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документи
качествата на питейната вода – бр. население; Подобряване нивото на предоставените водоснабдителни услуги на потребителите;
Брой жители, получаващи питейна вода с отклонения; Брой и стойности на показателите с отклонения, приоритизирани както
следва: Микробиологични показатели; Химически показатели; Показатели с индикаторно значение); Осигуряване на необходимото
количество питейна вода за всички населени места в България в съответствие с националните и европейски норми; Решаване на
проблема с режимното водоснабдяване – бр. население; Решаване на проблема с неводоснабдените селища – бр. население;
Намаляване на загубите на вода от течове във водоснабдителната система; Намаляване на експлоатационните разходи при
водоснабдяване; С проекта се постига икономично потребление на водни ресурси.
Реализация на канализационни системи и изграждане на ГПСОВ - За постигане целите на Директива 91/271/ЕС за пречистване
на отпадъчни води от населените места беше разработена Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на
отпадъчни води от населени места. В нея е инвентаризирано състоянието на канализационната мрежа и наличието на ГПСОВ в
страната, определени са необходимите инвестиции за населените места и те са приоритизирани на базата на следните критерии:
Осигуряване спазването на емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ;
Предназначения и изисквания на водоприемника на отпадъчните води (В райони на обявени чувствителни зони; В райони на
защитени територии; В райони предназначени за къпане; В райони на съществуващо или перспективно ползване на водите или в
пояси на санитарна охрана от акваторията на Черно море; В санитарно – охранителна зона; В горно течение на водоприемника);
Международни ангажименти на страната; Големина на замърсяващия товар на отпадъчните води и риска за човешкото здраве и
качеството на водите във водните обекти; Степен на изграденост и ползваемост на съществуващата канализационната мрежа и
степен на изграденост на строящите се в момента пречиствателни станции; Степен на проектна готовност; Необходими капитални
разходи за реализацията на етап и цялостен пуск на пречиствателната станция и съпоставка с очаквания екологичен ефект.
ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА ИСПА - Приложеният списък на проекти към Стратегията е индикативен,
както и разпределението на средствата от различните финансови източници. Предлаганите проекти са подбрани сред
приоритетните екологични обекти за страната, попадащи в разработените и приети от Правителството Национални секторни
програми и представените Прилагащи програми за определени директиви на ЕС. Те целят решаването на проблеми от регионално
и национално значение. Реализацията на тези проекти ще бъде основна стъпка за ефективното прилагане на изискванията на
европейското законодателство от областта на води, въздух и отпадъци. Необходимо е да се подчертае, че прилагането на
програмите вече е в ход и реализацията на част от инвестиционните обекти, посочени за приоритетни в тях, вече се финансира с
национални финансови средства и в някои случаи и с подкрепата на външни донори и финансови институции. Представянето на
проектите за одобрение в различни години е съобразено със степента на приоритетност, проектната готовност на всеки обект и
възможността за осигуряване на съ-финансиране от национални източници и чрез кредити.
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
България се нарежда сред първите 5 страни в Европа по богатство на биологично разнообразие. Макар и малка по площ (110,910 кв.
км) територията на страната включва части от 4 биогеографски района – алпийски, черноморски, континентален и степен.
Разнообразният релеф, геология, специфичните микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност на територията на
страната определят богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, голяма част от които с
консервационна значимост.
Богатото биологично разнообразие на България е подложено на въздействието на широк спектър от заплахи в резултат на
човешката дейност и на естествените процеси, протичащи в екосистемите. Заплахите, самостоятелно или в комбинация, засягат в
различна степен различните организмови групи и местообитания в страната. Те могат да влияят пряко върху видовете,
съобществата и природните местообитанията (хабитатите) или ефектът от тях да се отразява косвено.
Основните заплахи за биологичното разнообразие в България са: Деградация, фрагментация и загуба на местообитания,
предизвикана от човек; Замърсяване на околната среда; Пряко унищожаване и експлоатация; Генетична ерозия и внасяне на
неместни видове; Глобално затопляне на климата; Природна уязвимост на видовете и местообитанията; Недостатъчно ефективно
прилагане на природозащитното законодателство и включване на опазването на биологичното разнообразие в секторните
политики; Проблеми при прилагане на превантивни инструменти с цел опазване на биологичното разнообразие; Проблеми при
информиране и привличане на обществеността за опазване на биологичното разнообразие и екологично образование; Ограничения
при финансиране на дейностите по опазване на биологичното разнообразие; Пропуски в научните познания и остаряла база за
научни изследвания.
Дългосрочна стратегическа цел: Опазване, възстановяване и устойчиво управление на биологичното разнообразие в страната за
създаване на оптимални условия, среда и перспективи за живот на хората.
Стратегическа цел на Плана: Спиране на загубата на биологично разнообразие в България до 2010 г.
Оперативни цели: Опазване и възстановяване на видове, хабитати, екосистеми и ландшафти; Опазване на генетичното
разнообразие и биологична сигурност; Оценка на заплахите и проучване на механизми за ограничаване/премахване на тяхното
отрицателно въздействие; Развиване, укрепване и устойчиво управление на Националната екологична мрежа (НЕМ), основано на
прилагането на екосистемния подход и интегриране на НЕМ в глобална екологична мрежа чрез обявяване на трансгранични
защитени територии, зони и коридори;. Финансово обезпечаване на дейностите за опазване и устойчиво използване на
биологичното разнообразие и оптимизиране на управлението на осигурените финансови ресурси; Подпомагане на програмите за ex
situ опазване на биологичното разнообразие и прилагане на добрите практики в тази област; Провеждане на мониторинг на видове,
хабитати, екосистеми и ландшафти на основата на стандартни за ЕС индикатори и методики и съгласуване на списъци от видове и
хабитати в България от приоритет за Общността; Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото за
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
опазване на биологичното разнообразие; Създаване на условия за по-ефективно обучение и образование за опазване на
биологичното разнообразие; Идентифициране на чуждите инвазивни видове и определяне на мерки за ограничаване на тяхното
въздействие върху местните видове, екосистеми и здравето на хората; Финализиране на транспонирането на европейското
законодателство по отношение на работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия, освобождаване в
околната среда и пускането им на пазара с приемане на Закон за ГМО и съответните му подзаконови нормативни актове;
Осигуряване достъп на обществеността до информация за използването на ГМО и биологична сигурност.
