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Име на плана,
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стратегията
Национална
стратегическа
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Национални планове, програми, стратегии
Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) на Република България е дългосрочен документ, описващ ролята на
Структурните фондове през периода 2007-2013 г. в подкрепа на глобалното стратегическо развитие на България. НСРР извежда
основните приоритети за развитие на българската икономика по сектори и определя обхвата на оперативните и националните
стратегически планове и програми. НСРР за програмния период 2007-2013 г. залага първостепенно значение на сектора на околната
среда. В тази връзка НСРР поставя основите на комплексни мерки за интегрирано и ефективно управление на околната среда.
Визията за развитие на България като държава-членка на ЕС, заложена в НСРР, е:
Към 2015г. България да стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална
чувствителност на обществото.
Тази визия обединява две конкретни средносрочни цели за програмния период 2007-2013 г. Те са разработени на базата на
приоритетите на ЕС и са в съответствие със Стратегическите насоки на Общността:
•Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж;
•Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
За да постигне цялостните средносрочни цели, България трябва да се фокусира върху четири стратегически приоритета – три
тематични и един териториален: Подобряване на базисната инфраструктура; Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент
върху заетостта; Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление; Подкрепа на
балансирано териториално развитие.
Интервенциите в гореспоменатите три секторни и един териториален приоритети са предвидени по финансовата помощ от
структурните и Кохезионния фондове (СКФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
Европейския фонд за рибарство (ЕФР), за да се постигнат целите и приоритетите, посочени по-горе.
Съгласно предварителното финансово разпределение общото финансиране, което България ще получи за програмния период 2007 –
2013 по оперативните програми, е 6 673 628 242 евро.
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Анализът на настоящото състояние на Националния план за развитие (НПР) има за цел да опише социално-икономическото
развитие на страната и да идентифицира основните социално-икономически проблеми и тесни места, които задържат развитието.
НПР очертаващ насоките за икономическо развитие за 6-годишния период 2007-2013г. Прилагането на мерките от област на
стратегическа интервенция 5.3.1 “Водоснабдяване и пречистване на отпадните води” на плана ще доведе до подобряване
качеството на водните ресурси.
Базисната инфраструктура се разглежда като съществен фактор както на развитието на местната и национална икономика, така и на
качеството на живот. Конкретно внимание е обърнато на областите на транспортната и телекомуникационна инфраструктура, на
инфраструктурата за водоснабдяване, канализация, и преработка на водите, както и на състоянието в елементите на околната среда:
води, въздух, почви, биоразнообразие. Направен е също преглед на управлението на отпадъците в страната. Съществуват
значителни потребности за модернизиране и разширяване на съществуващата базисна инфраструктура.
Сериозен проблем пред българското земеделие е неефективното и неустойчиво използване на природните ресурси. Ерозията на
почвата е един от основните необратими деградационни процеси в България, който се изразява в намаляване на почвения профил,
загуба на плодородие и замърсяване на водите. Около 80% от обработваемите земи и 15% от горските са подложени на водна
ерозия, а 37% на ветрова. От иригационна ерозия потенциално са застрашени около 50% от поливния фонд на страната.
Средногодишните загуби от водна ерозия са приблизително около 136 мил.т почва годишно. Техническа инфраструктура в
селските райони - основните проблеми са свързани със системите за канализация и събирането на отпадъците, които в 70% от
селата липсват. Въпреки, че електроснабдяването и водоснабдяването са на добро ниво, спирането на електричеството и водният
режим са често срещани явления, които водят до сериозни затруднения за бизнеса и причиняват неудобство на жителите.
Необходимост от надеждно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътища, сметосъбиране и извозване.
Водни ресурси и качество на водите - Водните ресурси са използваемата част от природните води (повърхностни и подземни) и
се формират предимно от валежите. Към 2000г. се запазва близо петгодишна тенденция на постепенно намаляване на годишното
количеството на валежите до 419л/м2/г (65,4% от годишната норма), която през 2001г. се обръща и през 2002 г. се регистрират
средно 574 л/м2/г (120% от годишната норма). За целия оценяван период (1999-2003г.) е характерно крайно неравномерно
разпределение на валежите по територията на страната.
За естествените потенциални ресурси от повърхностни води са получени следните резултати: водни ресурси от естествен речен
отток – 8889.98млн.м3; водни ресурси от територии без формирани речни течения или речни течения с епизодичен отток - 502.1
млн. м3; общ естествен ресурс от повърхностни води - 9392.08 млн. м3; формиран естествен ресурс от чужди територии (Турция,
Югославия и Македония) - 346,4млн. м3.
Качеството на повърхностните и подземните води се наблюдава на съответните мрежи от Националната система за мониторинг на
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водите по пунктове, честота и показатели. През последните три години се поддържа относително устойчиво равнище на качеството
на водите, както по отделни показатели (БПК5, ХПК, нитрати, и др.), така и по отделни поречия.
Водоснабдителни мрежи и канализационни системи - Преструктурирането на икономическите сектори (вкл. закриване на
водоемки и нерентабилни производства), постепенното нарастване на цените на водата, в съчетание с процесите на засушаване,
поддържат тенденция към общо намаляване на водовземането.
Към 2003 г. близо 98,8% от населението на страната е свързано с публичната система на централизирано водоснабдяване.
Среднодневното потребление на вода от населението се движи в границите на 90 – 99 л/ж/ден за периода 1999 – 2003 г. и се
доближава до минимума от 89 л/ж/ден (1997 г.). Не намаляват съществено и загубите на вода до крайните потребители. Към 2003 г.
вътрешните загуби по разпределителните мрежи на ВиК фирмите са 61 % от постъпилите води, а в мелиоративните системи – 62%.
Средногодишното водопотребление в страната възлиза на около 10-12 млрд.м3/год. За отделните отрасли на икономиката то се
разпределя, както следва: питейно водоснабдяване - 8-10%, напояване - 5-35%, промишлено водоснабдяване - 20-26%,
хидроенергетика - 15-35%. При тенденцията за нарастване на водопотреблението, дефицитът на вода ще расте и ще се превърне в
много сериозен социален, икономически и екологичен проблем за страната.
Докато водоснабдителната инфраструктура обхваща над 98% от населението, то степента на изграденост на канализационните
мрежи и селищните пречиствателни станции е значително по-ниска и може да се оцени като незадоволителна. Делът на
населението, включено към канализационна система, е 69.2%. Делът на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадни
води, е 39.9%. Над 20% от изградените канализационни мрежи са физически и морално амортизирани, и се нуждаят от
реконструкция, а в някои случаи от цялостна подмяна поради невъзможност да се провеждат отпадните води на всички
потребители.
Нараства броя на действащите СПСОВ. Делът на третираните чрез ГПСОВ отпадъчни води нараства от 74% (1999 г.) до 79.5%
(2003 г.). Запазва се ниската ефективност на ГПСОВ, които към 2003 г. работят с 56% от проектния си капацитет. Основната
причина за това са незавършени/неизградени канализационни мрежи в селищата.
Съществуват 13 бр държавни “ВиК” ЕООД – 100% държавна собственост; 16 бр. смесени “ВиК” ООД – 51% държавна и 49%
общинска собственост и 20 бр общински – 100% общинска собственост. Липсата на критерии и принципи за определяне на
собствеността на ВиК инфраструктурата създава изключително сложни проблеми при стопанисването и управлението й, както и
невъзможност да се начисляват амортизационни разходи за нейното поддържане и възобновяване.
Водоснабдяване и пречистване на отпадните води - Значителна част от екологичните проблеми в страната са породени от
липсата на достатъчно развити инфраструктурни системи за водоснабдяване и канализация,
както и такива за пречистване на отпадни води. Разрешаването на тези проблеми ще подобри качеството на водопреносната и
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водопречистваща инфраструктура. Понастоящем неефективността на съществуващата водоснабдителна система предизвиква
значителни загуби на вода. Изграждането на адекватна инфраструктура за водоснабдяване, както и изграждането и обновяването на
пречиствателните станции и мрежите за отвеждане и преработка на отпадни води е предварително условие за устойчивото развитие
на общините в България и техния по-нататъшен растеж.
Система за управление на отпадъците - Едно от основните предизвикателства пред екологичната политика е свързано със
системата за управление на отпадъци. Незадоволителното качество на съществуващите системи за управление на отпадъците
представлява значим рисков фактор едновременно за човешкото здраве и за околната среда. Поради това, предвидените бъдещи
стъпки за включват мерки за изграждане и модернизиране на съоръжения за преработка на отпадъци, рекултивиране на
съществуващи сметища, закриване на съществуващи незаконни сметища, както и разширено въвеждане на системи за сортиране,
рециклиране и компостиране с цел минимизирането на отпадъците, съхранявани в сметища. В допълнение правителството ще
положи усилия за модернизиране на съществуващите методи за преработка на отпадъци, с оглед достигане на изискванията на
екологичното законодателство на ЕС.
Третиране на нерегулирани сметища и стари замърсени терени - Съществуващите нерегулирани сметища и индустриално
замърсени терени в страната представляват значителен екологичен проблем, който ще бъде третиран през периода 2007-2013г.
Понастоящем няколко национални прилагащи програми се занимават със затварянето, рекултивирането и цялостното оздравяване
на такива терени. В продължение на настоящите дейности през периода 2007-2013г. ще бъдат предприети продължаващи
значителни усилия с цел по-нататъшното намаляване на броя на съществуващите замърсени терени и тяхното негативно
екологично въздействие.
