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РАЗДЕЛ 8 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ВСИЧКИ ДРУГИ 

ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В ОБХВАТА НА 

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА 

ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ 

ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ 

Раздел 8 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски 

район (2016–2021г.) е разработен в съответствие с изискванията на чл. 13, параграф 4 

от Директива 2000/60/ЕС, транспонирани в Глава Х „Управление на водите”, раздел VI 

„Планове за управление на речните басейни”, чл. 157, ал. 1, т. 9 от Закона за водите и 

съдържа регистър на всякакви по-подробни програми и планове за управление за 

районите на речните басейни по отношение подбасейните, секторите и въпроси 

касаещи типовете води, заедно с обобщение на съдържанието им. 

Планът за управление на речните басейни на Западнобеломорски район е 
публичен и обвързан с други планове в обхвата на съответното териториално ниво, 

включително с плановете за регионално развитие, териториалноустройствените, 
паркоустройствените и други планове. 

Подготовката и актуализацията на плановете и програмите в Република 

България се извършва в съответствие с действащите стратегически документи и 

структуроопределящи политики на международно, трансгранично, национално, 

регионално и местно ниво, както и на принципа на взаимовръзка и съгласуваност 
помежду им. Изпълнението, финансирането, наблюдението и оценката на 
разработените планове и програми са на основата на партньорство, публичност и 

прозрачност на всички нива. Планът за управление на речните басейни е свързан по 

различен начин с други планове на територията на Република България. Начинът на 
обвързване на различните планове с ПУРБ е отношението на съответния план към 

екологичното състояние на водите на територията на района за басейново управление. 
Развитието на териториите определя и начина на въздействие върху речните басейни и 

състоянието на водите в тях. Документите, касаещи състоянието на водите и имащи 

отношение към прилагането на ПУРБ (2016– 2021г.) са: стратегии за развитие на 
общините; стратегии за развитие на областите; планове за развитие на районите за 
планиране; стратегии за демографско и социално развитие; стратегии за развитието на 
различни сектори от националното стопанство; стратегии за селското стопанство в 

дългосрочен план; стратегии за развитие на инфраструктурата във водоснабдяването и 

канализацията и др. Всеки план, програма или стратегия ще окаже в различна степен 

отражение върху водите на територията на Западнобеломорски район. Анализът е 
отчетен при разработване на Програмата от мерки в ПУРБ. По този начин се 
интегрират принципите за опазване на водите и устойчивото им ползване в различни 

области: енергетика, промишленост, селско стопанство, регионална политика, туризъм 

и др. 
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Изготвен е актуализиран регистър, както и резюмета на съдържанието на други 

подробни програми и планове в обхвата на Западнобеломорски район, които имат 
пряко отношение към Плана за управление на речните басейни и мерките предвидени в 

него, и чийто срок на действие (2016– 2021г.) частично или изцяло съвпада със 
сроковете на разработените Планове и Програми. 

8.1.Оперативни програми, национални планове, програми, стратегии 

Регистър на националните планове, програми и стратегии е представен в 

Приложение 8.1. В регистъра се съдържа информация за името на плана, програмата 

или стратегията, срок на действие, както и кратко резюме. 

8.2. Регионални стратегически документи 

Приложение 8.2 съдържа Регистър на Регионалните стратегически документи. 

8.3. Областни стратегии, планове и програми 

Регистър и резюме на областните стратегии за развитие на административните 
области, попадащи изцяло или частично в териториалния обхват на ЗБР са представени 

в Приложение 8.3. 

8.4. Общински стратегии, планове и програми 

В Приложение 8.4 е представен Регистър на действащи общински планове за 
развитие за периода 2014 – 2020г., попадащи в териториалния обхват на 
Западнобеломорски район за басейново управление. 

8.5. Лесоустройствени планове 

Приложение 8.5 съдържа кратко описание на лесоустройствените планове и 

връзката им с ПУРБ 2016-2021г.  

8.6. Планове за управление на защитени територии и защитените зони 

На територията на ЗБР са изготвени Планове за управление и Проекти на 
планове за управление на: 

� Проект на План за управление на Национален парк „Рила“ 2015 – 2024г. 
� Проект на План за управление на НП „Пирин” 2014-2023 

� Проект на План за управление на резерват „Тисата” 2014 – 2023г. 
� Проект на План за управление на резерват „Рило-манастирска гора” 2015 – 

2024г. 
� План за управление на резерват „Конгура” 2016-2025 

� План за управление на резерват „Алиботуш” 2016-2025 

� План за управление на резерват „Ореляк” 2016-2025 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_01_Prilojenie 8.1 Nacionalni_planove.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_02_Prilojenie 8.2 Regionalni_dokumenti.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_03_Prilojenie 8.3 Oblastni_strategii.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_04_Prilojenie 8.4 Obshtinski_strategii.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_05_Prilojenie_8.5 Lesoustroistveni_planove.doc
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� План за управление на резерват „Соколата” 2016-2025 

� Проект на План за управление на ПП „Беласица” 2013 – 2022г. 
� Проект на План за управление на ПП „Витоша“ 2015-2024г. 
� План за управление на резерват „Тъмната гора” 2007 – 2017г. 
� План за управление на резерват „Конски дол” 2007 – 2017г. 
� План за управление на защитена местност „Кавал тепе” 2009-2019 г. 
� План за управление на защитена местност „Широка поляна” 2009-2019 г. 
� План за управление на защитена местност „Студената чучурка ” 2009-2019 г. 
� План за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002099 

„Кочериново” 2014 – 2020г. 
� План за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002101 

„Мещица” 2014 – 2020г. 
 

 

Приложение 8.6 съдържа кратко резюме на плановете за управление на 
националните паркове и природните паркове на територията на ЗБР и връзката им с 
ПУРБ 2016-2021. 

 

8.7. Обобщен регистър на всички планове и програми в обхвата на 

Западнобеломорски район 

Обобщен регистър на всички планове и програми е представен в Приложение 8.7 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_06_Prilojenie 8.6 Registar_NP_PP.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR8/P08_07_Prilojenie 8.7. Registar_Planove_Programi.docx
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