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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 VIII на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски
район (2016 – 2021 г.) 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, териториално устройствените,
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. Начина 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 определят 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 – 2021 г.) 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
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области: енергетика, промишленост, селско стопанство, рибовъдство, регионална
политика, туризъм и др.
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 – 2021 г.) частично или изцяло съвпада със
сроковете на разработените Планове и Програми.
8.1. Оперативни програми, национални планове, програми, стратегии
Регистър на националните планове, програми, 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 – 2020 г., попадащи в териториалния обхват на
Западнобеломорски район за басейново управление.
8.5. Планове за управление на защитени територии и защитените зони
В Приложение 8.5 е предоставен регистър на изготвените до момента Планове
за управление на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и Планове за управление на
защитените зони, които са в сила.
Изготвени са Планове за управление и Проекти на планове за управление на:
Проект на План за управление на Национален парк „Рила“ за 2015 – 2024 г.
Проект на План за управление на НП „Пирин” и резерват „Тисата” 2014 – 2023 г.
Проект на План за управление на резерват „Рило - манастирска гора” 2015 –
2024 г.
Проект на План за управление на ПП „Беласица” 2014 – 2024 г.
План за управление на резерват „Тъмната гора” 2007 – 2017 г.
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План за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002099
„Кочериново” 2014 – 2020 г.
План за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002101
„Мещица” 2014 – 2020 г.
8.6. Обобщен регистър на всички планове и програми в обхвата на
Западнобеломорски район
Обобщен регистър на всички планове и програми е представен в Приложение 8.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ
Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми

Програма на
правителството за
стабилно развитие на
Република България за
периода 2014г.-2018 г.

Национална програма
за защита при
бедствия 2014г.-2018г.

Управленската програма е съобразена със сложната икономическа и
социална обстановка в страната, състоянието в публичните финанси,
банковия и енергийния сектор, като отчита необходимостта от
решителни и неотложни реформи.
Основни приоритети: запазване на върховенство на закона и
утвърждаване на институции, работещи ефективно и прозрачно в
интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен живот и
личностно развитие.
Програмата включва конкретни цели и мерки за различните сектори:
външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж,
публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на
обществените поръчки, електронно управление и държавна
администрация, образование и наука, социална политика,
здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална
политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на
околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и
аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда,
отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта.
Националната програма за защита при бедствия е основен документ за
политиката 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.
Стратегическа цел: предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия, защита на живота и здравето на населението
и опазване на културните ценности. Включва мерки за предотвратяване
или намаляване на последствията от земетресения, наводнения,
радиационни аварии, пожари, засушавания, обилни снеговалежи,
снежни бури, заледявания, градушки, геомагнитни бури.

В Програмата са предвидени конкретни мерки по компонент „води” за изграждане,
рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктурата, насочени приоритетно
към агломерации с над 10 000е. ж.; разширяване на системите за мониторинг на
количественото състояние и на качеството на водите и изграждане на стратегическа
рамка във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите и Рамковата
Директива за морска стратегия. За ефективно използване на водния ресурс е
предвидено реализиране на проекти за изграждане на нови водоизточници,
изграждане на пречиствателни станции и съоръжения за питейни води и на
съвременни съоръжения за обеззаразяване на питейната вода, приоритетно насочени в
зони с трайни отклонения в качеството на питейната вода. Предвидено е изграждане
на Единна информационна система на водностопанските системи и съоръжения, както
и изграждане на Национална система за управление на водите в реално време, за
подобряване на наблюдението на бързо променящите се характеристики на водния
цикъл. На практика това са мерки са
опазване и подобряване състоянието на
водните ресурси и намаляване загубите на вода, които са приоритет на Плана за
управление на речните басейни 2016г. - 2021г. на ЗБР за БУ.

Програмата предвижда мерки за опазване и подобряване състоянието на водните
ресурси и намаляване загубите на вода, които са приоритет на Плана за управление на
речните басейни 2016г. - 2021г. на ЗБР: поддържане проводимостта на речните легла,
вкл. в 500-метровата зона след язовирите; поддържане и експлоатация на диги,
корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения,
отводнителни системи и полета, отводнителни помпени станции; ликвидиране на
потенциално опасни язовири, чието техническо състояние не позволява понататъшната им експлоатация; изграждане и поддържане на дъждовна канализация и
плътно затваряне на съдовете в шахтите, в които се съхраняват замърсяващи
материали и опасни отпадъци, с оглед на подобряване на състоянието на водите и
намаляване на риска от наводнения Програмата предвижда разработването на
Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), в които да бъдат заложени

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми

Стратегия за
намаляване на риска от
бедствия 2014г. - 2020 г.

Стратегия за развитие
и управление на
водоснабдяването и
канализацията в
Република България за
периода 2014г.-2023г.

Стратегията за намаляване на риска от бедствия 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. Планира се стратегията да
спомогне още за идентифициране и приоритизиране на конкретни
области за трансгранично и регионално сътрудничество, както и да
гарантира решаването на проблемите координирано с перспектива за
развитие на капацитета за намаляване на риска от бедствия в
дългосрочен план. В стратегията са представени анализ на състоянието
и идентифициране на съществуващите опасности и причините за тях,
както и основните актове на Европейския съюз в областта на
намаляването на риска от бедствия.
Основна стратегическа цел: е предотвратяването и/или намаляването
на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социалноикономическата дейност, околната среда и културното наследство в
България, вследствие на природни и причинени от човешка дейност
бедствия.
Стратегията определя основните приоритети, цели, етапи и
необходимите средства и източници на финансиране за изграждане и
развитие на ВиК системите и за повишаване качеството на ВиК
услугите.
Представена е информация за водоснабдяване, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води, посочени са общи проблеми в отрасъл
ВиК, направен е анализ на законодателството, регулаторни и
институционални проблеми, правна уредба, ефективност и управление.
Представени са исторически разходи във ВиК отрасъла. Направена е

програми от мерки, насочени към предотвратяване, защита и подготвеност,
включително прогнозиране на наводнения, изграждане на системи за ранно
предупреждение, устойчиво земеползване, подобряване на ретензионните
способности на териториите и др.
Стратегията предвижда разработване на ПУРН, които да се съсредоточат върху
предотвратяването, защитата и готовността, включително и прогнозите за наводнения
и системите за ранно предупреждение. Предвидени са мерки: за предоставяне на
информация в реално време за състоянието на повърхностните води в цялата страна –
метеорологичните прогнози на НИМХ - БАН, информация от системата за
мониторинг на водното ниво на хидрометрични станции на реките и водното ниво на
язовирите, е планирано изграждането на Национален център за управление на водите
в реално време. Централизираното събиране, обработване и анализ на информацията
следва да позволи взимане на ефективни решения за управление и правилно
разпределение на задачите между всички участващи в управлението и експлоатацията
държавни структури.
За изграждането на устойчивост и намаляване на риска в засегнатите райони е
предвидено извършването на инженерно-геоложки проучвания, райониране,
инвестиционни проекти, създаване и поддръжка на укрепителни, отводнителни и
брегозащитни съоръжения за ограничаване и предотвратяване на опасността от
разрастване на свлачищни, абразионни и ерозионни процеси.

Плановете

за

управление

на

речните

басейни

осигуряват

важната

взаимовръзка между отрасъл ВиК и водния сектор като цяло, както и мерките,
насочени към постигане на добро качество на повърхностните и подземните
води. Ударението по отношение на отрасъл ВиК пада върху изпълнението на

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми
оценка на необходимите бъдещи разходи, посочени са възможности за
тяхното финансиране.
Изготвени са сценарий за „запазване на
статуквото“ и алтернативни сценарии за постигане на стратегическите
цели, мерки и действия за реализация.
Стратегическите отраслови цели са:

програма за изграждане на системи за отвеждане и пречистване на
отпадъчните

води

в

съответствие

с

българското

законодателство

(синхронизирано с европейското). В плановете за басейново управление са
Съответствие:
ВиК
отрасълът
отговаря
на
националните/европейските изисквания.
предложени и мерки, свързани с възвръщаемостта на разходите и
Устойчивост: ВиК отрасълът е екологосъобразен, финансово
и технически жизнеспособен.
ефективността при използване на ресурсите - например мерки за намаляване
Социална поносимост: Цените на ВиК услугите са социално
поносими за потребителите.
на загубите на вода във водоснабдителните мрежи, разширяване на
мерителното стопанство и въвеждане на ценообразуване според обема.