Опазване на биологичното разнообразие - Опазването на биологичното разнообразие е друга област, в която ще бъдат
предприети интервенции с подкрепата на структурните фондове на ЕС. Това е особено важно за България и големия брой
ендемични видове и разнообразни хабитати в страната. Ще бъде предприет комплекс от дейности, по отношение на определени
категории защитени територии (като тези, включени в “Природа 2000”), при което ще бъдат подкрепяни тяхното управление,
инвестиции за подобряване на съществуващите хабитати, изследване и наблюдение на развитието на животинските видове. В
допълнение опазването на биологичното разнообразие ще бъде приоритетен хоризонтален въпрос, третиран от всички
кореспондиращи структурни интервенции през периода 2007-2013 г. като тези за развитие на селските райони, подкрепа за
туристически инициативи и други.
Наблюдение и информация относно екологичните процеси - Провеждането и оценката на последователна и съгласувана
национална екологична политика, включваща всички гореописани комплекси от дейности, се нуждае от допълнително развитие на
съществуващите незавършени системи за екологична информация с незадоволително покритие. Допълнителни усилия ще бъдат
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положени за по-пълно изграждане на информационните системи в областите на въздушните емисии, качество на водите,
радиационно наблюдение на МСП в отделни икономически сектори и други.
Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) е един от стратегическите документи, който ще бъде
рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на
Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013г. и ще обхване територията на цялата
страна под цел “Сближаване”.
Основните предвидени интервенции в плана решават въпроса за ниската конкурентноспособност в сектора на аграрното и горското
стопанство, неблагоприятната бизнес среда, липсата на алтернативни източници на доходи. В тяхната цялост, предвидените мерки
в НСПРСР целят да повишат качеството на живот и условия на работа в селските райони и превъзмогване на негативните
демографски тенденции. За постигането на тези цели, Националният стратегически план е фокусиран върху следните приоритетни
оси: Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранително-преработвателен сектор; Опазване
на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони; Подобряване на качеството на живот и насърчаване на
възможностите за заетост в селските райони; Подходът ЛИДЕР – изграждане на местен капацитет и подобряване на местното
управление.
Бенефициенти по програмата са: - земеделски производители, фермерски асоциации и земеделски камари; асоциации на
земеделски стопани и производители от хранително-вкусовата промишленост; селски общини;
- местни инициативни групи; научни институти, работещи в областта на земеделието и околната среда; неправителствени
организации, работещи в областта на развитието на селските райони, устойчивото регионално развитие и опазването на околната
среда; организации от сферата на селския туризъм, опазването на ландшафта, околната среда и културно-историческото
наследство; организации от областта на професионалното обучение; физически и юридически лица, живеещи или работещи в
селските райони.
България ще прилага Националния стратегически план чрез Програма за развитие на селските райони (ПРСР), разработена на
национално ниво. Индикативният размер на средствата от ЕЗФРСР за периода 2007-2013 г. е 2 602 576 108 евро.
Управляващ орган на ПРСР e Министерството на земеделието и горите чрез Дирекция "Развитие на селските райони".
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Име на плана,
програмата или
стратегията
Програма за
развитие на
селските райони
2007-2013г.

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

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Програмата за развитие на селските райони е стратегически документ, разработен на национално ниво, чрез който България ще
прилага Националния стратегически план за развитие на селските райони.
Мерките по Ос1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори” са насочени към повишаване на
конкурентоспособността на земеделието, хранително-преработващата промишленост и горското стопанство. Мерките отразяват
основните нужди на тези сектори: Преструктуриране и модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите;
Подкрепа за адаптиране на структурата на стопанствата и за кооперирането; Повишаване на знанията и подобряване на човешкия
потенциал.
Предвидените в рамките на програмата мерки по Ос2 “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на
земята)” са насочени към: Подкрепа на устойчивото управление на земеделските земи; Насърчаване на устойчивото управление на
горите.
Стратегията по Ос3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” предвижда мерки в
следните две стратегически области: Подобряване на качеството на живот в селските райони чрез подобряване достъпа до основни
услуги и на инфраструктурата в селските райони; Създаване на възможности за заетост в селските райони чрез развиване на
неземеделски дейности, генериращи доходи на стопаните и населението в селските райони.
В рамките на Ос4 “Лидер” селските райони следва да се подкрепят в следните направления: Подпомагане създаването на местни
инициативни групи и подготовка на стратегии за местно развитие; Засилване капацитета на местните инициативни групи;
Прилагане на стратегии за местно развитие за постигане на целите на една или повече от другите три оси; Насърчаване на
междутериториалното и транснационалното сътрудничество.
Съгласно предварителното финансово разпределение средствата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. ще
възлизат на 3 241 938 392 евро, от които ЕЗФРСР ще осигури 2 609 098 596 евро.
Стратегическите цели на Националния стратегически план "Рибарство и аквакултури" (НСПРА) съответстват и допълват
стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2007-2013г. НСПРА обследва
възможностите за развитие на стопанското отглеждане на риба и аквакултури и любителския риболов във водните тела. От друга
страна стратегическият план предвижда ограничаване на въздействието от регламентирания и нерегламентирания риболов върху
рибните ресурси в района.
Основната цел на финансовата помощ е да се осигури устойчив природосъобразен мениджмънт на природните ресурси, добра
печалба на риболовния флот, устойчиво развитие на аквакултурата, включващо преработвателната промишленост и маркетинга,
увеличаване на приходите на риболовците, както и подобряване на условията на живот в крайбрежните зони.
За постигането на целите на НСПРА се предвижда той да бъде фокусиран върху следните приоритетни оси:
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Име на плана,
програмата или
стратегията

Национална
стратегия за
интегрирано
развитие на
инфраструктурата
на Република
България и
оперативен план
за изпълнение за
периода
2006-2015г.

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Приоритетна ос 1: Приспособяване на капацитета на риболовния флот;
Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурата, преработвателната промишленост и маркетинга;
Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес;
Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на крайбрежните зони;
Приоритетна ос 5: Техническо подпомагане.
Бенефициенти по Националния стратегически план "Рибарство и аквакултури" са оторизираните органи, отговорни за развитието
на сектора, институти, специализирани в изследователската дейност за сектора рибарство и аквакултури, асоциации на
рибопроизводители, риболовци и рибопреработватели, МСП, занимаващи се с рибарство и рибопреработка, както и браншови
организации.
Общият бюджет на Национален стратегически план "Рибарство и аквакултури" засега не е определен. Финансирането ще бъде по
линия на Европейските структурни фондове.
Управляващ орган на Национален стратегически план "Рибарство и аквакултури" е Изпълнителна агенция за рибарство и
аквакултури към Министерство на земеделието и горите.
Стратегическата цел и мерките, заложени в стратегията и оперативния план, свързани с развитието и подобряването на
екологичната и водоснабдителната инфраструктура ще спомогнат за постигането на целите за опазване на водните ресурси.
Мерките за подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на енергийната инфраструктура могат индиректно да
доведат до намаляване на замърсяването на водни тела.
Стратигическа цел: Подобряване и развитие на екологичната и водоснабдителната инфраструктура
В изпълнение на стратегическата цел са дефинирани следните основни цели: Подобряване състоянието на водите; Осигуряване на
вода и преодоляване на режима на водопотреблениев значителен брой селища; Привеждане в съответствие с европейските норми и
стандарти на съществуващите съоръжения за третиране на отпадъците и изграждане на нови съоръжения; Изграждане на
инфраструктурата за обезвреждане на опасни отпадъци на национално ниво; Въвеждане на системи за разделно събиране и
последваща повторна употреба и рециклиранена отпадъците от бита и др.
Приоритет1: Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води
Дейности, обхванати в рамките на този приоритет: изграждане на нови канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 екв.жители; реконструкция и/или разширение и/или модернизация на
съществуващи канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000
екв.жители; изграждане на нови канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени
места с над 2 000 –10 000 екв.жители; реконструкция и/или разширение и/или модернизация на съществуващи канализационни
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
системи в т.ч. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 2 000 –10 000 екв.жители; изграждане на
съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води
Необходими средства за приоритетни инфраструктурни проекти за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни
води и канализационна мрежа: Градски пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационна мрежа за населени места с
над 10000 е.ж.-822,658 млн. Евро; Градски пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационна мрежа за населени места
от 2000 до 10000 е.ж.-1250, 586 млн. Евро; ОБЩО: 2073,244 млн. евро
Приоритет 2: Доизгражданеи рехабилитиранена инфраструктурата за питейно водоснабдяване
Дейности, обхванати в рамките на този приоритет: подобряване качеството на водоснабдителните услуги за населението като
основен фактор за благоустрояването и повишаване качеството на живота; подобряване качеството на питейната вода; изграждане
на ВиК инфраструктура в туристическите райони на България; рехабилитацияна съществуващите водоснабдителните системи;
Доизграждане и рехабилитиране на инфраструктурата за питейно водоснабдяване.
Необходими средства за приоритетни инфраструктурнипроекти за водоснабдяване:Язовири, строителството на които е започнало178 млн. Евро; Нови язовири-125 млн. Евро; Пречиствателни станции за питейни води-21,5 млн. Евро; ВиК инфраструктура в
туристически и курортни комплекси-125 млн. Евро; Рехабилитацияна водоснабдителни системи в населени места-300 млн.
Евро;ОБЩО:749,5 млн. евро.
Приоритет 3: Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъци
Дейности, обхванати в рамките на този приоритет: Изграждане на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъците;
Разширяване и модернизиране на системите за организирано сметосъбиранеи сметоизвозване; Намаляване генерирането на
отпадъците от бита, въвеждането на тяхното разделно събиране, изпълнение на дейности, насочени към повторна употреба на
генерираните отпадъци; Управление на инфекциозните и други опасни отпадъци от лечебните заведения в страната; Ликвидиране и
рекултивацияна нерегламентираните сметища и стари замърсявания с отпадъци и възстановяването на замърсени терени.