Опазване и устойчиво използване на рибните ресурси: Въвеждане и използване на структурните фондове в областта на
риболова и рибовъдството за инвестиции в развитието на екологосъобразни управленски практики; Осигуряване на благоприятен
консервационен статут на морски хабитати и видове, които не са обект на стопанска експлоатация; Ограничаване на количеството и
състава на съпътстващите улова видове и
предотвратяване на увреждането на бентоса; Оценка и ограничаване на вредното въздействието на аквакултурите и риболова върху
околната среда и биологичното разнообразие; Повишаване на информираността и стимулиране на участието на заинтересованите
страни в областта на развитие на рибарството и аквакултурите; Мониторинг на състоянието на рибните запаси, тяхната
експлоатация и екологосъобразното развитие на аквакултурите; Изграждане и поддържане на контролна ДНК банка и база данни
към дейността по генетична сертификация на видове риби от сем. Acipenseridae и Salmonidae; Мерки за контрол и периодичен
мониторинг върху изграждането и ефективната експлоатация на рибни проходи към водно електрически съоръжения, бентове и
прагове, възпрепятстващи нормална миграция на рибите към места на хвърляне на хайвер или хранене, както и други мерки по
реставрация на водни екосистеми, увредени от антропогенни въздействия; Оценка за състоянието на запаса от Черноморски калкан
(Psetta maxima maeotica) пред българския бряг на Черно море и периодично изготвяне на трална снимка; Изграждане на център за
изкуствено размножаване и отглеждане на Черноморски калкан (Psetta maxima maeotica).
Източници на финансиране, по договори, сключени с МОСВ, МЗГ, МРРБ, МОН, МК - когато тези дейности са в рамките на
утвърдените годишни бюджети.
Планът за действие набелязва мерки и цели за противодействия на глобалните изменения с климата, съобразени. Мерките са
свързани основно с промени в нормативната уредба и секторните политики. Директно влияние върху водните ресурси оказва
мярката за промяна в политиката и ускорено развитие на хидроенергетиката (микро ВЕЦ), което ще доведе до допълнително
натоварване на водните тела и може да повлияе негативно върху биологичното разнообразие. Положително влияние оказва мярката
за намаляване на употребата на азотни торове в земеделието.
Цели и обхват: правителствен документ, целящ да организира и насочи усилията на правителството за намаляване на
въздействията, водещи до изменение на климата. Този план включваше група съгласувани действия, които подпомогнаха страната
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за развитие на
биологичното
земеделие в
България в
периода
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Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
при изпълнение на задълженията, поети с ратифициране на Конвенцията (1995г.) и подписването на Протокола от Киото.
Вторият план започва с въведение, което обяснява целта и обхвата на Плана в рамките на международните усилия за борба с
изменението на климата. С цел да се представи настоящата ситуация в България и приложимостта на Плана са представени
тенденциите на изменението на количествата емисии на ПГ както и базов сценарий за развитието на тези емисии. Дадена е и оценка
на уязвимостта към изменението на климата. Присъединяването към Европейския съюз е основен приоритет за България, поради
което политиката по изменение на климата е важен фактор за постигането на тази цел. Представени са съществените елементи на
политиката и законовата рамка на Съюза, отнасяща се до изменението на климата в различните сектори на икономиката. Също така
е направено описание на условията и изходната позиция за прилагане на политиката по изменение на климата в България,
включващи ролите на държавните институции и други заинтересовани страни.
В Плана с подробности са представени политиките и мерките в отделните сектори, включително оценка на очакваното намаление
на емисии както и изискванията, необходими за изпълнението на плана. Тъй като финансирането по Гъвкавите механизми от Киото
е важно за реализирането на тези мерки, отделна глава в Плана е посветена на прилагането на механизмите „Съвместно изпълнение
на проекти” и „Международна търговия с емисии”. Разгледано е и приложението на Схемата на Европейския съюз за търговия с
емисионни квоти, която засяга големите промишлени емитери в България.
Във финалната част е оценен ефектът от предложените политики и мерки през Първия период на изпълнение 2008 – 2012г. В
перспектива до 2020г. е оценено и очакваното развитие на количествата емисии на парникови газове. Това развитие ще бъде взето
под внимание при формиране на позицията на България в предстоящите преговори относно задълженията, поети за
предотвратяване изменението на климата след 2012г.
Биологичното земеделие и други интегрирани агроекологични дейности са конкретни практики, които пряко допринасят за
устойчивото развитие на селските райони в България и страната като цяло. Те могат да доведат до стабилизиране на екосистемите,
запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и предотвратяване на процеса на изоставяне на
земите. Установено е, че много малка част от земите в България са замърсени в миналото, а през последните 7–8 години не се
установяват нови замърсявания. По-сериозен е проблемът с ерозията на почвите – процес, от който е засегната около три четвърти
от територията на страната. Очакваното развитие на селскостопанското производство в резултат на прилагане на програмите и
политиките на Европейския съюз (ЕС) в областта на селското стопанство може да доведе до интензифициране на производството, и
съответно – до увреждане на почвите. Програма САПАРД на Европейската комисия и ползването на структурните фондовете след
присъединяването на страната към ЕС са шанс за развитие на биологично селскостопанско производство и прилагането на
екологосъобразни земеделски практики, водещи до опазване на почвеното плодородие в страната и създаване на екологично
чистите земеделски земи.
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Планът за развитие на биологичното земеделие в България си поставя амбициозната цел до 2013 г. 8% от земеделската продукция
на страната да бъде произведена по биологичен начин без използването на изкуствени торове и хербициди. Наред с другите мерки
за насърчаване и облекчения за биологичните земеделски производители, въздействието от изпълнението на плана върху водните
тела ще бъде положително, тъй като ще се намали натоварването със замърсители от земеделското производство и еутрофикацията.
Националният план за развитие на биологичното производство има следните стратегически цели:
1. Развитие на пазара на биологични продукти
2. Осем процента от използваната земеделска земя да се управлява по биологичен начин към 2013 г.
3. Създаване на ефективна нормативна рамка за развитие на биологичното земеделие към 2007 г.
4. Ориентирани към практиката научни изследвания, образование, обучение и консултантска дейност в областта на
биологичното земеделие
5. Установяване на ефективна система на контрол и сертификация
Законодателство на България по отношение на биологичното производство
В Закона за опазване на околната среда са предвидени задължения при използване на различни компоненти на природната среда
като води, почва, биологично разнообразие, включително и от собствениците и ползвателите на земеделски имоти. Законът за
опазване на почвата от замърсяване изисква животновъдните стопанства да имат съоръжения за събиране на сметта и
обезвреждане на отпадъчните води, вредните вещества и отпадъците, които замърсяват почвата.
Законът за биологичното разнообразие, Законът за защитените територии и Законът за лечебните растения предвиждат
правила за правилно и рационално използване на флората и фауната и тяхното опазване. Когато е разрешено извършване на
земеделски дейности в определени видове защитени територии, законите постановяват забрани за използване на изкуствени торове
и химични вещества, паша на определен добитък, събиране на диви растения. Събирането на билки от естествените им находища се
извършва при спазването на Закона за лечебните растения. Същото представлява стопанска дейност и може да се извършва след
издаване на позволително за ползване и заплащане на такса.
