План за управление на речния басейн на река Места

Раздел VІІІ

VІІІ. Регистър на всички други подробни програми и планове в
поречието на река Места, в обхвата на Западнобеломорски район
за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни,
сектори, проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ.
1. РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА МЕСТА.

Планови документи, отнасящи се до поречието на река Места.
Прегледани са следните основни планови документи:
−
План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г.
−
План за развитие на Южен централен район за планиране – 2007-2013 г.
−
Стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г.
−

Общински планове за 8 общини във водосбора на река Места

Разгледани са и Плановете за управление на двата Национални парка- НП “Рила” и
НП “Пирин”(посочени в раздел VІІІ от общата част на ПУРБ)
1.1. План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г.
Стратегическата цел на Плана за развитие на югозападния район е “Балансирано
развитие на Югозападния район за планиране чрез регионален икономически растеж, с
което да се осигури повече и по-квалифицирана работа, по-добро качество на живота,
опазване на природното и културното наследство, опазване и възстановяване на околната
среда”.
Целите на стратегическия план са:
•
Осъществяване на икономически растеж чрез развитие на конкурентна и
разнообразна регионална икономика. Това включва насърчаване на икономическите
бизнес дейности и привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), подобряване на
бизнес инфраструктурата и развитие на човешките ресурси;
•
Намаляване на интеррегионалните различия и консолидиране на връзките
между селищните центрове. Това се мотивира от интеррегионалната диференциация на
областно и общинско ниво и по-специално с оглед на човешкия капитал,
инфраструктурното развитие, обществените услуги;
•
Икономическа и социална съгласуваност с останалите региони в ЕС. Целта
е свързана с ЕС интеграцията, намаляването на диференциацията в регионален мащаб и
участие в транснационални мрежи за сътрудничество.
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На тази основа са формулирани следните приоритети:
Приоритет 1: Увеличаване на конкурентноспособността

на

регионалната

икономика;
Приоритет 2: Развитие на транспортната, инженерната и техническата
инфраструктура;
Приоритет 3: Подобряване на качеството на жизнената среда в населените места
и на начина на живот;
Приоритет 4: Усилване на административните възможности на местните и
регионалните власти и развитие на сътрудничеството между регионите.
1.2. Стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г.

Главните цели на Стратегията за развитие на Благоевградска област за 2007-2013 г.
са:
Постигане на висок ръст на развитие, насочено към хората чрез използване
на уникалните ресурси на областта;

Насърчаване на промишлеността и подобряване на бизнес климата;

Подобряване на техническата инфраструктура.
Трансгранично
сътрудничество
и
използване
на
граничното
местоположение на кръстопът.

Развитие на трансграничната инфраструктура насочено към
подобряване на икономическото развитие и качеството на живота.
Подобряване на качеството на живота и увеличаване на степента на
заетост.



По-добри условия на работа
Развитие на социалната и културната инфраструктура.

Общите ключови думи на плановете са икономическо развитие, основано на
местни ресурси, чрез развитие на промишлеността и съобразяване с опазването и
възстановяването на околната среда, като по този начин се създават по-добри работни
места и оттам се подобрява качеството на живот на жителите на регионите.
1.3. Общински планове за развитие.
Таблица 8.1 обобщава основните приоритети на посочените по горе документи,
включително и общинските планове за общините във водосбора на река Места в
Западнобеломорски район.
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Таблица VІІІ.1. Регистър на планове и програми в басейна на река Места
№

Планов
документ

Функция

1.

План за
развитието на
община
Якоруда

2.

План за
Подобряване на
развитието на
конкурентноспособността на
община Гърмен местната икономика, създаване
на устойчива заетост, развитие
на инфраструктурата, опазване
на околната среда
План за
Подобряване на
развитието на
конкурентноспособността на
община
местната икономика, създаване
Хаджидимово на устойчива заетост, развитие
на инфраструктурата, опазване
на околната среда

3.

4.

Подобряване на
конкурентноспособността на
местната икономика, създаване
на устойчива заетост, развитие
на инфраструктурата, опазване
на околната среда

План за
Подобряване на
развитие на
конкурентноспособността на
община Банско местната икономика, създаване
на устойчива заетост, развитие
на инфраструктурата, опазване
на околната среда

Съдържание

Изготвен от

Одобрени от

Анализи и мерки за създаване
на конкурентна местна
икономика;развитие на
инфрастуктурата,човешките
ресурси и подобряване
качеството на живот.