Необходими средства за приоритетни инфраструктурнипроекти в областта на управление на отпадъците:.Регионални съоръжения
за битови отпадъци-538,336 млн. евро; Инсталации за третиране на биоразградимиотпадъци-45,095 млн. евро; Закриване и
рекултивацияна съществуващи депа за битови отпадъци-92,837 млн. евро; Изграждане на Национален център за третиране на
опасни отпадъци-56,129 млн.евро; Възстановяванена замърсени терени и затваряне и саниранена големи депа за производствени и
опасни отпадъци, за които държавата като бивш собственик е отговорна за причинените щети-28,632 млн. евро; Съоръжения и
инсталации за третиране на инфекциозни и др. опасни отпадъци от лечебните заведения (Инсталации за изгаряне на опасни
отпадъци и инсталации за автоклавиранена инфекциозни отпадъци)-23,205 млн. евро; Инфраструктура, необходима за разделно
събиране на различните видове масово разпространени отпадъци (специфични отпадъчни потоци)-37 млн.евро; Регионални
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Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода
2005-2015г.

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
съоръжения за третиране на отпадъци от строителство и събаряне на сгради-26,5млн. евро; ОБЩО: 847,734 млн. евро
Националната стратегия извежда основните приоритети за развитие на шестте района за планиране за десетгодишния период.
Прилагането на мерки, заложени за Северозападен, Северен централен, Югозападен и Североизточен район за планиране във
връзка със Специфична цел 2 към Приоритет 2 за местната екологична инфраструктура и Специфична цел 4 към Приоритет 3 за
развитие на екологичния туризъм.
Тя дава стратегическите направления и равнища на регионалната политика и представлява отправна точка за придобиване и
разпределение на помощта от ЕС при изпълнение на програмите, отнасящи се до регионалното развитие. Задачите на националната
стратегията са:
•Да определи стратегическите цели на регионалното развитие на страната за периода 2005-2015 г.;
•Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни
направления на регионалното развитие и институционалното осигуряване на стратегията;
•Да даде ориентири при формулиране и провеждане на секторни политики с регионални последици и да заложи основата за
координация на политиката за регионално развитие и останалите политики в районите за планиране;
•Да даде рамка на плановите и програмните документи на другите териториални нива;
•Да осигури съгласуване между политиките за регионално развитие и териториално устройство с оглед
постигане на балансирано териториално развитие;
•Да приобщи всички заинтересовани страни към изпълнението на политиките, заложени в стратегията.
Стратегията включва и доразвива положителните практики на политиката за регионално развитие през последните години, като ги
приобщава към целите и приоритетите на Националния план за развитие. Тя
отчита действащите и нови цели на структурните и кохезионна политики на ЕС. Тя е обобщаващ документ, който обхваща всички
ключови елементи на бъдещото регионално развитие. Някои от предложените политики ще се реализират в партньорство със
секторните политики, други са предмет единствено на регионалната политика. При всички случаи заложените действия винаги са
свързани със задължителното участие на регионалните и местните власти.
Националната стратегия за регионално развитие ще се изпълнява в съответствие с основните принципи на регионалната политика
на ЕС. Принципът на програмиране дефинира, че средствата от Структурните фондове ще бъдат отпускани на основата на
многогодишни програми, определящи приоритетите, използването на ресурсите и споразумения за използване на средствата.
Принципът на партньорство изисква партньорите да участват и да представят своите мнения и предложения по прозрачен начин
още в началото на процеса на планиране и програмиране, както и в процеса на подготовката, финансирането, наблюдението и
оценката. Този принцип включва механизми на консултация и участие на национално, регионално и местно равнище, които да
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Име на плана,
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Национална
стратегия за
развитие и
управление на
водния сектор
2004- 2015г.

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
осигурят участието на бизнеса и асоциации на работодателите, синдикатите, неправителствените организации. Принципът на
допълняемостта означава средствата от Европейската общност да са допълнителни към тези, които страната отпуска за публични
инвестиции. Принципът на устойчивост е свързан с постигане на устойчиво регионално развитие и отчитане на въздействието на
околната среда от действията, предприети от регионалната политика.
Целите на Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор до голяма степен съвпадат и съответстват с целите за
опазване на водните ресурси. Като приоритети са набелязани водоснабдяването на населението, опазването на повърхностните и
подземни води, и развитието на водностопанските отрасли. Конкретните цели, заложени в стратегията, имащи отношение към
околната среда включват увеличаването на площта на влажните зони на територията на страната, интегрираното управление на
трансграничните водни течения и насърчаване на оборотното водоснабдяване в индустриалните предприятия.
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор предвижда обществено отговорна, планова, открита и предсказуема политика в областта на управление на водите, тяхното рационално, ефективно и пестеливо използване и справедливото им
разпределение за населението и икономиката на страната, както и опазването и възстановяването на качеството на водните ресурси,
и по-конкретно:
• постигане на целите на интегрираното управление на водните ресурси до 2005г. и 2015 г. и особено разработването на
национални планове за интегрирано управление на водите;
• взаимовръзката между водите като ресурс и санитарните мерки в цялостния контекст на управлението на природните
ресурси и важността на взимане на решения в тази област, съобразени с технологичните, културните и финансови характеристики
на отделните страни;
• включването на проблемите на управлението на водите, отпадъчните води и населените места в националните стратегии за
развитие.
Времевия хоризонт на програмата е 2010 г., а основните цели са: запазване на водните ресурси; преодоляване на кризите във
водоснабдяването; осигуряване вода за напояване; формиране на знания и съзнание за икономия на водни ресурси. До момента
програмата се изпълнява основно от МОСВ, което финансира чрез ПУДООС изграждането на малки водоснабдителни обекти,
канализационни колектори и пречиствателни станции (годишно около 20 млн.лв.) и частично от МЗГ.
Дългосрочна стратегическа цел на страната в областта на водния сектор - Устойчиво ползване на водните ресурси за
осигуряване на водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново управление на
трансграничните води и на глобално изменение на климата, при гарантиране екологичната устойчивост на засегнатите водни
системи и националните интереси, свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на
сегашните и бъдещите поколения.
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Стратегически цели: Цел №1: Осигуряване на населението с достатъчно количество и гарантирано качество вода за питейно –
битовите нужди; Цел №2: Опазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води; Цел №3: Развитие на
водностопанските отрасли при ефективно и интегрирано управление на ползваните от тях води; Цел № 4. Защита на националните
и обществените интереси при развитието и управлението на водния сектор.
Постигането на генералната дългосрочна цел на стратегията е възможно единствено чрез интегриран подход за управление на
водите като неделим и жизненоважен ресурс. През 2007 г. трябва да се публикува прегледът на проблемите по управление на
водите и водния сектор в Република България към този момент. През 2008 г. ще се публикувана чернова на плановете за
управление на речните басейни, за да бъдат обсъдени с широката общественост. През 2009 г. ще бъдат създадени програмите от
мерки за окончателното разрешаване на проблемите във водния сектор по басейни и ще бъдат публикувани обсъдените и
съгласувани с обществеността планове за управление на речните басейни. През 2010 г. трябва да започне следващият етап на
планиране (актуализиране на плановете). През 2012 г. и 2013 г. трябва да бъдат оценени постигнатите резултати от прилагането на
комбинирания подход при разрешаване на заустване на отпадъчни води и изпълнението на планираните мерки в плановете за
управление на речните басейни, както и преглед и актуализиране на анализа на характеристиките на речните басейни и на
икономическия анализ и антропогенната дейност. През 2015 г. ще бъдат преразгледани и актуализирани определените изкуствени
и силно модифицирани повърхностни водни обекти, програмите от мерки, издадените разрешителни, програмите за мониторинг и
плановете за управление на речните басейни.
Отговорни институции: МОСВ, МРРБ, МЕЕР, МЗГ, МФ, МВнР.
Стратегията има за цел развитието и технологичното усъвършенстване на геологопроучвателната дейност, с цел по добро
Стратегия за
използване и опазване на геоложкото наследство и богатството на земните недра. Конкретно въздействие върху водните ресурси
развитието на
геопроучвателната може да има извършването на нови геоложки проучвания, насочени към изучаването на въздействията и взаимодействията между
дейност и опазване факторите на околната среда и човешката дейност, включително и свързани с химичното и екологично състояние на водните тела.
на земните недра Настоящата стратегия очертава основните направления в бъдещото развитие на геоложките проучвания и опазването на земните
недра, съобразно специфичните български условия: традиции, законодателство, суровинна база и околна среда. Тя има задача също
в Република
България до 2010г. да обоснове ролята на държавата при реализацията и контрола на тези дейности.
Основните цели са: определяне на критерии и извеждане на приоритети за геологопроучвателната дейност и опазването на
земните недра в условията на прехода към пазарна икономика; очертаване и оптимизиране на държавните функции и ангажименти
в областта на геологопроучвателната дейност и опазването на земните недра; усъвършенстване на държавния надзор при търсенето,
проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства; определяне на насоките в развитието на международната
геологопроучвателна дейност и международните връзки с геоложки организации и служби в Европа и света; геоложки проучвания
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за търсене и оценка на потенциала на находищата на полезни изкопаеми, подземни води и геотермални системи.
Търсенето, проучването и оценката на находищата на подземни богатства и енергийни ресурси е една от основните задачи на
геоложките проучвания. Тези дейности съобразно традициите в световната практика се осъществяват в рамките на два
последователни етапа, отличаващи се помежду си по методичен подход и използвани технически средства: регионално търсене и
предварителна оценка на установени проявления на полезни изкопаеми или перспективни площи; проучване (предварително и
детайлно) и оценка на находищата на полезни изкопаеми;
Геоложки проучвания на околната среда - Изучаването на околната среда е една от първостепенните задачи на геоложките
изследвания, тъй като резултатите от тях обслужват пряко човешкото общество при неговата ежедневна жизнена дейност – битова
и стопанска.