Според Закона за опазване на земеделските земи, предназначението на земеделските земи е за производство на растителна
продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето. Собствениците и ползвателите на
земеделски земи са длъжни да ги опазват от ерозиране, замърсяване, засоляване, вкисляване, заблатявания и други увреждания и да
поддържат и повишават продуктивните им качества.
Финансова рамка за подпомагане на биологично земеделие в България - Съществуват възможности за отпускане на кредити с
преферентни условия от Държавен фонд „Земеделие“ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Инвестициите в биологичното земеделие се подпомагат приоритетно и в мярката Инвестиции в земеделски стопанства на Програма
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САПАРД. Биологичното производство е и една от дейностите, които ще бъдат подпомагани по Програма САПАРД чрез Мярка 1.3
„Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда“ от НПРЗСР. Ще бъдат подпомагани земеделски
стопани на територията на цялата страна (с изключение на екологично замърсените райони), които искат да осъществяват
биологичното производство в съответствие със Наредби 22 и 35 от 2001г. За компенсаторни плащания са избираеми следните
култури: плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, лечебни култури и фуражни култури.
Националната програма за действие (НПД) предлага мерки, които могат значително да допълнят и спомогнат мерките за опазване
на повърхностните водни тела. От конкретно значение са мерките по Стратегическо направление ІІ на програмата, като например
ограничаването на ерозията и добива на баластра от речните тераси. Мерките за възстановяване на поливното земеделие могат да
повлияят негативно като ограничат наличните водни ресурси в региона.
НПД е инструментът, който ще допринесе за постигането на екологични ползи и ще подпомогне преодоляването на конфликтите в
политиката относно управлението на земята и тези между ключовите производствени дейности. Чрез него ще се интегрират
усилията на различните институции, обвързани с управлението на земята и ще се подпомогне усъвършенстването на
националното законодателство, отнасящо се до управлението на земята. Той е хармонично допълнение и същевременно ще има
надграждаща функция в определени аспекти към Националната стратегия по околната среда, Националната стратегия за развитие и
управление на водния сектор, Националната стратегия за горите, Националния стратегически план за
развитие на селските
райони и Националната стратегия за регионално развитие.
Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за запазване и развитие на капацитета на
екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено качество на
живот.
Стратегическо направление I: Усъвършенстване на националното законодателство и политики за устойчиво управление на
земите (УУЗ) и борба с опустиняването
Стратегическо направление ІІ: Съхраняване и подобряване на потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво използване
ІІ.1 Програма "Ограничаване на ерозионните процеси"
Мерки: 1.Определяне на приоритетни райони за борба с ерозията; 2. Възстановяване, създаване на нови и поддържане на
противоерозионната инженерно-техническа инфраструктурата в земеделските и горските територии, вкл. и за укрепване на
хидрографската мрежа; 3.Изготвяне и приемане на Национална дългосрочна програма за ограничаване на ерозията в горския фонд;
4.Прилагане на агротехнически, хидротехнически и лесомелиоративни мерки за ограничаване на ерозията; 5. Създаване на нови и
поддържане на съществуващите защитни горски пояси; 6.Прилагане на подходящи технологии, схеми и видове за залесяване на
засегнати от ерозия земи; 7. Осигуряване производството на необходимото количество дървесни и храстови видове за
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противоерозионно залесяване в държавните горски разсадници; 8.Прилагане на щадящи почвите видове сечи, техники и
технологии в горите; 9.Предприемане на необходимите мерки за опазване на горите от пожари и подобряване на санитарното
състояние; 10.Провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на баластра;
11.Възстановяване и поддържане на полските синори и крайречните местообитания; 12. Усвояване на ерозираните и пустеещи
земи за отглеждане на алтернативни култури – лекарствени, етерично-маслени, горски и за производство на алтернативни
биогорива; 13.Устойчиво ползване на ливади и пасища чрез интродуциране на наши и чужди сухоустойчиви видове за удължаване
на пасищния период, въвеждане на парцелна паша и др.
Очаквани резултати - Стабилизирано състояние на екосистемите и увеличени ползи и услуги от тях; Съхранена и повишена
продуктивност на почвите; Намален твърд отток във водните обекти (реки, водохранилища, напоителни канали) и понижена
степен на замърсяване на водите с биогенни елементи; Възстановено биоразнообразие и ограничен риск от наводнения, свлачища,
порои; Подобрени визуални качества на ландшафтите; Икономическа стабилност в областта на земеделието в дългосрочен план;
Стабилизирана трудовата заетост и подобрени условия на живот; Смекчена бедност и повишено обществено съзнание заопазване
на земните ресурси.
Период на прилагане: 2008 – 2013 г.
Отговорни институции: МЗХ, ДАГ
Възможен източник на финансиране: Държавен, НСПРСР; алтернативни финансови източници – донорски организации,
бизнес, ГЕФ чрез Програмата за малките проекти.
Общ индикативен финансов размер на средствата, необходими за реализиране на програма II.1: 783 000 лв.
ІІ.2. Програма "Възстановяване на поливното земеделие и опазване на водните ресурси"
Мерки: 1.Възстановяване на изградените досега напоителни системи след преоценка на параметрите им по отношение на
водообезпеченост, размер на напояваните площи, особености на съвременните поливни технологии и техника на напояване и
изграждане на нови; 2.Разработване и прилагане на нови схеми за разпределение на водата в напоителните системи, на организация
и управление на напояването съобразно променените условия на земеползване и ограничаване загубите на вода по водопреносната
мрежа; 3.Разработване на системи за ранно прогнозиране на необходимостта от поливане и определяне оптималните параметри на
поливния режим; 4.Прилагане на водоспестяващи, енергоспестяващи и съхраняващи функции на екосистемите, технологии и
техники на напояване; 5.Повишаване ефективността на напояването чрез подходящи влагозадържащи технологии; 6.Стимулиране
на ползвателите за организирано напояване чрез включването им в сдружения за напояване и подпомагане на тяхната дейност за
ефективно използване на водата; 7.Субсидиране на дребномащабни напоителни системи; 8.Минимизиране замърсяването на
водните ресурси от селскостопанските дейности чрез въвеждане и утвърждаване на Правилата за добра земеделска практика;
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9.Оползотворяване на отпадъчни води (битови и от животновъдството) за производство на биомаса при минимизиране на риска за
екосистемните функции на ландшафта.
Очаквани резултати: Повишено почвено плодородие; Повишено количество и качество на продукцията; Ограничена ветрова и
ригационната ерозия; Подобрен микроклимат; Редуцирано замърсяване на повърхностните и подпочвени води; Съхранено
биоразнообразието (природни ресурси).
Период на прилагане: 2008 – 2013 г.
Отговорни институции: МЗХ, Изпълнителна агенция по хидромелиорации , БАН, ССА.