Национална стратегия
за управление и

Стратегията предвижда мерки за системен контрол и поддръжка на мрежите
за намаляване загубите на вода, енергийна и други видове оперативна
ефективност. Стратегията насърчава използването на голям брой
инструменти, насочени към повишаване на оперативната ефективност. По
отношение на подобряването на качеството на питейната вода там, където е
налице отклонение от нормите, се планува изграждане на пречиствателни
станции за питейни води и осигуряване на възможности за свързване на малки
изолирани системи и инвестиции в свързаност на водоснабдителните системи,
където има риск за сезонно прекъсване и режим на питейното водоснабдяване
- приблизително 7.5 млрд. лева за финансиране във водоснабдяване,
отвеждане и пречистване за постигане на съответствие през периода 2014 –
2023 г.
Стратегията очертава цялостната визия за водния сектор, включваща Националната стратегия следва да интегрира в себе си идентифицираните в
управлението на водните ресурси, производството на електроенергия
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Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми
развитие на водния
сектор в Република
България

от водноелектрически централи, защитата на населението от
наводнения, както и управлението на дейностите по напояване,
водоснабдяване и канализация, което изисква по-активна роля на
държавните институции при развитието и управлението на сектора.
Освен това в Стратегията са конкретизирани отговорностите на
различните институции при подготовката и изпълнението на
отрасловите стратегии и планове.
Основни цели:
Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в
условията на промени на климата, водещи до засушаване;
Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и
подземните води;
Подобряване на ефективността при интегрираното управление на
водата като стопански ресурс;
Намаляване на риска от щети при наводнения.

Основа на новата политика във водния сектор се предвижда да
бъде планирането на мерките, което да се осъществява както в
териториален разрез, така и по отношение развитието на
отделните

водностопански

отрасли,

населението и бизнеса в страната.

оказващи

услуги

за

ПУРБ мерки, като се фокусира в приоритизация на предложенията и
идентифициране на други мерки, които да решават междусекторни
взаимоотношения и общонационални въпроси, останали извън обхвата на
ПУРБ.
Плановете за управление на речните басейни са планов инструмент с практическа
стойност, заложените в тях мерки е необходимо да са точно адресирани и финансово
обвързани и следва да съдържат приоритизация на идентифицираните мерки и да
предложат стратегическа алтернатива за използване на водните ресурси на басейново
равнище, съобразявайки се с НСУРВС.

Предвидени мерки в НСУРВС са:
Изготвяне/актуализация на плановете за управление на речните басейни и
изпълнение на актуализираните ПУРБ;
Рехабилитация модернизация, доизграждане и изграждане на нови ПСПВ,
други съоръжения за пречистване и дезинфекция на питейни води,
водовземни съоръжения и на водопроводни връзки между различни зони
на водоснабдяване, с цел привеждане на качеството на питейната вода в
съответствие с европейското и национално законодателство;
Изграждане, рехабилитация и реконструкция на ПСОВ и канализация за
населени места с над 2 хил.е.ж.;
Провеждане на ежегодни кампании за пестенето на вода от населението и
бизнеса през 2016 - 2021 г., които да стимулират пестенето на вода;
Изпълнение на 4-те отраслови стратегии - „Водоснабдяване и
канализация”;„Хидроенергетика”;„Хидромелиорации”;„Защита
от
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Национални стратегии, планове, програми
вредното въздействие на водите”.

Национален план за
действие за устойчива
употреба на пестициди

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди на
Република България е изготвен и приет на основание чл. 4 от
Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и Закона за защита
на растенията (ЗЗР).
Посочени са планове и мерки, вече изготвени на национално ниво по
други разпоредби на законодателството на ЕС и националното
законодателство относно употребата на пестициди, в съответствието, с
които е разработен Националният план за действие за устойчива
употреба на пестициди на Република България.
Посочени са компетентните органи за контрол на употребата на
пестициди. Пояснени са изискванията за пускане на пазара и употреба
на продукти за растителна защита, както и броя разрешени продукти за
растителна защита.
За да се намали зависимостта от употребата на пестициди,
Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди
поставя две основни цели:
Намаляване на рисковете и въздействието от употребата на
пестициди върху здравето на хората и върху околната среда;

Всички заложени мерки в плана за действие ще имат директен ефект върху
изпълнението на целите на ПУРБ за подобряване на физико-химичното състояние на
водните тела в Западнобеломорски район.
Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди включва
специални мерки за опазване на водната среда и на питейната вода чрез предприемане
на подходящи действия, за да се намали излагането на водните обекти на отнасяне на
струята, оттичане или изтичане на пестициди, спазването на размера на нетретираните
буферни зони около водни обекти. Предприемане на действия за намаляване във
възможно най-голяма степен или прекратяване на употребата на пестициди във
вододайни зони на водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
на или по протежение на транспортни пътища, като железопътни линии или върху
непропускливи или силно пропускливи повърхности, поради по-големи рискове от
замърсяване на водната среда.

Предвидени са дейности по:
Мониторинг на качеството на водите, използвани за питейно-битово
водоснабдяване;
Мониторинг на качеството на повърхностните води и подземните води,
съгласно Заповед за мониторинг на води на министъра на околната среда и
Насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на
водите;
алтернативни подходи или методи.
Осигуряване на интегрирано управление на водите, както и създаване на
условия за намаляване на изпусканията на приоритетни вещества и на
приоритетно опасни вещества, съгласно Закона за водите;
Подобряване на събираемостта и обмена на информация за видовете
използвани пестициди във водосборните (вододайни) райони и санитарноохранителните зони на водоизточници, предназначении за питейно-битово
водоснабдяване и на водоизточници на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни цели;
Даване на приоритет на мерките, включени в Плановете за управление на
речните басейни (ПУРБ),
свързани с опазването на питейните и
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Национални стратегии, планове, програми
минералните водоизточници от замърсяване с пестициди;
Подобряване на контрола по спазване на изискванията за забрана и
ограничение на използването на пестициди в зоните за защита на водите;
Публикуване в интернет страниците на МОСВ и БД на информация за
определените санитарно-охранителни зони на питейни водоизточници под
форма на регистри на зоните;

Национална стратегия
за развитие на горския
сектор в Република
България за периода
2013г. - 2020 г.

Националната стратегия за развитие на горския сектор в
Република България за периода 2013г. - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 2020) е основният документ, който 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.
Стратегически цели: Стратегията поставя постигането на три
стратегически цели в средносрочен план:
Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез
постигане на оптимален баланс между екологичната функция на
горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят
материални ползи и услуги;
Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически
растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално
социално-икономическо развитие;

Актуализиране на нормативната база по отношение на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците, предназначении за питейно-битово водоснабдяване
и минералните водоизточници;
За изпълнението на целите заложени в стратегията се предвиждат множество от
мерки, част, от които имат отношение към мерките на Плана за управление на речните
басейни. Пример за това е увеличаването на площта на горите чрез залесяване на
изоставени земеделски земи, голи и обезлесени територии, ерозирани и застрашени от
ерозия територии, което като мярка в ПУРБ включва мерки като: биологично
укрепване на бреговете; залесяване на бреговете и заливаемите тераси; залесяване на
водосбора с подходящи местни видове; залесяване на голите площи във вододайната
зона на язовирите.
Предвидени мерки: За изпълнението на целите на програмата се предвиждат
множество мерки - създаване на условия за опазване на генетичното разнообразие на
горските екосистеми, което допринася за адаптирането на горите към климатичните
промени, мерки за възстановяване и съхранение на влажни зони; подобряване
качество на жизнената среда; въвеждане и прилагане на специални режими на
стопанисване на съответните горски територии, включително запазване на острови на
старостта, отличаващи се с високо консервационно значение, свързани с опазването
на застрашените растителни и животински видове, които могат да окажат
положително въздействие при изпълнение на мерките от ПУРБ за подобряване на
състоянието на водите и екосистемите и намаляване въздействието от други
компоненти и фактори на околната среда.

Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Настоящият документ представлява Актуализиран Национален Изпълнението на мерките, предвидени в Актуализирания Национален план за
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Национални стратегии, планове, програми
Актуализиран
Национален план за
действие по управление
на устойчивите
органични замърсители
(УОЗ) в България

Национален план за
действие за енергията
от възобновяеми
източници

план за действие по управление на устойчивите органични действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България ще
замърсители в България (2012 г. – 2020 г.), който включва подпомогне изпълнението на мерките, заложени в ПУРБ за подобряване на
последващи мерки и дейности за УОЗ и бъдещи такива, химичното и екологичното състояние на водните тела:
Осигуряване на ново специализирано и помощно лабораторно оборудване
включени в Стокхолмската конвенция.
за
изпитване на новите УОЗ пестициди в питейни води, води за къпане и
Стратегическа цел: Намаляване на риска за здравето на хората
бутилирани води, предназначени за питейни цели в лабораторните
и околната среда от вредното въздействие на УОЗ, а основната
комплекси
към 3 от 28-те РЗИ и НЦОЗА.
цел е подобряване на системата за управление на УОЗ, която ще
Разработване,
валидиране и верифициране на референтни методи за
бъде постигната чрез редица оперативни цели.
изпитване на новите УОЗ пестициди в подземни и повърхностни води,
питейни води и бутилирани води, предназначени за питейни цели,
закупуване на референтни материали и стандарти, акредитация на
лабораториите;
Обучение на специалистите от хроматографските лаборатории в т.ч.
обучение във водещи европейски референтни лаборатории;
Мониторинг на УОЗ, в т.ч. на нови УОЗ в повърхностни води и подземни
води;
Постоянна координация и ефективно прилагане на трите конвенции
(Стокхолмска, Ротердамска и Базелска) по управление на опасни
химикали и отпадъци на национално ниво.
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.
Планът е съобразен с наличните съотносими стратегически документи
на национално ниво в областта на енергетиката, както и такива,
поставящи цели по опазване на околната среда.
Стратегическа цел: да се осигури устойчив преход към ниско
въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко

Планът за действие насърчава развитието на ВЕИ, включително и на хидроенергийни
проекти, които вече имат значително въздействие върху състоянието на
повърхностните водни тела.
Заложените цели и мерки в ПУРБ и интегрираното управление на Западнобеломорски
район нямат пряко въздействие върху основно разглежданите в плана въпроси на
енергийния пазар, но мерките, свързани с разрешителните режими и таксите за
хидроенергийните съоръжения в Западнобеломорски район, могат да ограничат
възможностите за развитието на този тип ВЕИ в региона.

Предвидени мерки: предвидените мерки в Националния план за действие за
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използване на възобновяеми енергийни източници.
Разпределението му между различните видове източници е
неравномерно, като най-голям дял притежава хидроенергетиката
(~31%).
Националният план на действие за енергията от възобновяеми
източници, задава приоритетите и целите в развитието на енергетиката
на страната, като основна цел е увеличаването на дела на енергията,
произведена от ВИ.

Стратегически план за
биологичното
разнообразие 2011г.2020 г.

Основна цел на стратегическия план е да се предприемат ефективни и
спешни мерки, за спиране на загубата на биологично разнообразие, за
да се гарантира до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да
продължат да предоставят жизненоважни услуги, осигурявайки по този
начин разнообразието на живота на планетата и допринасяйки за
благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността. За
тази цел, да се намали натиска върху биоразнообразието, да се
възстановят екосистемите, биологичните ресурси да се използват
устойчиво, а ползите, произтичащи от използването на генетичните
ресурси да се разпределят по справедлив и равнопоставен начин; да се
осигуряват достатъчно финансови средства, да се подобри капацитетът,
да се отчитат въпросите и ценностите на биоразнообразието, ефективно
да се прилагат подходящите политики, а вземането на решения да се

енергията от възобновяеми източници, отнасящи се до водноелектрическите
централи се отнасят за: - недопускане на влошаване на благоприятното
природозащитно състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове растения и животни, пряко зависими от водната среда, и
ограничаване на установения и прогнозиран кумулативен ефект върху
местообитания и видове. За периода на действие на настоящия НПДЕВИ се
въвежда забрана за провеждане на нови (за които няма стартирала процедура
към датата на издаване на Становището по ЕО) съгласувателни процедури по
реда на ЗООС и Закона за биологичното разнообразие за руслови и
деривационни ВЕЦ и МВЕЦ в границите на защитени зони, опазващи
водозависимите видове и местообитания.
Предвижда се разработване на информационна система и развиване на
съществуващата база данни за производството и потреблението на енергия от ВИ
свързани с изпълнение на плана, които включват провеждане на изследователска
дейност и установяване на териториалното разпределение на потенциала на ВИ и
възможностите за усвояването му чрез разработване на ГИС при отчитане на
климатичните характеристики.
Прилагането на ПУРБ (2016г. - 2021г.) ще подпомогне опазване на чувствителните
видове, екосистеми и хабитати чрез подобряване на химичното и екологично
състояние на водните тела в условия на увеличаващо се натоварване и замърсяване от
антропогенни дейности и трайно засушаване, вследствие на глобалните промени в
климата. Целите в Стратегическия план за биологичното разнообразие, отнасящи се
до управлението и опазването на водите са:
Запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се управляват и
събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи. Да се
въведат мерки за възстановяване на изчезващите видове, риболовът да няма
значителен неблагоприятен ефект върху застрашените видове и уязвимите
екосистеми, а въздействието на риболова върху запасите, видовете и
екосистемите да е в безопасни екологични граници;
Устойчиво управление, като се гарантира запазването на биоразнообразието в
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основава на солидни научни изследвания, и на превантивния подход”.

Национален план за
опазване на найзначимите влажни
зони в България за
периода 2013г.-2022 г.

Национална програма
за развитие: България
2020г.

Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в
България е изготвен в съответствие с изпълнение на националните
приоритети по отношение на опазването на биологичното
разнообразие.
Предназначението на настоящия План е да бъде инструмент за
опазване и управление на влажните зони като характерни екосистеми и
свързаното с тях биологично разнообразие. Планът следва да се
превърне в част от средносрочната национална политика за опазване на
околната среда.
Периодът на действие на Плана е 10 години (2013г.–2022г.).
Териториалният обхват на Плана включва приоритетно 11-те влажни
зони, които към момента са в списъка по Рамсарската конвенция.
Описателната част на плана разглежда подробно още 25 влажни зони,
които не са в Рамсарския списък, но има информация, че покриват един
или повече от критериите за обявяване или имат голям потенциал за
опазване и възстановяване.
Цел: Обща цел на плана е да осигури основа за планирането и
изпълнението на дейности по опазването и устойчивото управление на
най-значимите влажни зони в България.
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.
НПР БГ 2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в

селскостопанските райони, водните стопанства и горите;
Съхранение на поне 17% от сухоземните и вътрешните водни площи, както и 10%
от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за
биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и
справедливо управление, екологично представителни и добре свързани помежду
си системи от защитени територии;
Възстановяване и опазване на екосистемите, които предоставят жизненоважни
услуги.
В териториалния обхват на Западнобеломорски район се намират две от 25-те
потенциални Рамсарски места и други влажни зони с национално значение:
Чокльово блато е торфено блато, разположено в землищата на с. Буново (Община
Кюстендил) и с. Байкалско (Община Радомир).
Обявено е през 1992 г. съгласно ЗЗТ за защитена местност с цел опазването на
естествени местообитания на редки и застрашени видове птици и торфено находище.
Седемте рилски езера - Седемте езера имат естествена водозадържаща функция,
като резервоари на води със снежен произход. Имат роля и при задържането на
биогенните елементи.
Предвидени са специфични мерки за опазване, които имат пряко отношение към
мерките от ПУРБ-създаване и възстановяване на влажни зони.
Изготвяне на План за управление;
Ограничаване на замърсяването с химически торове и пестициди;
Контрол на бракониерския риболов.

За създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите,
адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и
ефективно използване на природните ресурси, по отношение на сектора води, са
предвидени мерки във връзка с:
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Национални стратегии, планове, програми
съответствие с ангажиментите на България на европейско и
международно ниво, но въплъщава стремежа на държавата за избор на
национален път за напредък.
Основна цел: е постигането на качествен и балансиран дългосрочен
икономически растеж.

Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса
и населението в регионите и доближаване до европейските стандарти в тази
област;
Устойчиво управление на водните ресурси в регионите, чрез изграждане и
модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на
регионите;
Предотвратяване и адаптиране към негативните последици от изменението на
климата върху водните ресурси и екосистемите;
Доизграждане на националната система за ранно предупреждение и оповестяване
на регионално и местно ниво с цел своевременно информиране и повишаване
ефективността на защита на населението при бедствия и аварии, защита от
наводнения и технологични рискове, както и въвеждане на единна радиосистема
за взаимодействие и координация.
Технически и технологични мероприятия за водоснабдяване и за изграждане на
нови и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи, подобряване
техническото състояние на водопроводни системи и изграждане на
пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и
качествата на питейните води.
Технически и технологични мероприятия за изграждане на канализационни
системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000
е.ж. Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни
води за агломерации над 10 000 е.ж.
Оценка на необходимостта от вода в средносрочен и дългосрочен план за
различни икономически сектори. Оценка на икономическото въздействие от
изменението на климата върху различни икономически сектори;
Мерки за борба с абразията и ерозията, включващи укрепване на свлачища и
ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на
дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на
инертни материали.
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управление на
отпадъците 2014г.2020 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 и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в
контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно
допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално
развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за
балансирано развитие на районите.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за
регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност
за координация на секторните политики на територията и съдейства за
тяхното синхронизиране.

Главна стратегическа цел: „Постигане на устойчиво
интегрирано регионално развитие, базирано на използване на
местния потенциал и сближаване на районите в икономически,
социален и териториален аспект.”

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова
роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво
управление на отпадъците, по-добро използване на ресурсите,
разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като
същевременно са намалени вредните въздействия на отпадъците върху
околната среда.Планът подпомага централните и местните власти за

Заложените мерки и цели в ПУРБ ще подпомогнат за постигане на целите и
приоритетите на НСРР, в частност развитието на екологична инфраструктура,
опазването на природните ресурси и подобряването на градската среда.
По отношение на управлението на водите се предвиждат дейности за:
Подобряване управлението на водния цикъл като цяло и в частност за провеждане
на технически и технологични мероприятия в съответствие със Стратегията за
развитие на ВиК инфраструктурата за изграждане и подобряване на
водоснабдителните и канализационни системи и пречиствателни станции за
отпадъчни води в населените места над 2000 е.ж. Дейностите се планира да
включат и изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за
отпадъчни води за всички агломерации с над 2000 е.ж. и на стъпало за
отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор), на пречиствателни станции
за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж., които заустват пречистените
отпадъчни води в чувствителни зони. Предвижда се изграждане на регионални
центрове за третиране/компостиране на утайки генерирани от ПСОВ;
Доизграждане и модернизация на инфраструктурата за опазване на околната
среда, както и предприемане на мерки за подобряване на енергийната
ефективност;
Изграждане на системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от
наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони, почистване на корита на
реки и изграждане на защитни съоръжения и др;
Реабилитиране на съществуващи и изграждане на нови язовири, особено в
региони с режим на водоснабдяването. Провеждането следва да подобри
качеството на средата за живеене в регионите и да ги направи по-привлекателни
за бизнеса и за туристите.
Процесът по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, които
не отговарят на нормативните изисквания се припокрива с мерките на ПУРБ за
контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръженията за
третиране на отпадъци, за закриване на нерегламентирани сметища или депа.

Мерките заложени в националния план са:
Изготвяне на правила и обявяване на покана за финансиране на проекти за
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концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за
финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от
национални и европейски източници на финансиране.
Стратегическа цел: Общество и бизнес, които не депонират
отпадъци, която ще се постигне чрез:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им
използване;
Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени
отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране на цялото количество генерирани
отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна
околна среда;Превръщане на обществеността в ключов фактор при
прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Национален план за
управление на
утайките от ПСОВ до
2020 г.

Националният план за управление на утайките в градските
пречиствателни станции за отпадъчни води в България определя
бъдещата стратегия на България и възможностите за управление на
утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в
страната. В частност Планът прогнозира количествата утайки, които се
очаква да бъдат генерирани в резултат на пречистването на отпадъчни
води до 2020г., определя възможностите за оползотворяването им и
поставя цел до 2020г. този поток отпадъци да бъде 100% оползотворен
по екологосъобразен начин, вместо преобладаващо да се депонира.
Основна цел: целта на този документ е да ръководи планирането в
цялата страна, като осигури разумен подход при приемането на
адекватни възможности и мерки за рециклиране и обезвреждане на

третиране на утайките от ГПСОВ на вече изградени ГПСОВ и изпълнение
на проектите за третиране на утайки от вече изградени ПСОВ в
експлоатация без устойчиво решение за генерираните утайки;
Разработване и поддържане на национална електронна информационна
система за предлаганите продукти от третираните утайки от ПСОВ за
земеделието и за рекултивация на нарушени терени/производител, вид,
количество, възможна употреба, цени, транспортни разходи,
местонахождение и т.н.;
Изпълнение на одобрения национален проект за устойчиво управление на
излезлите от употреба препарати за растителна защита, временно
съхранявани в общински складове.
Въздействието върху водите като цяло е с комплексен положителен характер, тъй
като реализирането на програмите се очаква да доведе до подобряване общото
състояние на повърхностните, подземните и крайбрежните води в България.

Мерките, за намаляване на количеството замърсители, вкл. количеството
приоритетни и опасни вещества в отпадъчните води, които могат да доведат
до генерирането на опасни утайки, задължаването на
промишлените
предприятия да отделят и пречистват своите отпадъчни води и да бъдат
насърчавани да използват нови, по-чисти технологии, изграждането и
модернизацията на ПСОВ, както и при оползотворяването им, би имало
благоприятно въздействие върху качеството на повърхностните и подземни
водни тела.
По отношение на водите и потенциалната опасност за състоянието им се
разглежда - използването на утайките за земеделски цели, което е представено
като доста несигурен вариант за дългосрочно обезвреждане. С оглед на
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Трети национален план
за действие по
изменение на климата
за периода 2013г. -2020 г

утайките в рамките на съществуващата регулаторна рамка, като взима
предвид географските, обществено-икономическите и природните
условия в България.
Безопасното за околната среда управление на утайките, произведени от
ПСОВ, е приоритет на европейската политика и законодателство в
областта на екологията.

предотвратяване на замърсяването на водите, се предвиждат общи обучителни
програми за земеделските производители за използване на продуктите от
третиране на утайки от ПСОВ и от биоотпадъци за подобрения на почвата,
проучване на качеството на утайките, използвани в земеделието и
регулирането на употребата им.