Цели на геоеколожки изследвания: оценка на естественото въздействие на геоложката основа върху живите организми; оценка на
измененията в околната среда от техногенното въздействие върху геоложката основа.
Режимът за ползване на земните недра и изискванията за опазването им, се определят и контролират от държавните институции.
Те третират две групи проблеми: рационалното използване на подземните богатства; предодвратяване или ограничаване на
въздействието на минните и строителните дейности върху земните недра и околната среда.
Развитието на световната геология, която в индустриално развитите страни се намира в началната фаза на етап “устойчиво
развитие”, който отразява обществената загриженост за измененията на околната среда и възможността Земята да остане
здравословна обитаема среда за бъдещите поколения.
В тази връзка геоложките изследвания се насочват към: откриване на нови ресурси на подземни води, оптимизиране на
експлоатацията им, прогнозиране на пътищата на замърсителите към водоносните пластове; разработване на мерки за намаляване
на загубите на земеделски земи, причинени от ерозия и замърсяване на почвите; минимизиране на негативните ефекти от
урбанизацията чрез откриване на нови ресурси на питейни води, плодородни почви, строителни материали и енергийни източници,
предсказване на геоложката опасност и посочване на подходящи райони за урбанизация; избор на подходящи площадки за
депониране на отпадъци на повърхността или в дълбочина чрез намиране на естествени геоложки бариери, прогнозиране на
потенциалното замърсяване и разработване на мерки за неговото минимизиране.
Националната стратегия определя основните стратегически цели по отношение на опазването на околната среда в България за
десетгодишния период. В тази връзка, Стратегическа цел 1 – “осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за
всякакви цели” и заложените мерки, свързани с изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения в населените места, както
и оптимизирането на потреблението на вода от населението, селското стопанство и промишлеността ще окажат директно
положително въздействие върху изпълнението на целите и мерките за опазване на водните тела.
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Стратегията съдържа петгодишен план за действие (2005-2009г.) с конкретни институционални и инвестиционни мерки, срокове и
отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране.
Новата Национална стратегия по околна среда е съобразена с принципите на предотвратяване и намаляване на риска за човешкото
здраве, интегриране на политиката по околна среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и
информираност на гражданите за състоянието на околната среда.
Приемането и изпълнението на стратегията цели: Подобряване на качеството на живот на хората в резултат на по-чиста околна
среда; Създаване на условия за развитие на перспективни отрасли за страната – като туризъм, производство на биологична
селскостопанска продукция, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; Устойчиво развитие на промишления,
енергийния и транспортния сектор на икономиката, съобразено с изискванията за опазване на околната среда.
Целите на стратегията ще се постигнат чрез изпълнението на конкретни проекти:
 Изграждане на 74 броя пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в големи населени места и 283 броя ПСОВ в малки
населени места от 2 до 10 хиляди жители, както и изграждане или доизграждане на канализациите в тези градове и села;
 Проекти за решаване на проблемите с режимите на водоснабдяване в редица райони на страната;
 Подобряване на качеството на въздуха в 34-те района, в които са измервани наднормени замърсявания по някои показатели и
достигане на европейските стандарти;
 Изграждане на още 22 регионални депа за битови отпадъци и завършване на строящите се в момента 14 регионални депа;
 Изграждане на необходимите съоръжения и инсталации за обезвреждане на опасните и болничните отпадъци на територията на
цялата страна без риск за човешкото здраве и околната среда;
 Инвестиции в развитие на екологосъобразен градски транспорт (трамваи, тролейбуси и метро), като се очаква да нарасне с 30 %
броят на превозените с тези видове транспорт пътници;
 Привеждане в съответствие с екологичните изисквания на всички големи индустриални предприятия от металургията, химията,
фармацията и т.н. по предвидения график;
 Реализация на проектите за отстраняване на замърсените места в миналото на стойност над 300 млн.лева.
За периода на изпълнение на стратегията публичните инвестиционни разходи са оценени на около 8 млрд. лева, като основните
източници на финансиране са - средства от предприсъединителните, структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз,
Републиканския бюджет, от Предприятието за управление на дейностите по околна среда, заемни средства от международни
финансови институции, други донорски програми, средства от ползватели на услугите в областта на водоснабдяването,
канализацията и битовите отпадъци (плащани чрез таксите за тези услуги от населението и фирмите).
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Въпреки че България е сравнително малка по площ (110912кв.км), тя е с богато биологично разнообразие поради силно
разнообразните климатични, геоложки, топографски и хидроложки условия. Тези условия позволяват съществуването на биота,
включващи 94 вида бозайници, 383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27 000
насекоми и други безгръбначни, между 3 500 и 3 750 вида висши растения, и повече от в 500 низши растения и гъби. Така България
се нарежда между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа.
Българската биота включва значителен брой ендемични видове и подвидове. Растителните ендемити съставляват около 5
процента от общата флора, твърде висок дял в сравнение с други, по-големи европейски страни. Наличната информация за
безгръбначните таксони сочи, че 8.8 % от ненасекомните видове и 4.3 % от насекомите са ендемични. Тези проценти най-вероятно
ще се увеличат при по-нататъшното пълно изследване на тези групи.
Степента на рядкост варира значително в различните таксономични групи, като реда за флората и фауната са категоризирани
повече от 700 висши растения, много от тях ендемични видове, разпространени във високопланинските райони; 567 вида
ненасекомни безгръбначни (около 23 % от всички известни видове); над 1500 вида насекоми; 29 вида черноморски и сладководни
риби; 2 вида змии; 78 птици (включително 16 вида от списъка за глобално застрашени видове от 1993 г.
В резултат на антропогенния натиск, през последните няколко десетилетия редица български видове намаляха до степен на
изчезване. В тях се включват най-малко 31 вида висши растения, 7 безгръбначни, 3 вида риби, 2 змии, 3 птици, 2 (възможно 3) вида
бозайници и 6 местни животински породи.
България се характеризира с голямо разнообразие на растителни и животински съобщества и съдържа примери за почти всички
основни типове местообитания и биотопи, известни в Европа. В България има редица уникални и представителни съобщества и
екосистеми, които са много ценни по отношение на биологичното разнообразие, включително алпийски и субалпийски растителни
съобщества, ливади, влажни зони, торфени блата и езера; зрели иглолистни и букови гори; дъбови горски масиви; пещери и
планински проломи; растителни съобщества с участие на елементи от средиземноморски и субсредиземноморски или степен тип;
крайречни храсти и горска растителност по поречието на Дунав и по-малките реки; важни вътрешни, крайречни и крайбрежни и
влажни зони; пясъчни дюни, крайбрежни варовити съобщества и други уникални местообитания по Черноморското крайбрежие; и
пелагичните, литорални, сублиторални и бентосни съобщества в самото Черно море. Специално трябва да се отбележат
българските гори, които покриват 39 милиона декара (35% от общия поземлен фонд на страната). От тази площ, 60% са гори с
естествен произход.
Защитени територии - Основата на усилията на България за опазване на биологичното разнообразие е нейната мрежа от защитени
територии. Тази мрежа трябва да се разшири и развие, за да осигури защита за най-важните и застрашени територии и обекти на
България, високоприоритетни райони за създаване на нови или разширяване на съществуващите защитени територии са Родопите;
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Черноморското крайбрежие; Странджа планина; местностите, заобикалящи или свързващи националните паркове в Рила, Пирин,
Витоша и Стара планина; и долината на река Струма. Необходими са незабавни по-нататъшни мерки за очертаване на новите
защитени територии и за преоценка на целите и методите на мрежата като цяло. В тези мерки трябва да се наблегне върху
подобряването и усъвършенстването на управлението на земята, нормативно-правната уредба и практическото прилагане и
спазване на законите, мониторинга върху състоянието на биоразнообразието, образованието и разяснителната работа, обучението
на персонала, информационните служби и услуги, и възможностите за изследователска дейност.
Земи извън защитените територии - Дори ако се изпълни официалната цел за включване на 7.5% от общия поземлен фонд в
България в защитени територии, мрежата от защитени територии ще успее да запази недостатъчна част от националното
биологично разнообразие. Освен това, съдбата на защитените територии и на съдържащото се в тях биологично разнообразие се
влияе в голяма степен от дейностите в заобикалящия ги ландшафт. По-голямо внимание трябва да се отдели на стопанисването и
управлението на земите извън защитените територии, особено тези, които подлежат на скорошно връщане като частна или
общинска собственост. Дейността по опазване върху тези земи трябва всячески да се насърчава чрез нови икономически стимули,
по-добри интегрирани програми за управление на ресурсите, ефективни екологични данъци и такси и съобразно модифицирани
анализи и оценки за икономическа ефективност на разходите и ползите, подходяща нормативна база и други реформи в цялостната
политиката в тази сфера.
Възстановяване на местообитания - Обширни по площ области от България - особено влажни зони, гори, земеделски земи с
отглеждане на интензивни култури, пасища, крайречни зони и промишлени зони - са деградирани или даже унищожени в миналото
от прилагането на неразумни практики на управление. За възстановяване на биологичното разнообразие, жизнеността и
продуктивността на тези земи са необходими по-големи инвестиции на време, труд, умения и знания. Възстановяването трябва да
се поощрява и разширява чрез използване на такива мерки, като въвеждане на икономически стимули, разпространяване и
популяризиране на информация по възстановителна екология и методи на управление, създаване на семенни банки, разсадници и
развъдни стопанства, както и чрез сътрудничество с други страни по трансгранични възстановителни проекти.