Възможен източник на финансиране: Държавен бюджет, НСПРСР; алтернативни финансови източници – донорски организации,
бизнес, ГЕФ чрез Програмата за малките грандове .
Общ индикативен финансов размер на средствата, необходими за реализиране на програма II.2 : 1 000 000 лв.
Оперативни програми
Оперативна програма “Рибарство и аквакултури” (2007-2013г.) е стратегически документ, очертаващ рамката на развитието в
сектор “Рибарство” за периода до 2013г.
Оперативната програма постановява процедурите и сроковете за финансиране на проектите в този сектор от Европейския фонд за
рибарство. Един основен приоритет на програмата е развитието на интензивното производство на сладководни рибни видове, което
може да повлияе върху качеството и характеристиките на водните тела. За реализиране целите на програмата ще бъдат
финансирани дейности и проекти в рамките на следните мерки:
1. Мерки за приспособяване капацитета на риболовния флот (по приоритетна ос 1).
2. Мерки за развитие производството на аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на рибни
продукти и продукти от аквакултури (по приоритетна ос 2): Мерки за модернизация на вътрешния риболовен флот и
риболовните дейности във вътрешните водоеми; Развитие на аквакултурното производство; Изграждане на нови и
модернизация на съществуващи аквакултурни обекти; Разнообразяване на продукцията чрез въвеждане на нови видове с добри
пазарни перспективи; Мерки свързани с въвеждането на мрежата от защитени територии по НАТУРА 2000 за аквакултурни
обекти разположени в тези зони; Увеличаване на преработвателните мощности.
3. Мерки от общ интерес (по приоритетна ос 3): Подобряване инфраструктурата на зоните за разтоварване на риба и
санитарно-хигиенните условия на пристанищната зона.
4. Устойчиво развитие на рибарските области (по приоритетна ос 4).
5. Техническа помощ (по приоритетна ос 5).
Дейностите и проектите ще бъдат финансирани със средства по Европейския Фонд за Рибарството, както и от Държавния
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бюджет. Предвиденият общ бюджет възлиза на 80 009 708 евро.
Оперативна програма “Транспорт” е една от седемте оперативни програми, които се разработват от България, за усвояване на
средствата от ЕС за периода 2007-2013 г. Програмата ще бъде финансирана от два фонда на Европейския съюз: Кохезионния фонд
и Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. е развитието на устойчива транспортна система.
Специфичните цели на програмата са: интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС;
постигане на баланс между видовете транспорт.
Изпълнението на поставените цели ще се реализира чрез концентрация на предоставените средства от Европейския съюз в следните
оперативни приоритети: Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни
оси; Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси; Подобряване на
интермодалността при превоза на пътници и товари; Подобряване на морското и вътрешноводното корабоплаване; Техническа
помощ.
Бенефициенти по програмата са: Национална компания „Железопътна инфраструктура”, фонд “Републиканска пътна
инфраструктура”, Агенция за изследване и поддръжка на река Дунав, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, държавно
предприятие “Пристанищна инфраструктура”, община София, Министерство на транспорта.
Съгласно предварителния финансов план общият бюджет на ОП „Транспорт” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 2 003 481 168
евро, от които ЕС (чрез ЕФРР и КФ) ще осигури 1 624 479 623 евро.
Управляващ орган на ОП „Транспорт” е Министерството на транспорта чрез Дирекция “Координация на програми и проекти”.
Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на
Оперативна
програма "Околна приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от
среда" 2007-2013г. Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.
Тя определя приоритетните за страната области по отношение на сектор “Околна среда”, които ще намерят своята реализация и
финансиране в рамките на този период.
Главна стратегическа цел на оперативна програмата “Околна среда” 2007-2013 г. е: подобряване, запазване и възстановяване на
естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
Специфичните стратегически цели на програмата са: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси; Подобряване на
управлението на отпадъците и на защитата на почвите; Опазване на биоразнообразието и защита на природата.
За постигането тези цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети:
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалент жители;
Оперативна
програма
“Транспорт”
2007-2013г.
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Име на плана,
програмата или
стратегията

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

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци; Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;
Техническа помощ.
Бенефициенти по програмата са: общински администрации; ВиК дружества; басейнови дирекции; регионални
асоциации/сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ и МЗГ, които отговарят за управлението на съответно
национални и природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ; администрации, управляващи
НАТУРА 2000; дирекции “Кохезионна политика за околна среда” и “Вътрешен одит” към МОСВ; Комитетът за наблюдение на ОП
и подкомитетите към него; Комитетът за избор и координация на проекти; работни групи, създадени за целите на ОП;
неправителствени организации.
Съгласно предварителния финансов план общият бюджет на ОП „Околна среда” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 1 800 748
085 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР и КФ) ще осигури 1 466 425 481 евро.
Управляващ орган на ОП "Околна среда" е Министерството на околната среда и водите чрез дирекция “Кохезионна политика за
околна среда”.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване
на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на
програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”.
Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия
капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през
целя живот и засилване на социалното включване.
Специфичните цели на програмата са: Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; Увеличено инвестиране
в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование; Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на
социалната икономика.
С оглед постигането на стратегическата и специфичните цели, ОП „РЧР” очертава седем основни приоритетни оси: Насърчаване
на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ
включването; Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; Подобряване качеството на образованието и
обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; Подобряване на
достъпа до образование и обучение; Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Повишаване ефективността на
институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги; Транснационално и междурегионално сътрудничество.
Бенефициенти по програмата са:
- институции за професионално ориентиране, изследователски центрове, центрове за информиране и професионално обучение,
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Име на плана,
програмата или
стратегията

Оперативна
програма
„Развитие на
конкурентноспособността на
българската
икономика”
2007-2013г.

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
образователни и обучаващи институции и организации, научни институции и организации, училищни настоятелства, детски
градини, извънучилищни педагогически учреждения;
- доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия, публични лечебни заведения, институции, действащи в сферата
на социалните и здравни услуги, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, медицински университети;
- предприятия, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, НПО, консултантски фирми, центрове за
развитие на предприемачеството, ресурсни центрове, работодатели, контролни органи, институции и организации, осъществяващи
контрол върху условията на труд в предприятията, институции на пазара на труда на национално и регионално равнище;
- Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната
политика (МТСП), Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за оценяване и
акредитация, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Държавната агенция за
закрила на детето, Държавната агенция за младежта и спорта, Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието,
Центърът за развитие на човешките ресурси, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, Центърът за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Националният педагогически център,
Националният институт за обучение на директори, Национален център за информация и документация, Център за информационно
осигуряване на образованието;
- общини, читалища, спортни клубове и младежки организации, общностни центрове, представители на различни общности;
- институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП “ Развитие на човешките ресурси”.
Съгласно предварителното финансово разпределение, общият бюджет на ОП “Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 2013г. ще бъде в размер на 1 213 869 575 евро, от които ЕС (ЕСФ) ще осигури 1 031 789 139 евро.