Кмет на
община
Якоруда

Общински
съвет

Анализ и създаване на
устойчиво икономическо
развитие;подобряване на
услугите и качеството на
живот;прозрачно и ефективно
управление
Засилване на традиционната
икономика и развитие на
алтернативна;увеличаване
потенциала на
чов.ресурси;соц.интеграция;ус
коряване на трансграничното
сътрудничество
Създаване на основа за
устойчиво и балансирано
иконом.развитие;издигане
нивото на
приходите,степентта на
заетост и качеството на живот;
трансгранично
сътрудничество

Кмет на
община
Гърмен

Общински
съвет

Кмет на
община
Хаджидимово

Общински
съвет

Кмет на
Общински
община Банско съвет
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Изготвен въз
основа на
Закон за
регионалното
развитие.
Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие
Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие
Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие
Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие
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Период на
действие
2007 - 2013

2007 - 2013

2007 - 2013

2007 - 2013
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№

Планов
документ

Функция

5.

План за
развитие на
община Гоце
Делчев

Подобряване на конкурентно
способността на местната
икономика, създаване на
устойчива заетост, развитие на
инфраструктурата, опазване на
околната среда

6.

План за
развитие на
община Разлог

Подобряване на конкурентно
способността на местната
икономика, създаване на
устойчива заетост, развитие на
инфраструктурата, опазване на
околната среда

7.

План за
развитие на
община
Сатовча

Подобряване на конкурентно
способността на местната
икономика, създаване на
устойчива заетост, развитие на
инфраструктурата, опазване на
околната среда

8.

План за
управление на
НП"Рила"

Анализ на целите, дейностите и
инвестициите

Съдържание
Стимулиране на
икономическия
растеж;насърчаване на
инвестициите и
привлекателността на
туризма;подобряване на тех. и
соц. инфраструктура;
намаляване на параметрите на
околната среда
Опазване на естествената
околна среда;опазване на
културните традиции;
засилване на бизнес
инфраструктурата; развитие
на туристическия потенциал и
услугите
Създаване на активна бизнес
среда;развитие на
икономическия потенциал и
ефективност; развитие на
инфраструктурата и
подобряване качеството на
живот.
Значение на елементите на
околната среда и режимите на
ползване на различните
зони;туристически потенциал;
демографско и икономическо
развитие на местните
общини;административно
управление на парка.

Изготвен от
Кмет на
община Гоце
Делчев

Одобрени от

Изготвен въз
основа на

Период на
действие

Общински
съвет

Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие

2006 - 2013

Кмет на
Общински
община Разлог съвет

Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие

2007 -2013

Кмет на
община
Сатовча

Общински
съвет

Областна
стратегия за
развитие;
Национална
стратегия за
развитие

2007 -2013

МОСВ;ИАОС

Министерски Закон за
съвет
защитените
територии

2001 -2010
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№
9.

Планов
документ
План за
управление на
НП"Пирин"

10 Програма за
развитие на
.
алтернативното
земеделие в
Родопите

Функция

Съдържание

Изготвен от

Одобрени от

Изготвен въз
основа на

Период на
действие

Опазване на природните
ландшафти;устойчиво
прилагане на туризма;социални
и икономически фактори за
регионално развитие

Опазване на природните
екосистеми; насърчаване на
научните изследвания;
разработване на политика за
сигурност.

МОСВ;ИАОС

Министерски Закон за
съвет
защитените
територии

2004 -

развитие на ефективно
земеделско производство в
Родопите;устойчиво развитие на
региона;създаване на
алтернативно земеделие с цел
повишаване на заетостта на
населението

Анализ на съществуващото
земеделие в Родопите и
набелязване на целите в
развитието на алтернативно
земеделие

МЗГ

Министерски Необходимостта
съвет
от увеличаване
на конкурентно
способността на
земеделието

2007 -2013
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Раздел

VІІІ

VІІІ. РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В
ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА МЕСТА, В ОБХВАТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ
ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ.
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1. РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В ПОРЕЧИЕТО НА
РЕКА МЕСТА.
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Планови документи, отнасящи се до поречието на река Места.
1.1.
План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г.
1.2. Стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г.
1.3. Общински планове за развитие.
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