Политиката на България в областта на изменението на климата се
основава на два основни аспекта, свързани от една страна с
международните ангажименти, поети от страната с ратифицирането на
Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и
Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско
законодателство в тази област.
Стратегическа цел: Основната стратегическа цел е да очертае
рамката на действие в борбата с изменението на климата за периода
2013-2020 г., и да насочи усилията на страната към действия, водещи
до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и
изпълнение на поетите ангажименти.
Третият план за действие по изменение на климата предвижда
конкретни мерки за намаляване на емисиите парникови газове във
всички сектори. Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира
изпълнение на поетите ангажименти и постигане на правно
обвързващите за страната ни европейски цели.

В ПУРБ е извършена задълбочена оценка за влиянието на климатичните
промени върху повърхностните и подземните води. Това означава подетайлно отчитане на климатичните промени, както териториално т.е. по
пространство, така и по време т.е. за различни бъдещи климатични периоди.
Във втория цикъл на ПУРБ се очаква пълно интегриране на темата за
климатичните изменения при прилагане на принципа за басейново
управление, и следва да бъдат разработени така, че да бъдат устойчиви на
въздействието от изменението на климата и уязвимостта към климатичните
промени. Поради това трябва да бъде гарантирано, че приложените мерки или
са достатъчно гъвкави за адаптиране към изменените климатични условия или
тези, които са фиксирани с дълъг живот са интегрирали прогнозите за
изменението на климата. Като основни опори в ПУРБ трябва да бъдат
включени мерки за провеждане на достатъчно продължителен многогодишен
мониторинг за установяване на сигнали за климатични промени; Интегриране
на тази информация при определянето на мерките (и по-специално при
предложените мерки с дълъг проектен живот).Като минимум се очаква в
ПУРБ да се вземе предвид отражението от изменението на климата в оценката
натиск – въздействие, в мониторинговите програми и в избора на мерки.
ПУРН трябва да предложат програми от координирани с ПУРБ мерки за
намаляване на риска от наводнения, взимайки предвид вероятното
въздействие от изменението на климата.

Основната цел на Стратегията за развитие на туризма в периода ПУРБ (2016-2021г.) на ЗБР предвижда мерки за редуциране на замърсяването на
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Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми

Стратегия за
устойчиво развитие на
туризма в България
2014г. -2030г.

Стратегия за развитие
на транспортната
система на Република
България до 2020 г.

Програма за развитие
на селските райони
2014г. -2020г.

2014-2030 г. е утвърждаване конкурентоспособността и
ефективността на туристическия сектор на България
посредством оптимално използване на наличните природни и
антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изисквания и
потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма.
Стратегията за развитие на туризма в Република България има за цел
по-рационалното
използване
на
природните,
културните,
историческите и географските ресурси. Изпълнението на настоящата
Стратегията ще даде възможност на потенциалните инвеститори да
реализират своите инвестиционни проекти в сферата на туризма.
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт
2030 г. подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на
планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията,
предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и
транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в
туризма персонал, диверсификацията на туристическия продукт,
възстановяване и поддръжка на съществуващи туристическо зони и
подобряване облика на дестинацията като цяло.
Стратегическият документ е напълно съобразен с последните насоки за
развитие на европейската транспортна политика. Основна негова цел е
да очертае основните задачи, стоящи пред българската транспортна
система за успешното й интегриране в европейската такава.
Транспортната стратегия се състои от набор от цели и средства за
тяхното изпълнение. Съответствието между тях е задължително
условие за практическото приложение и изпълнение на транспортната
политика, като динамичен компонент на икономическото развитие и за
интегрирането на транспортната система на страната в европейската.
В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските
райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. има три цели:
Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие

подземните и повърхностните водни тела, подобряване на тяхното химично и
екологично състояние, както и постигане на съответствие с европейските норми, във
връзка с депониране на битовите отпадъци. Това ще създаде предпоставка за по-добро
развитие на туризма в Западнобеломорски район и ще увеличи атрактивността на
местните дестинации за екологичен и селски туризъм, както и приходите на
населението заети в този отрасъл. Някои мерки, като например необходимостта от
изграждане на санитарно-охранителни зони около водните тела ще ограничи достъпа
на туристи.

ПУРБ (2016-2021г.) предвижда мерки за редуциране на змърсяването на
повърхностни и подземни водни тела. Очаква се ПУРБ да има директно въздействие
върху някои от инфраструктурните инвестиционни проекти, главно свързани с
изграждането на отсечки от автомагистрали, както и изграждането на защитени зони
около водни тела и нови регулаторни и ограничителни режими, които биха могли да
усложнят или оскъпят инвестиционни дейности по отношение на изграждането на
пътна, железопътна или воднотранспортна инфраструктура.

В Програмата от мерки на ПУРБ (2010-2015г.) няма посочени адекватни мерки за
подобряване състоянието на земеделските земи попадащи в речен басейн и постигане
на екологичните цели на РДВ. Прилагането на мерките, свързани с намаляване на
натиска върху водните тела от земеделски дейности ще допринесе за подобряване на

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми

Многогодишен
национален
стратегически план за
аквакултурите в
Република България
2014г. -2020г.

на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на
природните ресурси в земеделието, предотвратяване на
климатичните промени и приспособяване към тях;
Социално-икономическо
развитие
на
селските
райони,
осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността и подобро качество на живот.
Програмата адресира към потребността от намаляване на
замърсяването на водите от селското стопанство, чрез подпомагане на
инвестиции на стопанствата в съоръжения и оборудване и насърчаване
на биологичното производство.

техния статус и ще отговори на изискванията на РДВ. Потребностите ще бъдат
преразгледани и ще бъдат насочени към поддържане на традиционните екстензивни
земеделски практики, предотвратяване на ерозионни процеси в почвата и опазване на
почвеното плодородие, подпомагане на непродуктивни инвестиции и инвестиции за
изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор и правилното му
оползотворяване съобразно изискванията на Нитратната директива. Проблемите с
амортизираната или неизградената ВиК мрежа, водят до проблеми с осигуряването на
качествена питейна вода на част от териториите, загуби на вода и замърсявания.

Този план обхваща всички дейности свързани с производството
на риба и други водни организми и се допълва от мерки за
разнообразяване на дейностите на производителите и
възможностите за реализация на продукцията.
Разпределението на отделните типове производствени структури
на подсектор „Аквакултура” на територията на България е
неравномерно и тази неравномерност се определя главно от
следните фактори – 1) наличие на достатъчен по количество и
качество воден ресурс; 2) традиции в производството на риба и
други хидробионти; 3) общо икономическо ниво на развитие на
съответната област.
Освен замърсяването с органични и неорганични вещества
напоследък все по-голямо значение придобиват така наречените
термично замърсяване на речните води. То се причинява от
увеличението на температурата на водата над нормалната за
даден сезон, което води след себе си до нарушения в
екологичното равновесие и до отрицателни промени във флората
и фауната на реката.

ПУРБ (2016-2021г.) ще предвижда мерки за редуциране на замърсяването и
изграждане на рибни проходи, което ще се отрази благоприятно върху запасите от
рибни ресурси и аквакултури в Западнобеломорски район. Някои ограничителни
мерки, като забрани за водовземане със стопански цели от водни тела освен за
питейни нужди може да създадат пречки пред развитието на интензивното
риборазвъждане, както и да усложнят процедурите с придобиване на собственост и
стопанисването им.

За подобряване на състоянието на речните води е необходимо да се вземат
мерки за пречистване на отпадъчните води, като при проучвателните и
проектантски разработки се внедряват нови научни открития, обосновани на
технологични схеми за оборотно използване на водите с висок икономически
ефект и за намаляване степента на замърсеността на отпадъчните води.
Министерство на околната среда и водите е орган, който следи за спазване на
процедурите по култивиране на неместни видове и преценява необходимостта
от извършване на оценка за въздействието върху околната среда на ниво всеки
отделен инвестиционен проект. В прерогативите на министерството е и
определянето на защитени територии и зони по Натура 2000. На база издадени
заповеди се определя съответствието на проекта с разрешените дейности.
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Актуализирана
национална стратегия
за демографско
развитие на
населението в
Република България
2012 г. - 2030 г.