Управляващ орган на ОП “Развитие на човешките ресурси” e Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция
“Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е една от седемте оперативни програми,
разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на
финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 20072013 г. Тя е основният програмен документ за провеждане на политика за икономическо и социално сближаване и подобряване на
конкурентоспособността на българската икономика.
Общата цел на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е развитие на динамична
икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Специфичните цели на програмата са: насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията; подобряване
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Име на плана,
програмата или
стратегията

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи

на бизнес средата.
За постигането на тези цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните
приоритети: Развитие на икономика, базирана на знанието, и иновационни дейности; Повишаване ефективността на предприятията
и развитие на благоприятна бизнес среда; Финансови ресурси за развитие на предприятията; Укрепване на международните
пазарни позиции на българската икономика; Техническа помощ.
Бенефициенти по програмата са: научноизследователски и развойни организации; университети; докторанти; офиси за
технологичен трансфер; технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; новосъздадени стартиращи предприятия; други
предприятия и клъстери от предприятия; обществени или частни организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес
ангели; организации, опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като микрокредитни фондове; банки,
предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия; Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция “Сертификация и изпитване”;
Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция за метрология и технически надзор; Българският институт за
стандартизация; Българският институт по метрология; обществени или частни организации, работещи в областите стандартизация,
сертификация и изпитване; управляващият орган на програмата; общини.
Съгласно предварителния финансов план, общият бюджет на ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 1
162 215 551 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 987 883 219 евро.
Управляващ орган ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на икономиката и енергетиката чрез дирекция “Европейски
фондове за конкурентоспособност”.
Оперативна програма "Административен капацитет" е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на
Оперативна
приоритетите
на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от
програма
"Административен Европейския социален фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.
Стратегическата цел на оперативна програма "Административен капацитет" е подобряване на работата на държавната
капацитет"
администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за
2007-2013г.
устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната
система.
Специфичните цели на програмата са: Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система; Подобряване на
управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната
система и структурите на гражданското общество; Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.
За постигането на изброените цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните
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Име на плана,
програмата или
стратегията

Оперативна
програма
"Регионално
развитие"
2007-2013г.

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
приоритети: Добро управление; Управление на човешките ресурси; Качествено административно обслужване и развитие на
електронното управление; Техническа помощ.
Бенефициенти по програмата са: държавната администрация на всички нива; Министерство на държавната администрация и
административната реформа; органите на съдебната власт (съд, следствие, прокуратура); Министерство на правосъдието;
Министерство на финансите; Министерски съвет; дирекция “Управление на проекти и програми” към МДААР; Институтът по
публична администрация и европейска интеграция; Националният институт на правосъдието; Националната агенция за приходите;
Държавната агенция по туризъм; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Омбудсман; Агенцията по
вписванията; Агенцията за обществени поръчки; Комисията за защита на конкуренцията; Централният професионален регистър;
структурите на гражданското общество; местни обществени посредници; Институт по психология – МВР.
Съгласно предварителното финансово разпределение общият бюджет на ОП „Административен капацитет” за периода 2007-2013 г.
ще бъде в размер на 180 789 087 евро, от които ЕС (чрез ЕСФ) ще осигури 153 670 724 евро.
Управляващ орган на ОП "Административен капацитет" е Министерството на държавната администрация и административната
реформа чрез дирекция “Управление на проекти и програми”.
Национална оперативна програма “Регионално развитие” (НОПРР) е един от стратегическите документи, който ще бъде основен
инструмент за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския
съюз и Националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел
“Сближаване”. Програмата е съобразена с целта на Националната стратегическа референтна рамка за повишаване на регионалния
потенциал за растеж и намаляване на различията между регионите по доход, заетост и качество на местната инфраструктура.
Общата цел на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови
възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Специфичните цели на програмата са: Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо
урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите за просперитет и развитие; Осигуряване на
по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони; Повишаване на регионалния туристически потенциал
за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена
стойност; Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на
политики за регионално развитие.
Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси, както следва: Устойчиво и интегрирано градско развитие;
Регионална и местна достъпност; Устойчиво развитие на туризма; Местно развитие и сътрудничество; Техническа помощ
Бенефициенти по програмата са: Общини и сдружения на общини, областни управи, еврорегиони, министерства и агенции;
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Име на плана,
програмата или
стратегията

Оперативна
програма
"Техническа
помощ"
2007-2013г.

Кратко резюме на национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически
документи
Общественодостъпни телецентрове в координация с ДАИТС; Публични власти и сдружения с нестопанска цел; Администрации на
държавни учебни заведения в координация с МОН и ДАИТС; Държавни здравни институции в координация с Министерство на
здравеопазването, здравни заведения; Държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на труда и
социалната политика и неговите регионални структури, социални и образователни институции; Неправителствени организации с с
участието на общински власти; Обществени компании за транспорт; Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” и неговите
областни подразделения; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Регионални, национални и местни
туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър; Държавната агенция по туризъм; Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения).
Съгласно предварителното финансово разпределение, общият бюджет на ОПРР за периода 2007 -2013 г. ще бъде в размер на 1 601
274 759 евро, от които ЕС (ЕФРР) ще осигури 1 361 083 545 евро.
Управляващ орган на ОП “Регионално развитие” e Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна
дирекция “Програмиране на регионалното развитие”.
Оперативна програма “Техническа помощ” e една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на приоритетите на
Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за
регионално развитие на Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г.
Общата цел на оперативна програма “Техническа помощ” е по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола,
усвояването и оценката на структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007-2013 г.
Специфичните цели на програмата са следните: Укрепване на необходимия капацитет и функционирането на централните и
местни административни структури, участващи в усвояването на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС; Увеличаване
на информираността и общественото разбиране относно ефективното и ефикасно използване на структурните фондове и
Кохезионния фонд в България.
За постигането тези цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети:
Подкрепа за изпълнението на дейностите, извършвани на централно ниво: Централно координационно звено, сертифициращ орган,
одитиращ орган, управляващ орган на програмата, Комитет за наблюдение на НСРР и Комитет за наблюдение на ОПТП; подкрепа
за местните структури чрез предоставяне на специализирани обучения; По-нататъшно развитие и подпомагане на функционирането
на единна система за управление и информация; Популяризиране на европейската кохезионна политика в България и осигуряване
на обща и статистическа информация.
Бенефициенти по програмата са: Централното координационно звено; сертифициращият орган (дирекция “Национален фонд”
към МФ); одитиращият орган (дирекция “Одит на средствата от ЕС” към МФ); управляващият орган на ОПТП (отдел „Техническа
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помощ” към дирекция “Управление на средствата от ЕС” в МФ); Комитетът за наблюдение на ОПТП; управляващите органи на
другите оперативни програми; комитети за наблюдение; държавни институти и агенции за анализи и/или статистически институти,
участващи в НПР, НСРР, оперативните програми, Националната програма за реформи; общините; областните управи.