Качество на водните ресурси - Повечето от тях са замърсени в долните си течения. Две реки (Дунав и Бели Лом) не отговарят на
нормите за замърсяване в нито една точка, а 10 са сериозно замърсени по протежение на повече от половината от дълбината си. В
тези реки се заустват слабо пречистени или непречистени битови отпадни води, сточни води от животновъдството, съдържащи
изкуствени торове отточни води от селското стопанство и нерегулирани промишлени отпадни води, съдържащи химикали и тежки
метали. Последиците за биологичното разнообразие са много сериозни. Оценката на главните реки, извършена през 1987 год.,
разкрива значително занижаване на видовото разнообразие. Реките с най-бедни речни бентосни съобщества са Арда, Искър, Янтра,
Русенски Лом и Марица. Части от поречията на Вит, Осъм и Огоста също са сериозно увредени.
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Значителни проблеми са замърсяването на почвата и подпочвените води - Бързата едромащабна индустриализация през
последните няколко десетилетия е оставила като наследство високи концентрации на тежки метали, и, газова пепел, органични
вещества и киселини. Основни източници са били (и в много случаи все още остават) рудодобива, топилните и металургични
операции, работещи на твърдо гориво електрически централи, нефтопреработващите предприятия и предприятията на химическата
промишленост. Отпадъците от тези производства са изхвърляни във въздуха, в почвата чрез използване на отпадните води за
напояване, както и директно на открити сметища.
Националната здравна стратегия през периода 2008 - 2013г. е приета с Решение на Министерския съвет № 629 от 2008 г.
Стратегията разглежда едновременно справедливия достъп до здравни услуги, природната среда, политическото управление и
социално-икономическото развитие. Тя е насочена към интегриране на грижата за здраве на българските граждани във всички
политики - външна политика на страната, политика за национална сигурност, политика за финансова стабилност, политика за
социална солидарност и справедливост, политика за опазване на околната среда, политика в областта на образованието и науката,
политика при бедствия и аварии и други.
Националната здравна стратегия, очертаваща насоките и начините за подобряване на здравното състояние на населението ще
въздейства главно чрез планираните дейности за повишаване информираността на гражданите за здравословния начин на живот и
за заплахите за тяхното здраве, свързани с качествата на водите.
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г. е приета с Протокол № 13 от
заседанието на Министерския съвет на 2 април 2009г. Тя систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите,
специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие
и управление на туристическите дейности. Стратегията представлява платформа за координирани съвместни действия на всички
заинтересовани от туризма страни за усвояване на туристическия потенциал на страната. Документът е валиден до края на : 2013г.
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма предвижда цялостно насърчаване и институционална подкрепа за
екологичния туризъм, което от една страна ще повиши интереса към опазването на природните ресурси, включително водните
ресурси и свързаните с тях екосистеми. От друга страна повишеният поток от туристи може да окаже негативно влияние и да
натовари допълнително водните тела.
Екотуризъм /природен туризъм
Предимства: ресурсите на страната за екотуризъм се характеризират с разнообразието на комплекси от уникална природа,
природно и културно-историческо наследство, традиционни практики и привлекателни ландшафти с културно и природно
значение, както и с благоприятни климат и географско положение. Основен ресурс за развитието му е съхранената природа, в това
число, системата от защитените територии и защитени зони по програма НАТУРА 2000; привлича международни туристи с добри
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финансови възможности през цялата година; има целогодишен принос в пазарния дял на вътрешния туризъм; разнообразява
съществуващите туристически продукти, услуги и маршрути чрез засилване на междурегионалното и трансгранично
сътрудничество; развива и осигурява съществуване, щадящо околната среда; осигурява приходи и ползи за местното население,
особено около защитените територии; стимулира разбирането на местното население и на посетителите
относно въздействието на туризма върху природната, културната и социална среда; генерира местна заетост, едновременно в
туристическия сектор и в различните подкрепящи ги и управляващи ресурсите сектори; разнообразява местната икономика,
особено в селските райони, където заетостта е често непостоянна и незадоволителна; показва важността на природните и културни
ресурси за успешно икономическо и социално съществуване на местното население и спомага за тяхното запазване; насочва
инфраструктурното развитие към подходящи, опазващи природната среда решения.
Недостатъци: все още официално не е приета Програма за развитие на екотуризма; недостатъчна информираност и обучение на
местните общности за ценността на природните ресурси; липсва информация в систематизиран вид за ресурсите за развитие на
екотуризма; недостатъчно и недобре обучени кадри, предлагащи екотуристически услуги – специализирани туроператори,
аниматори и др.; обучението по екотуризъм и развитието на човешките ресурси все още не са включени ефективно в българската
образователна система; няма възприети стандарти за управление на информацията за екотуризъм, както и не съществуват
механизми за ефективна, нескъпа и бърза обмяна на информация между доставчиците, производителите и пазара; недостатъчно са
разработени продукти и услуги в сферата на екотуризма; не се познават и не се прилагат достатъчно широко от страна на
организациите вече наложилите се в Европа доброволни ангажименти за сертифициране на продукти и услуги по Схемата за
управление по околната среда и одитиране – ЕМАS и Схемата за екомаркировка.
Мерки: Разработване и приемане на Програма и план за действие за развитие на екотуризъм в Република България; Оказване на
подкрепа за устойчиво земеделие и горското стопанство, както и за дейности по възстановяване на видове и местообитания, които
също да послужат като възможности за развитие на екотуризъм; Разработване и прилагане на доброволчески схеми, подкрепящи
опазването на биоразнообразието, системите за устойчиво ползване на земята и развитието на екотуризма; Разгръщане на клъстери
или мрежи от ключови бизнес начинания в екотуризма и търговски вериги на международно, национално, регионално и на местно
ниво; Насочване развитието на екотуризма към вътрешния пазар и
разширяване на целевите сегменти на международни пазари; разработване на доброволна система за сертифициране на
екотуристическия продукт; Стимулиране въвеждането и поддържането на съществуващите местни и регионални модели и найуспешни практики в сферата на екотуризма; Насърчаване работодателите в туризма да инвестират във формирането на нови
професионални умения, в подготовката и квалификацията на кадрите в сферата на екотуризма; Насърчаване организациите да
повишат своята конкурентноспособност, чрез прилагането на Европейските стандарти за Схемата за управление по околна среда и
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одитиране – EMAS и на други сертификационни схеми за екомаркировка. разработване и разпространение на информационни и на
рекламни материали, провеждане на и участие в семинари, кръгли маси, конференции, туристически изложения и други PR,
рекламни и маркетингови кампании и др. инициативи, посветени на развитието на екотуризма.
Националната агроеколична програма на България подкрепя развитието на биологичното земеделие и опазването на биологичното
земеделие и традиционните селскостопански култури и ландшафт, както и опазването на почвите и водите. В тази връзка
предложените мерки оказват положително въздействие върху водните тела, тъй като се съхраняват ландшафтите и се намалява
замърсяването на водните тела от селскостопански дейности.
Общите цели са:
1. Да се насърчи въвеждането и постоянното използване на екологосъобразни методи за селскостопанско производство, които
защитават или подобряват природната среда и допринасят за: а) постигане на устойчив модел на управление на земята; б)
запазването на богатото природно наследство на България и в) повишаването на стандарта на живота на хората;
2. Да се допринесе за опазването и възстановяването на ценни местообитания и природни системи в съответствие с националните
цели и целта на ЕС за предотвратяване на загубите на биоразнообразието до 2010г.;
3. Да се допринесе за защитата на почвените и водните ресурси в съответствие с националните цели и задълженията към ЕС,
свързани с околната среда, включително Нитратната директива и Рамковата директива за водите;
4. Да се осигурят конкурентни компенсаторни плащания за земеделските производители и останалите ползватели на земята, които
доброволно управляват земите си по благоприятен за околната среда начин.
5. Да се подпомогне диверсификацията на селското стопанство, включително създаването на нови работни места в селските
райони;
6. Да се стимулира създаването и използването на нови пазари за а) качествени продукти (напр. биологични продукти), които се
произвеждат по екологосъобразен начин и влияят благоприятно върху човешкото здраве и б) други екологични стоки и услуги,
включително развитието на селския туризъм и свързаните с него възстановителни дейности.
Дейности: Биологично земеделие; Възстановяване и поддържане на земеделски земи с високо природна стойност (възстановяване
на изоставени и преизпасани тревни площи, поддържане на ливади и пасища с ВПС чрез паша и косене); Традиционно отглеждане
на овощни култури; Традиционно животновъдство; Опазване на почвите и водите.
Бенефициенти: Всички земеделски производители (физически или юридически лица), които желаят да участват трябва да са
регистрирани в ИСАК и да притежават, арендоват и наемат земя за период от 5г. Те трябва да преминат през основно обучение или
да докажат опит в прилагането на избраните от тях дейности.
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Име на плана,
програмата или
стратегията
Стратегия за
изграждане на
екологична мрежа
НАТУРА 2000 в
Република
България

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Стратегията определя методологията и процеса на определяне на зоните под специална защита, във връзка с опазването на птиците
(Директива 79/409/ЕЕС) и специалните защитени зони във връзка с опазването на местообитанията (Директива 92/43/ЕЕС), общо
познати като защитени зони по НАТУРА 2000. Към началото на 2009 г. териториалният обхват и защитеният статут на зоните са
вече определени и имат пряко отношение към конкретните мерки за опазване на повърхностните водни тела.
Стратегията за изграждане на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е разработена на базата на препоръките на Дейвид
Причард, експерт по международно законодателство към Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания и на
проведените от 12 до 19 март 2002 г. дискусии в работни групи сред представители на РИОСВ, Държавни лесничейства, Местни
служби за съвети в земеделието, Регионални структури на МРРБ, БАН, Природонаучни музеи, областни и общински
администрации, Дирекции на природни и национални паркове, МОСВ, МЗГ и Българското дружество за защита на птиците.
Главната цел на стратегията е да посочи на базата на какви принципи и по какъв начин ще бъде изградена екологичната мрежа
НАТУРА 2000 в България, така че да представлява функционално единна система от територии за опазване на типове
местообитания и местообитания на видове растения и животни.