Оперативна програма
“Околна среда” 2014г.2020г.

Настоящата национална стратегия е основен документ, който
формулира приоритетните направления и задачи в областта на
демографската политика, насочени към забавяне темповете на
намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му
в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия
капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние,
образованост квалификация, способности и умения. Демографската
политика е хоризонтална междусекторна и междуинституционална
политика. Демографското развитие, структурата и балансът на
населението имат определящо значение за развитието на останалите
политики и в този смисъл специфичните демографски анализи и
прогнози са необходима предпоставка за адекватно планиране,
програмиране и реализиране на всички секторни, междусекторни и
хоризонтални политики. Особеностите на българската демографска
политика са в това, че стратегическата цел е ориентирана не само и не
единствено към механичното демографско възпроизводство, но и към
развитие на високо качеството на човешкия капитал. Ключова
предпоставка за развитие на пълноценна демографска политика е
прилагането на принципа на равни възможности за всички, тъй като по
този начин се задават рамката и правилата за баланс в състава и
структурата на населението и в развитие на човешките ресурси.
Документът е съгласуван от работната група за изготвяне на ОПОС
2014 – 2020 г. и представлява основа за определяне на приоритетите на
оперативната програма. Във връзка с разработването на оперативна
програма „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. и определяне на
нуждите в сектора, е направен анализ съобразен с европейските и
национални стратегически документи и законодателни ангажименти в
сектори „околна среда“ и „изменение на климата“, като представя
детайлно ангажиментите на страната и сроковете за тяхното
изпълнение. Посочено е постигнатото в периода 2007 – 2012 г. и
нуждите, които могат да се финансират от европейските структурни

Българската демографска политика е насочена не просто към механична промяна на
основните демографски показатели, а към прилагане и развитие на интегрирана
политика за мобилизиране и пълноценно използване на възможностите на наличните
човешки ресурси и целенасочено инвестиране в повишаване на качеството на
човешкия капитал.

Приоритетна ос 1 и приоритетна ос 4 от ОП „ОС” 2014-20120г. се припокрива с
целите и мерките за намаляване на замърсяването и постигане на съответствие с
европейското законодателство, заложени в ПУРБ. Проектите по ОП „ОС” са от
основно значение за изпълнението на мерките на плана.
Отчитайки идентифицираните нужди и възможностите за инвестиции, средствата по
програмата са насочени в следните приоритетни оси: Приоритетна ос 1 „Води“:
• Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към
агломерации с над 10 000 е.ж.; • Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за
мониторинг на водите; • Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на ДЗК за
целите на мониторинга; • Дейности, насочени към разработване на нови и/или

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми
инвестиционни фондове (ЕСИФ) в програмен период 2014-2020 г.
Идентифицирани са основните нужди по отношение развитието на
инфраструктурата в областта на околната среда.

Програма за
трансгранично
сътрудничество
Гърция-България
2014г. - 2020г.

Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество
Гърция-България 2014г. - 2020г., обхваща територия от 40,202 кв. км. и
има население от 2,7 милиона жители. Териториалният обхват на
програмата включва регионите, разположени на границата между двете
партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и
Благоевград за територията на Република България и префектурите:
Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията
на Република Гърция.
Стратегията на програмата е да допринесе за изпълнението на
стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално
сближаване. В допълнение, програмата се стреми да подкрепя и
съдейства за реализацията на приложимите макрорегионални и морски
стратегии. За програмния период 2014-2020г. Програмата за
трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2014-2020г.” ще
функционира чрез пет приоритетни оси: 1. Конкурентен и иновативен
трансграничен регион; 2. Устойчив и приспособим към климата
трансграничен регион; 3. Трансграничен регион с подобрена
взаимосвързаност; 4. Трансграничен регион с висока степен на

актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на
(РДВ) и (РДМС).
Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”: ·
Създаване на Национална система за управление на водите в реално време; • Мерки за
въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч.
екосистемно базирани решения; • Установяване на 6 центъра за повишаване
готовността на населението за адекватна реакция при наводнения; • Изпълнение на
проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от
наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.; • Мерки за превенция и управление на
риска от свлачища; • Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и
информационни кампании, свързани с превенция и управление на риска от
наводнения и свлачища.
Програмата предвижда:
Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове,
осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за
управление при бедствия.; инструменти като ГИС, системи за откриване и
наблюдение, алармени системи, системи за картографиране и оценка на риска.
Хармонизирани планове за действие за рискове и управление при бедствия за
специфични трансгранични рискове.
Действия за изграждане на обща база от знания: капацитет за наблюдение/
обработка на данни, механизми за обмен на информация и ранно
предупреждение, съвместни усилия за превенция на риска и планове за действие в
извънредни ситуации;
Развитие на трансгранични рамки и платформи за оперативна съвместимост на
бази на данни и интегриране на подходи за управлението в областта на
управлението на водните ресурси (контрол на замърсяването и ефективно
използване) и управление на почвите (включително замърсени води);
Развитие на трансгранични партньорства за еко - иновации и участие в
европейските партньорства за иновации в областта на управлението на водите
(контрол на замърсяването и ефективно използване) и управление на почвите
(включително замърсени земи);

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми

Програма за
трансгранично
сътрудничество
България-Сърбия
2014г. - 2020г

социално приобщаване и 5. Техническа помощ. Целевите групи и
основните типове бенефициенти са от национални, регионални и
местни власти, както и неправителствени организации.

Пилотни приложения или мейнстрийминг на съществуващи иновативни методи/
технологии в областта на управлението на водните ресурси (контрол на
замърсяването и ефективно използване) и управление на почвите (включително
замърсени земи) и съвместно разработване на нови методи;
Кампании за насърчаване на „зеленото” поведение в областта на управлението на
водите и почвите.

Допустимата област на Програмата включва 13 административнотериториални единици: 6 области в България, и 7 области в Сърбия. В
по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен
с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови
области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна –
област Топлица.
Обща стратегическа цел:
Създаването на подходяща за развитието на региона социалноикономическа среда, необходима за развитието на граничния регион
изисква да се адресират две основни предизвикателства: (1) да се
инвестира във валоризацията и ефективно управление на територията;
и (2) да се увеличи броя на трансграничните мрежи, взаимодействия и
връзки в икономическата, социалната и екологичната сфера.
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 20142020г. ще функционира чрез четири приоритетни оси: Устойчив
туризъм; Младежи; Околна среда и Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са централни /
регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи,
библиотеки, художествени галерии, читалища и др.); образователни
институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за
развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени
организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти
ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще
подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще

В програмата са предвидени следните дейности:
Предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от
човека бедствия в трансграничния регион;
Създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на
бедствия (напр. проучвания на реално прилагани процедури, политики и мерки за
защита, превенция и прогнози при бедствия; създаване на база данни за
пространствени данни за оценка на риска от бедствия, съдържаща наземни,
метеорологични и социологически показатели; изготвяне на съвместни планове и
процедури за справяне с извънредни ситуации ;
Инвестиции в оборудване, свързано с устойчивостта на бедствия (напр.
съвременни ИКТ решения в случаи на опасност от пожари, или дейности след
потушаване на пожари; доставка на специализирано противопожарно оборудване;
доставка на специализирано оборудване за справяне с наводненията;
Подкрепа за дребномащабни интервенции/инвестиции (напр. почистване и
презалесяване на речните брегове, изграждане на защитни съоръжения срещу
наводнения като диги и канали; залесяване на краткотрайно уязвими терени;
изсичане на гори поради спешна необходимост при аварийни ситуации и др.);
Изграждане на капацитет, свързан с устойчивостта на бедствия (напр. провеждане
на съвместни теоретични-тактически упражнения и полеви обучения за
управление на извънредни ситуации; обучения в използването на ИКТ технологии
за управление на риска;
Опазване и подобряване на биологичното разнообразие, опазване на природата и
зелената инфраструктура (напр. съвместни инициативи, насочени към ефективно
управление на ресурсите на околната среда; съвместни инициативи по отношение

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми
създаде и развие трансгранични партньорства.