Съгласно предварителното финансово разпределение общият бюджет на ОП “Техническа помощ” за периода 2007-2013 г. ще бъде
в размер на 56 819 427 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 48 296 513 евро.
Управляващ орган на ОП “Техническа помощ” e Министерството на финансите чрез отдел „Оперативна програма “Техническа
помощ” към Дирекция “Управление на средствата от ЕС”.
Оперативна програма за европейско териториално трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 с бюджет 256
Оперативна
милиона евро ще бъде финансирана от държавния и местните бюджети и ще бъде съфинансирана от Европейския Фонд за
програма
България Румъния Регионално развитие/ Приносът на Европейския Съюз ще представлява 85% от публичните разходи.
Избираемият район по Програмата е втората най-дълга международна граница, вътре в Европейския Съюз, след тази между
2007 – 2013г.
Испания и Португалия. Границата се разпростира на 610 км дължина, от които 470 км. са демаркационна линия, която се образува
по течението на река Дунав. Избираемият район по Програмата е разположен в северната част на България и в южната част на
Румъния по протежението на държавната граница, която се простира от Сърбия до брега на Черно море. Състои се от 7 румънски
окръзи и осем български области, разположени директно по протежението на държавната граница. Тези 15 административни
единици / ниво NUTS III / принадлежат към 6 региона /ниво NUTS II /, както следва: Окръзите Мехединци, Долж и Олт, които
съставляват Югозападния район за развитие /Олтения/ на Румъния; Окръзите Телеорман, Гюргево и Кълъраш, които формират
част от Южния район за развитие на Румъниs /Мунтения/; Окръг Констанца, принадлежащ към Югоизточния район за развитие на
Румъния; Областите Видин, Вратца, Монтана и Плевен, които съставляват по-голямата част от Северозападния район за планиране
на България; Областите Велико Търново, Русе, Силистра и Разград, които формират част от Северния централен район за
планиране на България; Област Добрич, която представлява Североизточния район за планиране на България.
В допълнение на гореспоменатите области, използвайки правилото за гъвкавост в чл. 21(1) на Регламента за Европейския фонд за
регионално развитие, област Разград е включена като избираема област по програмата. Съгласно правилото за близост, общият
разход на проектите в тази област няма да надвиши 20% от общите разходи на програмата.
Цели: Стратегията цели да се занимае със специфичните нужди на Българо-румънския пограничен район, както в краткосрочен,
така и в дългосрочен план и да подкрепи всеобщата стратегическа цел:
Общата цел на програмата със съществените елементи на стратегията произлизат от SWOT анализа и заедно водят до формулиране
на следните специфични цели: Подобрен достъп до транспортната инфраструктура вътре в избираемите области, за да се улесни
мобилността на стоките и хората; Подобрена наличност и разпространение на информация за съвместните възможности в
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граничния район; Устойчивост на истинската стойност на природните ресурси на района чрез разумно използване и ефективна
защита на крехката околна среда; Устойчиво икономическо развитие на граничния район чрез съвместни инициативи за определяне
и насърчаване на относителни предимства и намаляване на недостатъците; Социално и културно сближаване, подсилено от
кооперативни действия между хора и общини.
Приоритетни оси на Програмата: Програмата се състои от 3 приоритетни оси и една хоризонтална приоритетна ос /Техническа
помощ/. Приоритетите, които съставят стратегията се реализират посредством няколко ключови области на интервенция.
Приоритетна ос1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна
инфраструктура
Основни цели: Да се постигне кохерентна транспортна инфраструктура, която предлага подобрени поток на трафика, достъп и
мобилност през целия избираем район; Да се направят селектирани подобрения на транспортната структура на района, което ще
доведе до трансгранично въздействие; Да се подобрят фериботните и пътни пропускателни пунктове и асоциираната
инфраструктура, за да се допусне увеличен поток от хора и товари през р. Дунав; Да се развиват разбираеми трансгранични връзки
като рамка за общи инициативи за сътрудничество; Парите отпуснати за този приоритет ще бъдат използвани за подобряване на
ключовите условия на съвместното развитие в зоната на сътрудничество. Това включва развитието на транспортната и
комуникационна инфраструктура, както и обществените транспортни средства на района, които служат като средство за улесняване
на трансграничния пътник и превоза на товари и точния поток на информация.
Приоритетна ос2: Околна среда – Разумно използване и защита на истинското качество и стойност на значимите природни
ресурси на района.
Основна цел: Да се постигне устойчиво социално-икономическо развитие на пограничния район като се защитава неговата
разнообразна природна околна среда и неговите ресурси от природни и предизвикани от човека рискове, и да се осигури ефективен
и бърз отговор на спешните и бедствени ситуации.
Приоритетна ос3:Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно
определяне и насърчаване на относителните предимства на района
Основна цел: Да се засилят икономическите и социални връзки за да се рекламира изцяло един икономически конкурентен район
Приоритетна ос4: Техническа помощ
Основни цели: Да се насърчи качеството и сцеплението на действията в рамките на Програмата; Да се гарантира пред Властите на
държавите членки и Европейската комисия, че помощта е правилно управлявана, наблюдавана и осчетоводена; Да се осигури найдоброто и по-ефективно използване на помощта чрез ефективно и ефикасно изпълнение ; Да се гарантира, че се дава гласност за
помощта по такъв начин, който повишава осведомеността и помага на развитието на Програмата, подкрепя равенство на достъп до
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помощта и информира цялата общественост за постиженията на Програмата.
Потенциални бенефициенти в рамките на тези приоритети са: общински/областни/местни публични администрации и агенции
за развитие; Агенции за защита на околната среда; Регионални дирекции на горите; Гранични отдели за водите; Администрации на
погранични природни паркове, резервати и защитени зони; Местни групи по интереси (защита на историческите места и
паметници, и т.н.) – юридически лица; Пограничните университети и изследователски институти; Органи за управление на речните
и крайбрежни води; Общински/областни инспекторати за извънредни ситуации; Пожарна и други служби за спешност; Институции
за защита на общественото здраве; Регионалните агенции за развитие; Институти по метеорология и хидрология; Неправителствени
организации и организации с нестопанска цел.
Регионални стратегически документи
Регионален план Югозападният район за планиране обхваща (ЮЗРП) площ от 20 306,4 кв.км. и е втори по големина на територията от районите за
планиране в Р. България. На север района граничи с областите Монтана и Враца от Северозападен район за планиране и област
за развитие на
Югозападен район Ловеч от Северен централен район за планиране, а на изток с областите Пловдив, Пазарджик и Смолян от Южен централен район
за планиране. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като района граничи с 3
за планиране
държави:
2007-2013г.