Стратегията има следните 4 основни елемента:
• Процес на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000
• Механизъм на изграждане на екологичната мрежа
• Постигане на защита в рамките на екологичната мрежа
• Създаване на съзнание за екологичната мрежа
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочното запазване на типове природни
местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост, т.е. „поддържане и/или възстановяване на благоприятния
естествен район на разпространение на типове природни местообитания и популации на видове” – чл.3 от Директива 92/43. Тя
включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за
запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около
140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните членки, както и присъединяващите
се държави, са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от
тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.
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Име на плана,
програмата или
стратегията
Стратегия за
управление и
развитие на
водоснабдяването
и канализацията в
Република
България

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Стратегията обхваща основните аспекти на законовите и институционални реформи във ВиК сектора в България, повечето от които
вече са изпълнени или са в процес на изпълнение към средата на 2009г. Планът за действие към стратегията предвижда редица
необходими мерки за оптимизиране на работата на ВиК дружествата като изготвяне на хидравлични модели, реконструкция на ВиК
мрежи и строителство на ПСОВ.
Основната цел на тази Стратегия е да се подобри управлението на сектора водоснабдяване и канализация и да се повиши
качеството на В и К услугите като се предложат комплексни мерки за постигането им. Стратегията е съобразена с целите залегнали
в Националния план за икономическо развитие на страната, Националната стратегия за околна среда, Националната стратегия по
ИСПА за сектор околна среда, секторните тенденции в страните от Европейския съюз и принципите на Европейската харта за
водните ресурси, одобрена от Комитета на министрите през 2001г. Въз основа на нея са определени 4 цели, чрез които да се
създадат предпоставки за нейното изпълнение:
1. Създаване на условия за ефективно управление на сектора и въвеждането на интегриран подход при решаване на
проблемите
2. Създаване на условия за навлизане на частния сектор, като се отчитат интересите на обществото
3. Прилагане на структурен подход за управление, като се отчита регионалното планиране и се гарантира икономията от
мащаба
4. Подобряване качеството на ВиК услугите и достигане до нивата и стандартите на тези услуги в страните от Европейския
съюз.
Поставените цели, формата и съдържанието на Стратегията за развитието на водоснабдяването и канализацията я определят като
секторна стратегия. Въпреки това, тя има въздействие върху цялостното социално-икономическо развитие на населените места, тъй
като степента на изграждане на инфраструктурата и качеството на услугите “В и К” в много случаи са важен фактор за привличане
на инвестиции за развитието на туризма, индустрията и други области на икономиката в съответното населено място.
Направеният анализ за състоянието на сектора В и К дава възможност да се направят следните основни изводи:
• Водните ресурси, формиращи се на територията на страната, като цяло са достатъчни да обезпечат нормалното водоснабдяване на
населените места. За доставяне до потребителите на вода с питейни качества и в количества, определени с нормите за
водоснабдяване е необходимо значително да се подобри управлението на водоснабдителните и канализационните системи и да се
стимулират всички действия, водещи до рационалното и икономично използване на водите;
• Въпреки високата степен на изграденост на водоснабдителните системи в населените места, по-голямата част от тях - над 88% са
изградени от азбестоциментови и стоманени тръби в периода 1960-1980г. Това прави тези системи морално и физически
амортизирани, с висока аварийност, ниска ефективност при експлоатацията им и високи загуби;
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
• Макар и малко на брой, все още има не водоснабдени или частично водоснабдени населени места. Повечето от тях са
разположени в планински и предпланински местности и са с малък брой жители. Това изисква изграждане на някои
водоснабдителни системи с висока капиталоемкост и ниска степен на възвращаемост на разходите. Съществуват голям брой
започнати и незавършени обекти, които са финансирани със средства на държавния или общинските бюджети;
• В месеците на маловодие голям брой селища с изградени водоснабдителни системи без регулиращи обеми имат ограничение във
водоснабдяването и не получават вода през цялото денонощие. В зависимост от влажността на годината и състоянието на
водоизточниците с режим на водоснабдяване през летните месеци са от 10 до 25% от жителите на страната;
• Подобно е и състоянието на изградените канализационни системи на населените места. По-голямата част от тях са изграждани в
периода 1960- 1970г. Над 20% от тях са амортизирани и се нуждаят от реконструкция. Част от тях не са оразмерени да проведат
всички води на потребителите и се нуждаят от разширение и подмяна;
• За подобряване качеството на повърхностните води е необходимо да се изградят пречиствателни станции за отпадъчни води в
голям брой населени места.
Основните цели на Стратегията са:
• Подобряване качеството на ВиК услугите
• Анализ на състоянието на водоснабдителните и канализационните мрежи
• Мерки за преодоляване на проблемите
• Необходими инвестиции – 9.06 млрд. евро
• В Стратегията са дефинирани основните приоритети във Водния сектор и тяхното финансово изражение:
• Рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура в населените места – 2,832млн. евро;
• Изграждане на нови водоизточници и водоснабдителни съоръжения, включително язовири, пречиствателни станции за
питейни води, водоснабдителни мрежи – 1,137 млн. евро;
• събиране и пречистване на отпадни води – 2,962 млн. евро;
• кредити от международни финансови институции –2,137 млн. евро.
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Име на плана,
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Национална
програма за
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питейни води и
водоснабдителни
обекти

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Националната програма за изграждане на пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) е разработена през 2000 г. от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя включва както изграждане на необходимите ПСПВ в
населените места, така и завършване на голям брой водоснабдителни системи за осигуряване на допълнително количество вода.
Част от тези проекти са все още в процес на реализация, част от тях са стартирали, но поради липса на средства не са завършени.
С изпълнението на тази програма се очаква да бъде повишено качеството на питейната вода и елиминиран режимът на
водоснабдяване.
Съгласно Националната програма за изграждане на нови и реконструкция и модернизация на съществуващи пречиствателни
станции за питейни води и свързаните с тях водоснабдителни системи и водоизточници, в първия етап от програмата са включени
приоритетни за довършване, реконструкция, модернизация и ново строителство пречиствантелни станции за питейни води,
водоизточници и водоснабдителни системи, които ще допринесат значително за обезпечаване на консуматорите с вода, отговаряща
на Наредба №9 за качествата на водата предназначена за битово питейни цели. Необходимите финансови средства за изпълнение на
първия етап от програмата възлизат на 325 милиона евро.
В процес на изграждане са следните водоснабдителни обекти с регионално значение и пречиствателни станции за питейни води:
надграждане стената на яз.”Христо Смирненски; изграждане на язовир “Пловдивци” и пречиствателна станция за питейни води
(ПСПВ) за градовете Мадан, Рудозем, Смолян и населени места от трите общини; ПСПВ “Велико Търново”; ПСПВ “Черни осъм”;
ПСПВ гр.Сандански; ПСПВ гр.Гоце Делчев; Язовир “Нейковци” и ПСПВ гр.Трявна; ПСПВ гр.Сливен; ПСПВ гр.Дупница; Язовир
“Кюстендил” и ПСПВ гр.Кюстендил; надграждане преливника на яз.”Среченска бара”; деривация “Хърсово –І” и “Хърсово-ІІ”;
аварийно водоснабдяване от яз.”Цонево” за гр.Варна и Варненска област; водоснабдителна система курортен комплекс
гр.Пампорово; деривация “Бързия” за пълнене на яз. .”Среченска бара”; ПСПВ гр.”Сатовча; язовир “Бяла” и други обекти с
регионално значение.
В инвестиционната програма на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2003 и 2004г. са включени за
изграждане следните водоснабдителни обекти и пречиствателни станции за питейни води: надграждане стената на яз.”Христо
Смирненски; ПСПВ “Велико Търново”; ПСПВ гр.Сандански; ПСПВ гр.Гоце Делчев; язовир “Нейковци” и ПСПВ гр.Трявна; ПСПВ
гр.Сливен; аварийно водоснабдяване от яз.”Цонево” за гр.Варна и Варненска област.
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За подобряване качеството на водните ресурси е необходимо населените места да се канализират, а отведената от тях отпадъчна
вода да се пречисти преди заустването й в съответния водоприемник. Във връзка с това от Министерството на околната среда и
водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството в периода 1999-2001г. са разработени:
1. Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води /ГПСОВ/ за
населените места с над 10 хил.еквивалент жители;
2. Национална програма за изграждане на канализационни мрежи и довеждащи колектори до ГПСОВ за населени места над
10 хил. еквивалент жители.
Двете програми са обвързани по етапи и приоритети и следва да се реализират съвместно. Основната им цел е по поречията да се
установят приоритети за изграждане на необходимата инфраструктура, гарантираща подобряване на качеството на водните услуги
и подобряване на екологичното равновесие. В Националната програма за ГПСОВ са определени 36 населени места, които са
определени за национални приоритети и са включени в І-етап за изграждане, довършване и реконструкция. Общата стойност на
инвестициите за тези обекти възлиза на 636 615 хил.лв. Във връзка с преговорите на Република България за членство в ЕС е
разработена Прилагаща Програма на Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места. Програмата
обхваща всички агломерации с над 2 000 еквивалент жители и дава необходимите инвестиции за изграждане на канализационни
мрежи и ПСОВ на всички агломерации в съответствие със сроковете в Директивата:
• за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ на агломерации с 2 000 - 10 000 еквивалент жители -31.12.2014 г.
