ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

РАЗДЕЛ 8
Актуализация на регистъра на
всички подробни програми и
планове в обхвата на Дунавски
район за басейново управление,
отнасящи се за отделни
подбасейни, сектори, проблеми
или типове води
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При разработването на ПУРБ се стремим да прилагаме принципите на интегриране
и устойчиво управление на водите

в съответствие с принципа на субсидиарността.

Планът е обвързан с другите политики за дългосрочна перспектива за национално и
регионално развитие в областта на

енергетиката, транспорта, селското стопанство,

рибовъдството, туризма.
В този раздел e представена връзката между ПУРБ и други стратегии, планове и
програми

на

басейново,

национално,

регионално

и

местно

ниво.

По-подробна

информация за плановете и програмите е представена в Приложение 8.1.

8.1.Стартегии и планове за Международния басейн на р. Дунав
8.1.1.Стратегия на ЕС за Дунавския регион
Стратегията се основава на интегриран подход,

насочен към

постигане на

оптимално устойчиви решения за Региона на р.Дунав (Дунавски басейн). Целта на
стратегията е да обедини усилията на заинтересованите страни в региона, предоставяйки
им средство за изграждането на регион на сигурност, благоденствие и справедливост.
Стартегията е приета месец юни 2011г.
Структурата за функциониране на Националния координационен механизъм за
изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион

е приета с

Решение на Министерския съвет № 192 от 25 март 2015 г.

8.1.2.План за управление на международния речен басейн на р. Дунав
(DRBMP)
Планът се изготвя в изпълнение на РДВ за осигуряване на координирано
управление на водите в международните райони за басейново управление. Планът се
изготвя с участието на всички старни от Дунавски басейн под координацията на
Международната комисия за опазване на р.Дунав (МКОРД).

8.1.3.План за управление на риска от наводнениия в международния
речен басейн на р.Дунав (DFRMP)
Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавският речен басейн
се изготвя в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕС под Координацията на
МКОРД и с участие на всички страни в Дунавски басейн. Планът съдържа основните цели
и приоритети при координирано управление на риска от наводнения на басейново ниво.
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8.2. Национални концепции, стратегии, планове и програми
8.2.1. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република
България (НСУРВС) се разработва във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за
водите и включва детайлни анализи на ситуацията в сектор води, цели и алтернативи,
План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния
сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и
дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива.
8.2.2. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013
– 2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и
опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за
пространствено ориентиране и координиране на секторните политики.
8.2.3. Националната стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2012 – 2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г.
е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната
8.2.4. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Стратегията е основополагащ документ на националната енергийна политика.
Националната енергийна стратегия до 2020г. отразява политическата визия на
Правителството за европейското развитие на България, съобразена с актуалната
европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на
енергийните технологии.
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8.2.5. Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и
канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.
Стратегията цели да се подобри управлението на сектора водоснабдяване и
канализация и да се повиши качеството на ВиК услугите.
8.2.6. Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.
Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на
стратегическите приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да
подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално,
областно, общинско и обектово ниво.
8.2.7. Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република
България за периода 2013 - 2020 г.
Определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори
и нарастваща конкурентоспособност на горския сектор, като основа за по-добър жизнен
стандарт, особено в планинските и селските райони.
8. 2.8. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците.
8.2.9. Трети Национален план за действие по изменение на климата за
периода 2013-2020 г.
Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за
намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са
съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата.
8.2.10. Национален план за действие по управление на устойчивите
органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.
Представлява Актуализиран Национален план за действие по управление на
устойчивите органични замърсители в България 2012г – 2020г., който включва
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последващи мерки и дейности за първите 12 устойчиви органични замърсители и бъдещи
такива за новите 10 устойчиви органични замърсители, включени в Стокхолмската
конвенция.
8.2.11. Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди
в Република България
В този план за действие са разписани целите, към които държавата ще се стреми
през следващите години и мерките за постигането им. Посочени са показателите, по които
ще се определя напредъка, свързан с изпълнението на заложените цели и мерки.
8.2.12. Национален план за действие за енергията от възобновяеми
източници
Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз
основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение на
Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания подход по
отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, при
опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората.
8.2.13. Национален план за защита при бедствия
Основната цел на Националния план за защита при бедствия е извършването на
анализи и оценки за риска от възникване на бедствия на територията на Република
България и набелязване на превантивни мерки за намаляване на неблагоприятните
последици в резултат от бедствията, организиране и координиране на действията за
предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия.
8.2.14. Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020г.
В Стратегическият план са заложени ефективни и спешни мерки, за спиране на
загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. устойчивостта на
екосистемите.
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8.2.15. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в
България за периода 2013-2022 г.
Предназначението на Плана е да бъде инструмент за опазване и управление на
влажните зони като характерни екосистеми и свързаното с тях биологично разнообразие.
8.2.16. Национален стратегически план за управление на утайките от
градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р
България за периода 2014-2020 г. (Проект)
Националния стратегически план за управление на утайките от пречиствателни
станции за отпадъчни води, както и ръководствата към него са документи, които ще
поставят началото на по-добър етап при управлението на утайките от ПСОВ в България.
8.2.17. Национална програма за развитие: България 2020
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за
развитие на страната до 2020 г.
8.2.18. Програма на правителството за стабилно развитие на Република
България за периода 2014-2018 г.
Управленската програма е съобразена с икономическа и социална ситуация в
страната, състоянието в публичните финанси, банковия и енергийния сектор, като отчита
необходимостта от решителни и неотложни реформи.
8.2.19. Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.
Националната програма за защита при бедствия е основен документ в областта на
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и
очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена
национална система за превенция и реагиране при бедствия.
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8.2.20. Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на
серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в
атмосферния въздух
Програмата цели намаляване