- южна граница – Република Гърция;
- западна граница – Република Сърбия и Черна гора и Република Македония.
ЮЗРП се състои от 5 административни области – София град, област Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, които включват
52 общини. Със своето най-многобройно население (2 110 036 души към 31.12.2003 г.) и най-значителен икономически принос,
ЮЗРП се определя като един от най-важните райони за цялостното развитие на страната.
Визията: “Утвърждаване на водещата позиция на Югозападния район за планиране в социално-икономическото развитие
на Република България и превръщане на град София в един от най-привлекателните икономически и културни центрове в
Югоизточна Европа”
Главна стратегическа цел - Балансирано развитие на Югозападния район за планиране, чрез постигане на растеж в
регионална икономика, която да осигурява повече и по-качествени работни места, подобряване на качеството на живот,
съхраняване на природното и културно-историческото наследство, опазване и възстановяване на околната среда.
Стратегически цели - Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на конкурентноспособна
диверсифицирана регионална икономика; Намаляване на вътрешнорегионалните различия и укрепване на връзките между
градските центрове; Икономическо и социално сближаване с останалите региони в ЕС.
Приоритет ІІ. Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура
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Специфична цел ІІ.2. Подобряване на инженерно-техническатаинфраструктура
Мярка: Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура
Мярка: Подобряване на горскостопанската инфраструктура
Мярка: Повишаване на енергийната ефективност
Мярка: Стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Специфична цел ІІ.3. Възстановяване и опазване на околната среда
Мярка: Разработване на интегриран модел за управление на водните ресурси, мониторинг на въздуха и почвите
Мярка: Подобряване управлението на отпадъците
Мярка: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие
Мярка: Предпазване от природни рискове и възстановяване на щети от бедствия
Източници на финансиране - Национално съфинансиране: Публични източници (Републикански бюджет, Общински
бюджет), Частно финансиране; Европейски фонд за регионално развитие (EФРР); Други източници.
Общата територия на Северозападния район за планиране (СЗРП) е 10 606 кв. км. или 9.27 на сто от територията на страната. В
териториалния обхват на района попадат 23 града и 372 села. На територията на СЗРП са обособени 3 области: Враца, Монтана и
Видин. На север и трите области граничат с река Дунав и са създадени естествени условия за преки връзки с Румъния и другите
страни от Дунавския басейн. На югозапад областите Видин и Монтана са в съседство с Република Сърбия. Граничейки с две
съседни страни, районът заема важно място в европейската и националната транспортна система. На юг областите Монтана и
Враца граничат със Софийска област, а на изток област Враца граничи със Северния-централен район за планиране. По територия
районът е на последно място спрямо останалите райони за планиране и разполага с най-малка обработваема площ, но количеството
обработваема площ на човек е най-голямо.
Визията: Еврорегион с динамично развиващи се общини, постигащи висок икономически растеж и заетост, подобрено
каество на живот, развита техническа инфраструктура и чиста околна среда.
ЦЕЛ 2: Подобряване на качеството на живот в СЗРП и превръщането му в съвременен транспортен и комуникационен
център с национално и международно значение.
ПРИОРИТЕТ 1: Градско възстановяване и обновление на селищната среда.
Мярка 1: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната мрежа и използване на нови водоизточници.
Мярка 4: Рехабилитация на стари производствени зони.
ПРИОРИТЕТ 3: Развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на селско-градските транспортни услуги в
района.
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Мярка 1: Изграждане на втори мост на река Дунав.
Мярка 2: Подобряване на пристанищната инфраструктура и оборудването им с модерни технически средства за контрол и проверка
на товарите и пътниците – Видин, Лом, Оряхово и Козлодуй.
ПРИОРИТЕТ 4: Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура.
Мярка 1: Въвеждане на системи за контрол върху опазването на околната среда.
Мярка 2: Изграждане на пречиствателни станции и съоръжения.за битови и промишлени отпадни води.
Мярка 3: Въвеждане на енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници.
Мярка 4:Развитие на екологични производства и внедряване на екологични технологии за производство, незамърсяващи
атмосферата.
Мярка 5: Предотвратяване на повърхностното замърсяване на почвите от строителни, битови и промишлени отпадъци.
Мярка 6: Предпазване от природни рискове – укрепване на свлачища, предпазване на дунавския бряг от абразии.
Мярка 7: Управление на битовите и промишлени отпадъци. Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно
събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.
Мярка 8: Изграждане на инсталации за пречистване на замърсени газови потоци.
Мярка 9: Запазване на околната среда в туристически райони.
Мярка 10: Намаляване атмосферното и шумово замърсяване, предизвикани от транспорта.
Мярка 11: Консервация, възстановяване и поддържане на ключови екосистеми, хабитати и видове.
ЦЕЛ 3: Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие.
ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на трансгранично икономическо и регионално сътрудничество.
Мярка 2: Подобряване на капацитета на общините в граничните райони за участие в програмите на ЕС за трансгранично
сътрудничество с Румъния и Сърбия и Черна гора.
Мярка 4: Съвместни проекти за икономическо развитие, опазване на околната среда, туризъм, културен и образователен обмен
Мярка 5: Работа в транснационални мрежи по проекти и прилагане на добри практики
ПРИОРИТЕТ 3: Интегриране на общините и подпомагане на инициативи за местно развитие.
Мярка 1: Развитие на мрежи сред местните и регионални власти, културни, научни и бизнес институции за подготовка и реализация
на съвместни проекти в областта на инфраструктурата, икономическото развитие, опазване на околната среда, културен и научен
обмен.
Мярка 3: Опазване на природното и културно-историческото наследство, като основа за устойчиво икономическо развитие.
Източници на финансиране – Национално финансиране: Публични източници (Общо национално финансиране,
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Републикански бюджет, Общински бюджет, Обществени и държавни фондове), Частно финансиране; Европейски съюз
(Европейски фонд за регионално развитие); Частни организации; Международни финансови институции.
Регионален план Северният централен район за планиране (СЦРП) е разположен в централната част на Северна България, между р. Дунав на север,
която определя границата с Румъния, р. Искър на запад, р. Русенски Лом на изток и Стара планина - на Юг. Той граничи с всички
за развитие на
Северен централен райони за планиране в страната: на Запад със Северозападния, на юг с Югозападния, Южния централен и Югоизточния, а на Изток
със Североизточния район за планиране.
район за
В административно отношение Северният централен район за планиране е съставен от териториите на пет области - Русе, Велико
планиране
Търново, Габрово, Плевен и Ловеч. Административен център на района е гр. Русе. Общата площ на района е 17952,3 кв.км., което
2007-2013г.
съставлява 16,2 % от територията на страната.