Програма за
трансгранично
сътрудничество
България- Македония
2014г. - 2020 г.

Програмната територия от българска страна включва две области Благоевград и Кюстендил, с общо население 452 973 души в 23
общини.
Общата цел на Програмата за ТГС по ИПП между България и
Македония 2014-2020г. е да се засили трансграничното сътрудничество
между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с
общите предизвикателства и използване на неоползотворения
потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно
използване на ресурсите.
За програмния период 2014-2020г. Програмата за трансгранично
сътрудничество България–Македония 2014-2020г. ще функционира
чрез
четири
приоритетни
оси:
Околна
среда;
Туризъм;
Конкурентоспособност и Техническа помощ.· Целевите групи и
основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни
власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване
на знанията и усвояването на добри практики от българските

на опазването и възстановяването на екосистемите и на застрашените и защитени
растителни и животински видове; опазване и подобряване на качеството на
природните ресурси (въздух, почви, води); въвеждане на нисковъглеродни
практики, споделени за целите на приспособяване към изменението на климата и
смекчаване на последствията от изменението на климата и др.
Програмата има за цел - постигането и опазването на добро състояние на всички
видове води (повърхности, преходни, крайбрежни води и подземни води). Взети са
под внимание и междудисциплинарни теми като „управление на риска”, „устойчиво
използване на природните ресурси”, „устойчив туризъм”, „екологично образование и
информиране на въпроси по околната среда”, „приспособяване към изменението на
климата” и управление и превенция на отпадъците”. Изчерпателно и точно е направен
обзор на приложимото законодателство и политики в областта на опазването на
водите от ЕС, България и Сърбия - рамката, от която са изведени свързаните цели по
околна среда и съответните въпроси за оценка по отношение на изпълнението на
специфичните цели.
По приоритетна ос „Околна среда” основните специфични цели са:
Опазване на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване към
изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и
управление на риска;
Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси
в трансграничния регион;
Превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с
човешката дейност опасности и бедствия в трансграничния регион.
В програмата е посочена главната цел - постигането и опазването на добро състояние
на всички видове води (повърхности, преходни, крайбрежни води и подземни води).
Взети са под внимание и междудисциплинарни теми като „управление на риска”,
„устойчиво използване на природните ресурси”, „устойчив туризъм”, „екологично
образование и информиране на въпроси по околната среда”, „приспособяване към
изменението на климата” и управление и превенция на отпадъците”. Направен е обзор
на приложимото законодателство и политики в областта на опазването на водите от
ЕС, България и Сърбия - рамката, от която са изведени свързаните цели по околна

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Национални стратегии, планове, програми
партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални
и местни политики за развитие.

среда и съответните въпроси за оценка по отношение на изпълнението на
специфичните цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2. РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Регионални планове за развитие

Регионален план за
развитие на
Югозападен район
за периода 2014г.2020 г.

Настоящият Регионален план за развитие следва
хронологичния ред за определяне на „... средносрочните
цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и
местно развитие на територията на съответния район в
съответствие с предвижданията на НСРР и другите
структуроопределящи политики”. Планът поема и
функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в
йерархията на регионалното планиране – областни
стратегии и общински планове за развитие.
Югозападният район обхваща териториите на областите
Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София
(столица) с 52 общини. Площта е 20,3 хил.км2 (18,3% от
националната територия). Основни речни течения са
водосборите на р. Искър, Струма и Места. Териториалната
структура е представена от 46% земеделски територии,
47,1% - горски и 4,9% - урбанизирани. В района попадат 3
резервата, 8 подържани резервата, 3 национални парка
(“Пирин”, “Рила” и част от „Централен Балкан”), 2
природни парка („Витоша” и „Рилски манастир”), 50
защитени местности, 79 защитени територии и 16
природни
забележителности.
Природнозащитените
територии по Натура 2000 обхващат общо 39,5% от

Планът за управление включва мерки за изграждане на водопроводна,
канализационна инфраструктура и ПСОВ за населените места от 2000
е.ж. и 10 000 е.ж. в териториалния обхват на Западнобеломорски район,
в съответствие с целите на регионалния план за развитие. Заложените
мерки – като за забрани и ограничения за извършване на дейности в
речните корита, могат да усложнят или оскъпят инвестиционни
дейности по отношение на изграждането на пътна и туристическа
инфраструктура, заложени в Регионалния план за развитие на
Югозападен район. Планът предвижда мерки за развитието на
съществуващата и изграждането на нова техническа инфраструктура,
която ще отчита границите и режимите на всички защитени по реда на
специален закон територии и зони.
Като най-мащабен и належащ проблем за следващия планов период е
подмяната на амортизирани водопроводни мрежи и намаляване на
загубите на питейна вода. Изграждането на ПСПВ и нови
водоизточници в райони с недостатъчно водоподаване или отклонения
в качеството на питейната вода, както и изграждането и
реконструкцията на канализационни мрежи и ПСОВ, като втори
приоритет на сектора, с цел подобряване на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура Планувано е също изграждане на
инфраструктура за предотвратяване на наводнения, свлачища, брегова
ерозия (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения),

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Регионални планове за развитие
територията на района.
Районите на речните басейни се определят от естественото
разположение на вододелите между водосборните области
на една или няколко основни реки. Водите на Югозападен
район попадат в следните райони за басейново управление
на водите: Западнобеломорски район с център гр.
Благоевград - за водосборните области на реките Места и
Струма, Дунавски район с център гр. Плевен - за
водосборните области на реките Искър и Ерма и
Източнобеломорски район с център гр. Пловдив - за
водосборната област на малка част от р. Марица.
Главната стратегическа цел на Регионалния план за
развитие на югозападен район за периода 2014-2020 г. е:
Устойчив
икономически
растеж
чрез
конкурентоспособност,
инвестиционна
атрактивност,
подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при
съхранено природно и културно наследство.
Регионалният план за развитие определя средносрочните
цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и
местно
развитие на територията на района, отчитайки
Регионален план за
развитие на Южен специфичните му характеристики и потенциал за развитие.
Южен централен район обхваща териториите на областите
Централен район за
Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково и 57
периода 2014г.-2020 общини.
г.
По дял на водоснабденото население ЮЦР е на последно
място, като делът на водоснабденото население е 97.7% за

развитие на информационни системи, изграждане на системи за ранно
предупреждение и подобряване на прогнозирането, инвестиционни и
институционални мерки за осигуряване на превенция на риска от
наводнения; Планувано е определяне на границите на водите и водните
обекти и оценка на земеползването за осигуряване на необходимата
проводимост и подобряване на управлението на риска от природни
бедствия, възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия.

Мерките заложени в РПР отнасящи се до управлението на водите са:
Подобряване на водоснабдителната инфраструктура и услуги и
включват:
Изграждане на водоснабдяване в неводоснабдените селища, в
районите с туристически потенциал, в зоните за развитие на бизнес;
контрол на водовземането, изграждане и реконструкция на ПСОВ;
изграждане на пречиствателни станции за питейна вода; изграждане
на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейнобитово водоснабдяване; изграждане на нови водохващания;

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Регионални планове за развитие
2010 г., което се дължи на концентрацията на населени
места без водоснабдяване в областите Кърджали и Смолян.
Стратегическите цели за развитие на ЮЦР в периода
2014–2020 година са следните:
Икономическо
сближаване
в
национален
и
вътрешнорегионален
план
базирано
на
щадящо/еколосъобразно
ползване
на
собствени
ресурси.
Социално
сближаване
и
намаляване
на
междуобластните неравенства чрез инвестиции в
човешкия капитал и социална инфраструктура.
Развитие на трансгранично и транснационално
сътрудничество в принос на икономическото и
социалното развитие и сближаване.
Балансирано териториално развитие чрез укрепване на
градовете-центрове, подобряване свързаността в района
и качеството на средата в населените места.