• за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ на агломерации с над 10 000 еквивалент жители - 31.12.2010г. В Прилагащата
Програма се включват общо 430 агломерации, като броя на тези с 2 000 - 10 000 еквивалент жители е 309, а броя на агломерациите
с над 10 000 еквивалент жители - 121. Необходимите инвестиции за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ в съответствие с
Директивата за агломерации с 2 000 - 10 000 еквивалент жители са 1 255 288 хил., а за агломерации с над 10 000 еквивалент жители
-962 225 хил. Във връзка с изпълнението на Прилагащата Програма е възложено актуализирането на Националната Програма за
приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалент жители в
Република България (приета с Решение на Министерския съвет, съгласно Протокол №31/01.07.1999г). В Националната Програма
ще бъдат включени всички агломерации с над 2 000 еквивалент жители със сроковете и необходимите инвестиции за изграждане на
канализационни мрежи и ПСОВ в съответствие с Прилагащата Програма." При реализацията на тези програми трябва ясно да се
разграничат функциите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като ведомство осъществяващо
държавната политика по проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи, включително
ПСОВ, като елемент от тях и на МОСВ, което осъществява контрол по достигане на необходимите експлоатационни параметри на
изхода
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на ПСОВ, както и сроковете за изграждането на необходимите съоръжения за изпълнение директивите на ЕС.
Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени
места над 10000 еквивалентни жители в Република България до 2010г.
Целта на програмата е по поречия да се установят приоритетите за изграждане на Градски пречиствателни станции за отпадъчни
води за всички населени места в страната над 10 000 еквивалентни жители, както и националните приоритети в краткосрочен план
до 2002 г. Тя включва довършването на строящите се в момента ГПСОВ, реконструкция, разширение и модернизация на
съществуващите, също и проектирането, и изграждането на нови ГПСОВ.
При разработването на програмата е извършена актуализация на цялата налична информация към настоящия момент, като тя ще се
допълва и актуализира периодично с оглед постигането на поставените цели. Събраната и систематизирана информация дава
възможност за извършване на многобройни изследвания, анализи и изводи. Чрез подходящо бъдещо допълване, тя ще послужи за
основа при по-нататъшното разширяване на програмата за времето след 2002 година.
Обхват: За всички основни поречия в страната е представена следната актуализирана информация:
1. Схема на поречието с нанесени проектни категории, места на пунктовете за наблюдение качеството на повърхностните води
от актуализираната Национална система за екологичен мониторинг, както и населените места с над 10 000 екв. жители, които
заустват отпадъчните си води в съответното поречие.
2. Участъците от реките, които не отговарят на проектната си категория съгласно данни от пунктовете на Националната
система за екологичен мониторинг.
3. Места на всички водовземни съоръжения за питейно-битови нужди в терасите на реките, в които качествата на водата не
отговарят на БДС “Вода за пиене”, или за които има опасност да бъдат замърсени от непречистени битово-фекални или
производствени отпадъчни води.
4. Данни за населените места в поречието с място на заустване на отпадъчните води, брой еквивалентни жители, степен на
изграденост и ползваемост на канализационната мрежа.
5. Паспорти на всички съществуващи ГПСОВ в поречието.
6. Паспорти на всички ГПСОВ в строителство.
7. Паспорти на всички ГПСОВ с доказана необходимост от изграждане, но чието строителство не е започнало.
8. Приоритетно подреждане на необходимите за реализация ГПСОВ в поречието с обосновка и екологичните ползи от тяхното
въвеждане в експлоатация
Включени са следните поречия и региони: Черноморско крайбрежие, Камчия, Провадийска и Девненска, Огоста, Искър, Вит,
Осъм, Янтра, Русенски Лом, Добруджански реки и дерета, Струма, Места, Марица, Тунджа, Арда, Дунавски градове.
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От всички идентифицирани като необходими за изграждане ГПСОВ, в програмата са определени 36 национални приоритетни
обекта, чието строителство, довършване или разширение, реконструкция и модернизация ще подобри значително качеството на
водите в съответните водоприемници и ще сведе до минимум здравния риск за населението.
Реализация - Оперативен орган за осигуряване реализацията на програмата е Консултативен съвет към МОСВ, включително и с
участието на представители от министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съветът ще извършва оценки на
изходните данни, проектната готовност, степента на изграденост на стоящите се ГПСОВ, както и състоянието на действащите
пречиствателни станции и свързаните с тях съоръжения с оглед разширение, реконструкция и модернизация.
Програмата ще може да се реализира само при съвместно финансиране от всички възможни финансови източници, а именно: ДБ,
НФООС, средства от общини и фирми, експлоатиращи пречиствателните станции и външни финансови средства. Особено важно е
ефективното използване на новите финансови инструменти на ЕС в предприсъединителния период на страната ни.
Приета с решение на Министерски съвет на 30.01.2001 г. Програмата стартира от тази година и мерките, заложени в нея, са със
срок за изпълнение до 2010 г. В нея са залегнали приоритетни мерки за опазване и поддържане на водните ресурси на страната;
конкретните дейности, които ще бъдат предприети; финансовите средства, необходими за изпълнението на дейностите по
програмата. Основните направления, в които според програмата незабавно следва да се предприемат нормативни, организационни
и инвестиционни мерки, са: запазване на водните ресурси; преодоляване на кризите във водоснабдяването; осигуряване вода за
напояване; формиране на знания и съзнание за икономия на водни ресурси.
Особено съществено е намалението на оттока през периода1985-1995г., когато той е намалял с около 40%.
Тази тенденция се формира както под влияние на закономерните вариации на оттока, така и в резултат на рязко настъпващи
климатични промени. Основаните на климатични модели прогнози очертават една тенденция на глобално затопляне на климата на
планетата и засушаване в района на Средиземноморската зона, в която попада и нашата страна. Този факт, заедно с повишението на
температурите, което увеличава физическото и биологично изпарение ще доведе до акумулирането в язовирите на по-малки обеми
вода в годишен и многогодишен аспект, която се използва за водоснабдяване, напояване и производство на електроенергия.
Очертаващият се период на засушаване, както и проявените към настоящия момент проблеми в питейно-битовото водоснабдяване
и осигуряването на вода за селскостопански цели в отделни региони и населени места, изискват да се предприемат спешни мерки за
предотвратяване на последствията от очертаната тенденция за намаляване на количествата на прясна вода.
Мерки за запазване на водните ресурси:Осигуряване на управлението на водните ресурси на басейнов принцип, което позволява
максимално ефективно използване и опазване на водните ресурси, при защита на националните интереси; Допълнително
регулиране на оттока; Осигуряване на минимално допустимия отток в реките; Консервиране или ликвидация на сондажи,
разкриващи подземни води на самоизлив, които не се използват; Осигуряване пречистването на отпадъчните води зауствани във
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водните обекти; Ликвидиране на сондажи, в които се смесват води с различни качества и се замърсяват по-дълбоки чисти подземни
води; Предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води; Актуализиране и разширяване на информационната система за
водния ресурс на базата на ГИС; Актуализиране на системата за мониторинг на водите, осигуряваща обективни данни за оценка на
водните ресурси и прогнозиране на измененията им; Забраняване на голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено
възобновяване, с изключение на акация и топола; Подобряване на стопанисването на горите във вододайните зони; Борба с
ерозията и намаляване на количеството на оттичащата се неизползвана вода; Залесяване с подходящи дървесни видове;
Предотвратяване на горските пожари и забрана за паленето на стърнища и гори; Забрана в границите на санитарно-охранителните
зони по пътищата и ЖП линиите преминаването на товари с опасни вещества
Мерки за преодоляване на кризи в питейно-битовото водоснабдяване, поради неравномерното вътрешногодишно
разпределение на повърхностния отток и поради нерационално използване на регулираните водни обеми: Изграждане на
водохранилища за улавяне на водите от пролетното пълноводие; Реконструкция на водопроводните мрежи. Подходящо зониране на
мрежите и оборудването им с необходимите съоръжения и арматури, осигуряващи ползването на цялото подадено на входа им
водно количество; Довършване на обекти от местно значение за решаване на проблеми в питейно-битовото водоснабдяване;
Проектиране и изграждане на санитарно охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и
регламентиране и контрол за спазване на охранителните режими; Осигуряване на алтернативен регулиран обем в столицата;
Осигуряване на резервно водоснабдяване от подземни води; Осигуряване на пестеливо използване на водите в сградни
водоснабдителни системи; Използване на икономически регулатори, водещи до пестене на вода, в районите с недостиг на водни
ресурси.
Мерки за осигуряване вода за напояване: Забрана за източване на язовири и микроязовири с цел риболов и риборазвъждане;
Задължаване на кметовете на общини, при предоставяне на концесии за язовири и микроязовири да предвидят задължение за
концесионера да предоставя вода за напояване през поливните периоди; Стимулиране на организираното водоползване от
повърхностни води за напояване чрез водни сдружения. Подпомагане при ремонт на вътрешно-каналната мрежа, при закупуване на
поливна техника и при внедряване на водоспестяващи технологии за напояване; Използване за напояване на водите от
многобройните язовири, изградени с цел напояване; Стимулиране изграждането на съоръжения за регулиране на оттока на реки и
дерета с малки водосборни области за задоволяване на нуждите на едно или
няколко стопанства; Облицоване на напоителните канали, изграждане на тръбопроводи за напояване, ограничаване ползването на
плитки подземни води за напояване, стимулиране изграждането на системи за микронапояване; Стимулиране ползването на
различни други методи за пестеливо използване на водата за напояване.
Перки за формиране на знания и съзнание за икономия на водни ресурси: Активна медийна политика - редовно информиране
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на обществеността за основните проблеми и мерките, които ще бъдат предприети за тяхното решаване; Създаване на ново
отношение на всеки гражданин към водата, при което основен момент да бъде нейното пестеливо използване в условията на
очертаващата се тенденция към засушаване в средиземноморския регион; Създаването на редовни рубрики за информиране на
обществеността за състоянието на водните ресурси на страната, на местно и национално ниво, в които да се включат както
представители на МОСВ, РИОСВ и МЗГ, така и на органите на местно самоуправление, водоснабдителните дружества и
сдруженията за напояване; Обществен контрол и "сини" телефони към общините, РИОСВ, "В и К" при кражби и разхищения;
Ангажиране на неправителствените организации с проблема за икономия на вода и намаление на разхищенията.
