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РАЗДЕЛ 8

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Планът за управление на речния басейн на басейнова дирекция Дунавски район
е публичен и обвързан с други планове в обхвата на съответното териториално ниво,
включително с плановете за регионално развитие, териториалноустройствените,
лесоустройствените, паркоустройствените и други планове.
Направен е регистър на други подробни програми и планове в обхвата на
басейновата дирекция, отнасящи се за отделните подбасейни, сектори, проблеми или
типове води, заедно с резюме на съдържанието им, във връзка с разработения ПУРБ.
8.1.Общински планове и програми
Регистрацията на общинския план или програма в регистъра е направена в
следната последователност:
 Съкращения на имената на поречията: Искър – IS; Ерма – ER; Нишава – NV;
Огоста – OG; западно от Огоста – WO; Вит – VT; Осъм – OS; Янтра – YN; Русенски
Лом – RL; Дунавски Добруджански реки – DJ; Дунав – DU;
 Номер на областта: София – 1; Перник – 2; Видин – 3; Монтана – 4; Враца –
5; Плевен – 6; Ловеч – 7; Русе – 8; Велико Търново – 9; Габрово – 10; Търговище – 11;
Сливен – 12; Разград – 13; Силистра – 14; Шумен – 15; Добрич – 16; Варна – 17;
 Име на общината;
 Вид на плана или програмата, като под съответната цифра са описани:
1. Общински план за развитие;
2. Общинска програма за опазване на околната среда;
3. Общинска програма за управление на отпадъците;
4.Общински план за действие при възникване на аварии и наводнения.
В Приложение 8.1 е представен Регистър на общински планове и програми.
8.2.Областни стратегии
Приложение 8.2 съдържа Регистър на областните стратегии. Регистрационният
номер на областната стратегия е съставен от съкращението на името на поречието и
името на областа.
8.3.Национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и
регионални стратегически документи
Регистър на националните планове, програми, стратегии; оперативни програми
и регионални стратегически документи е представен в Приложение 8.3. В регистъра се
съдържа информация за името на плана, програмата или стратегията, както и кратко им
резюме.
8.4.Планове за управление на защитени територии за река Дунав в
българския участък, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 –
2/2009г. на МОСВ
В Приложение 8.4 е направено кратко резюме на:
 План за управление на Поддържан резерват “Сребърна”;
 План за управление на Природeн парк “Персина”;
 План за управление на Защитена местност “Калимок-Бръшлен”.
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