на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди,

летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух в контекста на Директива
2001/81/ЕС за националните тавани за атмосферните емисии на тези вещества.
8.2.21. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на
възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г.
Целта на програмата делът на възобновяеми енергийни източници през 2010
година да надвиши 8% от брутното производство на електрическа енергия, а през 2015
година 9%.
8.2.22. Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата
на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.
Програмата се мотивира от необходимостта да бъдат предприети мерки и
действия, насочени към предотвратяване и намаляване на степента на ерозионносвлачищната опасност; ограничаване и бързо ликвидиране на последствията от тези
процеси; защита и опазване на населението, материалните фондове и околната среда от
техните въздействия.
8.2.23.Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г.
Програмата е изготвена от Министерството на околната среда и водите и е
Програма за прилагане на европейската Директива за градски отпадъчни води (Директива
91/271/ЕИО и е и докладвана пред ЕК на 12 септември 2014 година. Обхванатият период
е от началото на 2014 г. до края на 2023 г.

МОСВ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"

VIII - 7

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

8.3. Регионални стратегии, планове и програми
8.3.1. Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода
2014-2020 г., приети с решение на МС
Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, който се
разработва на териториално равнище от ниво 2 (NUTS 2).
На територията на БДДР в действие са следните регионални планове:



РП за развитие на Северозападен район 2014-2020 г.
РП за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.



РП за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.



РП за развитие на Югозападен район 2014-2020 г.

8.3.2. Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация (РГП)
Дългосрочен план за постигане на съответствие с Националната стратегия за
управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република България и
Националната стратегия за околна среда, така че да се осигури достатъчно количество и
с добро качество питейна вода за населението.
8.3.3. Областни стратегии за развитие 2014-2020 г.
Областната стратегия за развитие е стратегически документ, който определя обща
стратегическа рамка за развитие на областта в средносрочен план, като формулира цели
и приоритети за интегрирано и устойчиво развитие.

8.4. Общински планове и програми
8.4.1.Общински планове за развитие 2014-2020 г.
Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано развитие на местно ниво и

дефинира визията, целите и приоритетите за

постигане на стратегическите цели, свързани със стремежа към по-висок жизнен стандарт
на хората в общината и устойчивото развитие.
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8.4.2. Общински програми за управление на дейностите по отпадъците
2014-2020 г.
Обхватът и съдържанието на Програмата за управление на дейностите по
отпадъците на общините

е в съответствие с „Ръководството за разработване на

общински програми за управление на дейностите по отпадъците”, утвърдено със Заповед
№ РД – 167 от 24.03.2006 г. на Министъра на околната среда и водите и структурата,
целите и предвижданията в проекта на Националния план за управление на отпадъците
2014-2020г.

8.5. Планове за управление на защитени територии и зони за защита на
водите
8.5.1. План за управление на национален парк "Централен Балкан" 2010 г.
В процес на актуализация.
8.5.2. План за управление на природен парк "Врачански Балкан" 2014 г.
Изготвянето на планът е в съотвенствие с националните и международни
изисквания и общоевропейски стандарти.

Целта е запазване на карстовите райони,

разнообразните геоморфоложки забележителности, изключителната пещерна фауна,
уникални животински и растителни видове и местообитания.
8.5.3. План за управление на природен парк „Рила“
В процес на актуализация.
8.5.4. План за управление на природен парк "Шуменско плато"
Планът за управление на природен парк (ПП) „Шуменско плато” поставя основите и
идеите за развитие на неговата територия, като предвижда начини за решаване на
проблемите и за постигане на определените цели на управление за десетгодишен
период.
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8.5.5. План за управление на природен парк "Русенски Лом"
Планът за управление на Природен парк "Русенски Лом" е специализиран план за
опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие.
8.5.6. План за управление на природен парк "Рилски манастир" 2004-2013 г.
Планът за управление на Природен парк “Рилски манастир” регламентира и
направлява вида, мястото, времето, начина на извършване и последователността на
дейностите, които следва и може да бъдат извършвани на цялата територия на Парка за
десет години.
8.5.7. План за управление на природен парк "Персина" 2015 г.
Планът за управление на ПП „Персина” е специализиран план за опазване на
природата, балансирано използване на природните ресурси на Парка и превръщането му
във фактор за регионално развитие.
8.5.8. План за управление на природен парк "Българка"
В процес на актуализация.
8.5.9. Планът за управление на природен парк Витоша
В процес на актуализация за периода 2015 - 2024 г.
8.5.10. План за управление на биосферния резерват “Сребърна”
В плана е залегнало разумното използване на природните ресурси на езерото
Сребърна,

съчетано

с

гарантирано

и

дълготрайно

опазване

на

биологичното

разнообразие в него.
8.5.11. План за управление на Защитена местност “Калимок-Бръшлен” 20062016 г.
Планът за управление на ЗМ “Калимок-Бръшлен” е специализиран план за
опазване на природата, балансирано използване на природните ресурси на защитената
територия и превръщането й във фактор за регионално развитие.
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