Основната цел на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) е да допринесе за устойчивото
развитие на Р България чрез интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията
върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите,
увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. НПУДО е разработена
за всички отпадъци, включени в обхвата на Закона за управление на отпадъците.
Определянето на целите и приоритетите в НПУДО и свързаните с тях мерки в Плана за действие е извършено въз основа на анализ
на съществуващото състояние по управление на отпадъците и идентифициране на проблемите в тази област. За всяка от
планираните мерки са определени отговорни институции и индикативни финансови средства за обезпечаване на прилагане на
програмата в периода 2009 –2013 година.
Министерството на околната среда и водите играе водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на информация
за състоянието на околната среда и в частност на информацията, свързана с управление на отпадъците. Министерството изпълнява
посочените функции чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и със съдействието на Регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ), съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Информация за отпадъците се събира и в Националния статистически институт (НСИ) съгласно изискванията на Регламент ЕС
2150 от 25.11.2002 г. за статистика на отпадъците и по отделните наредби за масоразпространените отпадъци.
Основната цел на НПУДО е да допринесе за устойчивото развитие чрез установяване на интегрирана рамка за управление на
отпадъците, която да доведе до: ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните
отпадъци; подобряване на ефективността на използване на ресурсите; максимална отговорност на замърсителите; насърчаване на
инвестициите и дейностите, свързани с управление на отпадъците.
Настоящата НПУДО е насочена към: предоставяне на ясна рамка за участниците в процеса на управление на отпадъци, която да подпомогне местните власти и индустрията в плановете им за бъдещото развитие на практиките за управление на отпадъци;
осигуряване разработването на местни и регионални програми за управление на отпадъците и навлизането на повече частни
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инвестиции в областта; предоставяне на рамка за политиката и вземането на решения относно бъдещото управлението на
отпадъци, в съответствие с изискванията на ЕС.
Съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - Съгласно мерките, предвидени в Програмата за прилагане на Директива
1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, към 16 юли 2009 г. в страната трябва да функционира системата от 55 регионални депа за
обезвреждане на битови отпадъци. Посочените депа следва да разполагат с необходимия капацитет, осигуряващ приемане на
цялото количество подлежащи на депониране битови отпадъци в страната. От предвидените за изграждане 55 регионални депа до
момента са изградени и в експлоатация 27 броя, които обслужват около 55 % от населението на страната.
Съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци - Като се отчита изискването за осигуряване на адекватна система от
инсталации и съоръжения за обезвреждане е необходимо изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци,
образувани основно от дейността на малките и средните генератори на отпадъци. Центърът ще се състои от депо за опасни
отпадъци, със съответните спомагателни обекти към него, като съоръжение за физико-химично третиране, съоръжения за
солидифициране, лаборатории, съоръжения за приемане на отпадъци и съхранението им. Националната инфраструктура за
обезвреждане на опасни отпадъци ще включва и клетките за опасни отпадъци към част от регионалните депа за отпадъци.
Фирмите, образуващи големи количества опасни отпадъци, основно от нефтопреработващата промишленост и цветната металургия
са изградили или са в процес на изграждане на свои съоръжения за обезвреждане, в съответствие с издадените им комплексни
разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването или утвърдените Планове за привеждане на съществуващите депа в
съответствие с нормативните изисквания.
Съоръжения за обезвреждане на производствени неопасни отпадъци - Изграждането на нови съоръжения за обезвреждане
и/или оползотворяване на производствени неопасни отпадъци, които да заместят съществуващите депа в предприятията е
задължение на съответните оператори, съгласно сроковете в утвърдените Планове за привеждане на съществуващите депа в
съответствие с нормативните изисквания или издадените им комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на
замърсяването. Големите генератори на производствени неопасни отпадъци, основно от топлоелектрическите централи,
химическата промишленост и черната металургия са в процес на изграждане на собствени съоръжения за обезвреждане на
отпадъци. По-малките причинители на производствени неопасни отпадъци ще използват системата от регионални депа за
обезвреждане на отпадъци.
Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци - Наличието на нерегламентирани сметища и
стари замърсявания с отпадъци в страната, налага предприемане на мерки за тяхното почистване, саниране и рекултивация. С оглед
избягване на повторно замърсяване, почистването на нерегламентираните сметища трябва да бъде координирано с мерките за
разширяване на системите за организирано сметосъбиране. Средствата за закриване и рекултивация на нерегламентираните
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сметища и стари замърсявания с отпадъци ще бъдат осигурявани от общинските бюджети, ДБ и от средствата, които ще се наберат
от въвеждане на такса “депониране на отпадъци”.
Ликвидиране на стари замърсявания от депа и нерегламентирани сметища – В съответствие с Програмата за прилагане на
Директива 1999/31/ЕС за депонирането на отпадъците се предвижда почистването на всички съществуващи незаконни сметища за
битови отпадъци, а след въвеждането в експлоатация на регионалните депа - закриването и на съществуващите общински депа за
битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Средствата за закриване на съществуващите общински депа за
битови отпадъци ще бъдат осигурени от общинските бюджети и частично от Оперативна програма “Околна среда”. Общинските
администрации са отговорни за почистване и рекултивация на нерегламентираните сметища.
Намаляване на риска от изоставени или закрити промишлени площадки, замърсени с опасни отпадъци - Прилагането на
програмите за отстраняване на минали екологични щети при приватизацията, е финансово осигурено със средства от държавния
бюджет и ще продължи в периода на действие на НПУДО. С изпълнението на програмите в значителна степен ще бъдат решени
проблемите, свързани със стари замърсявания с опасни отпадъци на територията на големите промишлени предприятия,
приватизирани след 1999 г. За да бъде постигнат оптимален ефект, необходимо условие е изпълнението на паралелните програми за
привеждане в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Рехабилитирането на съществуващи промишлени площадки и
места за съхранение на отпадъци, за които не е уговорено финансиране от държавата, ще бъде задължение на съответните
оператори, съгласно техните програми за управление на отпадъците. С въвеждането на финансови гаранции от страна на
операторите на депа за отпадъци, ще бъде установен механизъм, гарантиращ екологосъобразно закриване и рекултивация на
съоръженията.
Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве, произтичащ от съхранението на препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност - Наличието на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност,
които се съхраняват в изоставени или не-обезопасени места, представлява риск за околната среда. Това налага предприемане на
незабавни мерки за тяхното подходящо крайно обезвреждане. Поради липсата на подходящо съоръжение за обезвреждане в
страната, негодните за употреба пестициди приоритетно ще се изнасят извън страната, за тяхното крайно обезвреждане.
Досегашната практика за съхраняване на пестицидите в стоманобетонни контейнери трябва да се прекрати, предвид на нейния
временен характер, необходимост от последващи грижи за тяхното съхраняване, като охрана и мониторинг, както и осигуряване на
следващи действия за крайното им обезвреждане, като по този начин се оскъпява крайната цена за обезвреждане на пестицидите.
Финансирането на дейностите по саниране на площадките за съхранение на пестициди, представляващи най-голям риск, както и
тяхното изнасяне за обезвреждане извън страната ще бъде осигурено от ПУДООС, общинските бюджети и фонд на Министерство
на земеделието.
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Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води - В Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC за
пречистване на отпадъчни води от населени места, разработена от МОСВ, се предвижда: изграждане на канализационни мрежи и
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентни жители - до 01.01.2011 г.;
изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 2000 до
10000 еквивалентни жители - до 01.01.2015 г.
В програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC са разработени и изисквания за събиране, третиране и обезвреждане на
утайките, образувани в резултат на пречистването.
Целта на настоящия документ е да очертае рамката и насоките за ефективно използване на финансовия инструмент ИСПА само за
сектор околна среда. Като се има предвид обхвата на областите на ИСПА за сектор околна среда, документът е съсредоточен върху
трите сектора: управление на отпадъците; качество на въздуха; качество на водите.
ИСПА е много важен финансов инструмент за реализация на цялостната политика в сектор околна среда.
Цели относно подобряване качеството на водите - По отношение на осигуряването на достатъчно количество и качество вода за
населението и икономиката основните цели, които страната трябва да постигне са следните: Запазване и подобряване качеството на
подземните и повърхностните води, които се използват за питейни нужди на населението; Осигуряване на достатъчно количество и
качество вода за питейно - битово водоснабдяване; Преодоляване на режимите на водоснабдяване; Осигуряване на вода за
напояване и за промишлеността; Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси.
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ИСПА

Основни критерии - Основните критерии, които са използвани за подбор на инвестиционни проекти са: Опазване, контрол и
подобряване състоянието на околната среда; Съответствие с основните цели на националната политика по опазване на околната
среда (Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве; Намаляване и предотвратяване на въздействието върху
чувствителни екосистеми; Устойчиво и рационално използване на природните ресурси); Съответствие с екологичните принципи на
ЕС: (превантивни действия за опазване на околната среда; идентифициране и прекратяване на замърсяването при източника на
замърсяване; ефективно прилагане на принципа “замърсителят плаща”); Съответствие с приоритетите в Стратегия за ускоряване на
преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз и Плана за действие и принос за изпълнението на
изискванията на директивите, попадащи в обхвата на инструмента ИСПА; Проектът допринася за изпълнение на задълженията на
страната, произтичащи от международни договори и споразумения.
Специфични критерии - води
Питейни води и водоснабдяване: Осигуряване на необходимото качество на питейната вода в съответствие с националните и
европейски стандарти; Решаване на проблема с питейните води с отклонения от показателите за качество на водите (Подобряване
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