Визия - Устойчив, динамично развиващ се, проспериращ, Европейски ориентиран район, с конкурентоспособна икономика,
базирана на знанието и на икономически ефективното и екологично използване на природо-географските ресурси, в т.ч. на
река Дунав, с модерни енергетика, селско стопанство и туризъм, с хармонична и привлекателна за инвеститори, население
и туристи жизнена среда.
Основната цел - Преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия и ускоряване процеса на
социална и икономическа кохезия на Северен централен район за планиране с регионите от ЕС
Цел 1. Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен
район за планиране
Приоритет 1А. Доизграждане на АЕЦ Белене
Приоритет 2. Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство
Цел 2. Балансирано и устойчиво развитие на територията
Приоритет 1. Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура
Цел 3. Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура
Приоритет 1. Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на
околната среда
1 Изграждане на нови водохващания, помпени станции, водопроводи за обезпечаване на населението с достатъчно и качествена
питейна вода.
2 Рехабилитация и модернизация на съществуващите системи за подаване на питейна вода, като се държи сметка за намаляване
на водните загуби
3 Рехабилитация и модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове в производствени
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предприятия, топло- и електроцентрали и други обекти
4 Изграждане и рехабилитация на канализационни системи в населените места
5 Изграждане на пречиствателни станции за пречистване на отпадни води
6 Изграждане на съоръжения за преработване на ТБО с оглед изпълнение на изискването на Директива на Съвета на
Европейския съюз 1999/31 за депата за отпадъци.
7 Изграждане на регионални депа за битови отпадъци.
8 Обхващане на всички населени места в общинските системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
9 Рекултивиране на площадките на нерегламентирани и стари сметища
10 Рехабилитация и модернизиране на инсталациите за обезвреждане на медицински отпадъци.
11 Въвеждане на разделно събиране на отпадъците при източника.
12 Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени
13 Укрепване на свлачищните участъци по Дунавския бряг в области Русе, В.Търново и Плевен (при Никопол).
14 Реконструкция на растителността по улици и в междублокови пространства
15. Опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания
16. Изграждането на инфраструктурата на преработващата промишленост да е предимно в рамките на съществуващите
индустриални комплекси и площадки. Да се минимизират екологичните рискове от стари замърсявания
17. По време на реализация на плана, при избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците
да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците: Национална стратегия за околна среда,
Национална програма за управление на отпадъците, ОП “Околна среда”, Програми за прилагане на директиви на Европейския съюз
18. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително
третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза
19. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с
изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004г)
20. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводнения
Приоритет 3. Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени
ландшафти
Източници на финансиране – Национално финансиране: Публични източници (Общо национално финансиране,
Републикански бюджет, Общински бюджет, Обществени и държавни фондове), Частно финансиране; Европейски съюз.
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(Европейски фонд за регионално развитие); Частни организации; Международни финансови институции.
Общи характеристики на Североизточния район за планиране: Североизточният район за планиране (СИРП), обособен
съгласно Закона за регионално развитие и Постановление №145 от 27.07.2000 г. на МС за осъществяване на политиката на
регионалното развитие, включва следните административни териториални единици: 6 области и 49 общини; Варненска област с 12
общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово;
Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Добрич, Шабла; Шуменска
област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен;
Разградска област със 7 общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян; Търговищка област с 5 общини:
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище; Силистренска област със 7 общини: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа,
Силистра, Ситово, Тутракан.
Североизточният район за планиране е разположен в североизточната част на страната, покрива територия от 19 966,6 кв.км и е
третият по териториален обхват и население (1 290 025 жители) от шестте района за планиране в Р България (18.0% от територията
и 16.48% от населението на страната). Обхваща 6 административни области - Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и
Шумен. На север районът граничи с Румъния.
Районът е на първо място в страната по: Най-голям относителен дял на използваната земеделска площ в България – 23,6% от
ИЗП в страната (1 259 хил. ха); Обработваема земя в България– 1 049 хил. ха (32,4% от обработваемата земя в страната);
Туристическо развитие – брой на туристическите легла (40,4%), реализирани нощувки и приходи от туристическо настаняване;
Гъстота на пътната мрежа.
Визия - “Превръщане на Североизточния район за планиране в проспериращ европейски регион, европейска врата на
България към богато културно-историческо наследство, промишлен и аграрен център с инвестиции и туризъм. Постигане
на високи и устойчиви темпове на икономическо развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, интелект, Черно море,
Дунав, културно-историческо наследство, инфраструктура и екология.”
Стратегическа цел 1: Развитие на динамична икономика, основана на конкурентноспособност и иновации
Приоритет 1 – Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост
Специфична цел 1.3: Развитие на инфраструктура, допринасяща за конкурентноспособността на района
Мярка 1.3.1: Развитие на инфраструктурата на морския и речен транспорт
Мярка 1.3.4: Развитие на инфраструктура за добив на вода и използване на възобновяеми енергийни източници
Приоритет 2 – Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони
Специфична цел 2.1. Повишаване конкурентоспособността на аграрния и горски сектор
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Мярка 2.1.1: Подобрено управление и оптимално използване на ресурсите
Мярка 2.1.2: Устойчиво управление на горите
Мярка 2.1.3: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в аграрния сектор
Мярка 2.1.5: Подобряване на маркетинга и качеството на земеделските продукти
Специфична цел 2.3: Рибарство, аквакултури и интегрирано управление на крайбрежните риболовни зони
Приоритет 5 – Екологизация на средата и устойчиво градско развитие
Специфична цел 5.1: Развитие на екологична инфраструктура
Мярка 5.1.1: Подобряване качеството на атмосферния въздух
Мярка 5.1.2: Осигуряване на непрекъснато водоснабдяване на населението с питейна вода с добри качества
Мярка 5.1.3: Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води
Мярка 5.1.4: Опазване на почвения екологичен статус
Мярка 5.1.5: Събиране на битови отпадъци, системи и съоръжения за обработването им
Мярка 5.1.6: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие
Мярка 5.1.7: Предпазване от рискове
Специфична цел 5.2: Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в
селските райони
Мярка 5.2.1: Разработване и прилагане на стратегии за интегрирано градско развитие
Мярка 5.2.2: Обновяване на физическата среда и инфраструктурата в градовете
Стратегическа цел 3: Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното
сътрудничество
Приоритет 7 – Развитие на териториално сътрудничество
Специфична цел 7.1. Развитие на сътрудничество с европейските региони
Мярка 7.1.1: Стимулиране на трансгранични партньорства за развитие (сътрудничество в рамките на Еврорегион “Долен Дунав”)
Мярка 7.1.2: Развитие на нови и укрепване на съществуващи връзки с европейски региони чрез транснационално и
междурегионално сътрудничество
Източници на финансиране – Национално финансиране: Публични източници (Общо национално финансиране,
Републикански бюджет, Общински бюджет, Обществени и държавни фондове), Частно финансиране; Европейски съюз.
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