прилагане на водоспестяващи техники и технологии за напояване;
изграждането на водоизточници – язовири за водоснабдяване;
прилагане на добри земеделски и фермерски практики, с цел
предотвратяване на негативното въздействие върху зоните за
защита на водите.
Изграждането
и
модернизирането
на
канализационна
инфраструктура и пречиствателна инфраструктура за отпадни води
е съпътствано с изграждане на канализационни системи и
пречиствателни станции за отпадъчни води в населените места над
2000 е.ж. Дейностите включат и изграждане на биологично стъпало
на пречиствателни станции за отпадъчни води за всички
агломерации с над 2000 е.ж.и на стъпало за отстраняване на
биогенни елементи (азот и фосфор), на пречиствателни станции за
отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж., които заустват
пречистените отпадъчни води в чувствителни зони. Предвижда се
изграждане на регионални центрове за третиране/ компостиране на
утайки генерирани от ПСОВ. Посочените дейности са свързани с
изпълнение на националните ангажименти по осигуряване на
прилагането на европейското законодателство в областта на
околната среда.
Превенция на последиците от климатичните промени - С цел
осигуреността на района към последиците от климатичните
промени и предвид на свлачищните процеси и наводнения е
необходимо да продължат дейностите по изграждане и укрепване на
инфраструктура и система за предотвратяване/борба с наводнения,
свлачища, пожари и други природни бедствия, в това число системи

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Регионални планове за развитие

Регионални
генерални планове
на „ВиК”
дружествата в
териториалния
обхват на ЗБР

Основната цел на Плановете е планиране на развитието на
„ВиК” инфраструктурата в краткосрочен и дългосрочен
план и съответствие с Директивите на ЕС в тази област.
Реализацията им включва оценка на водоснабдителните и
канализационни системи, определяне на инвестиционните
нужди, както и предложения за най-подходящите
технически опции, икономически приемливи и достъпни
възможности за развитие на ВиК системите до 2035 година.
Извършен е анализ на цената и качеството на
предоставените „ВиК” услуги и прогноза за развитието им
с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на
загубите на вода и осигуряване на добро качество на
услугата при социална поносимост на цената.
Регионалните генерални планове за водоснабдяване и
канализация позволяват дефинирането на краткосрочна,
средносрочна и дългосрочна инвестиционни програми,
които да бъдат финансирани от европейски грантови

за ранно предупреждение и системи за подпомагане управлението
при извънредни ситуации.
Предвид спецификата на района, важно място следва да се отреди на
мерките, свързани с възстановяването на хидромелиоративните системи
и провеждане на противоерозионни мероприятия, в т.ч. развитие на
горските масиви чрез залесяване, като фактори за противодействие на
наводненията и вредното въздействие на климатичните промени и
смекчаване на тяхното влияние при реализиране на основни секторни
политики в района.
РГП изпълняват и Национални приоритети:
Да се осигури достатъчен резервен капацитет на водоизточниците за
постигане на стандартно ниво на водоснабдителните услуги. Това
включва съображения като ръст на населението и индустриален
растеж при балансирано и реалистично оптимизиране на
производителността на ВС и изменението на климата.
Да се изпълнят изискванията, произтичащи от Закона за водите.
Да се създадат условия за оптимизация на ВС чрез осигуряване на
икономически и екологично балансирана енергийна ефективност и
оптимално ниво на течове и на общи загуби на вода в системата
чрез реконструкция на помпени станции, тръбопроводи (основно
азбестоциментови тръби), прилагане на измервателни устройства,
управление на налягането и др.
Да се спазят изискванията при изграждането на канализационни
системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за
населени места с над 10 000 е.ж. да бъде извършено до 2015 г.
включително; изграждането на канализационни системи и селищни

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Регионални планове за развитие
схеми; ефективно използване и управление на ресурсите;
изграждане на капацитет за подготовка на проекти на
регионално/местно ниво; формиране на основа за водни
проекти с грижа за околната среда.

пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с
между 2000 и 10000 е.ж. да бъде извършено в периода до 2017 г.
включително; осигуряване на по-висока степен на пречистване за
агломерации с над 10 000 е.ж. в определените чувствителни зони и
техните водосбори.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3. ОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Областни стратегии, планове и програми

Областна стратегия за
развитие на област
Благоевград 2014г. 2020г.

Област Благоевград е част от Югозападния район за планиране. Територията на
областта заема 6452,3 км2, което представлява 5,8% от територията на страната.
Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени
места.
Демографска характеристика: По данни на последното преброяване от 01.02.2011
г., населението в област Благоевград наброява 323 552 души или 4,4% от общото
население на Република България. Съгласно административно-териториалното
устройство на страната в границите на областта се включват 14 общини, 96 кметства и
280 населени места. Средната големина на общините в областта по брой на
населението е 23 110 души. За страната средната големина на общините е 27 896
души. Според броя на постоянното население това е шестата по големина област в
страната.
Релеф: Благоевградска област се отличава с изключително разнообразие на релефа. В
него се включват изцяло или от части най-високите планини у нас – Рила, Пирин и
Родопи, в които има територии с високопланински, среднопланински и
предпланински релеф.
Води: Водните ресурси на областта се формират от главните отводнителни артерии
Струма и Места и техните многобройни притоци.
Климат: Климатът е със силно изразено средиземноморско влияние по поречието на
р. Струма, Струмешница и Места.
Промишленост: Промишлеността е разпределена неравномерно по територията на
областта. В община Благоевград са съсредоточени над 50% от преработващата
промишленост. Водещи са машиностроенето и електрониката. Текстилната,
трикотажната и конфекционна промишленост традиционно са едни от основните и
най-значими сектори за индустриалното развитие на общината.
Селско стопанство: Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) в
област Благоевград е 583 588,5 дка. и заема 9% от територията й, а нейната
специализация в растениевъдната продукция на страната се определя от
производството на тютюн, картофи, домати, праскови, грозде. Броят на земеделските
стопанства в Област Благоевград е 38 467, което представлява 10.4% от стопанствата

ПУРБ ще включва мерки за изграждането на канализационна мрежа,
пречиствателни станции и намаляване на въздействието от отпадъци,
съответстващи на приоритетните мерки заложени в областните
стратегии за развитие. Като цяло осъществяването на интегрирано и
ефективно управление на водите, чрез Плановете за управление на
речните басейни, ще спомогне за изпълнението на целите и
индикаторите на стратегиите, свързани с опазването на околната среда,
подобряването на условията за живот на местното население.
Една от стратегическите цели заложена в областната стратегия за
развитие: Цялостно повишаване качеството на живот на
населението в област Благоевград. Един от приоритетите за
постигането й е „Развитие на водностопанската инфраструктура”,
включващ мерките: Преодоляване проблемите свързани с остаряла и
недоизградена техническа инфраструктура в рамките на областта. ВиК
секторът е с разкрити потребности, надхвърлящи текущите и
средносрочни ресурсни възможности. Затова е необходимо
приоритизиране и концентрация на намесите. Като най-мащабен и
належащ проблем за следващия планов период е подмяната на
амортизирани водопроводни мрежи, и намаляване на загубите на
питейна вода. Въпреки нарастващата степен на изграденост на
водоснабдителни мрежи и значителните водни ресурси, в района все
още има населени места с недостатъчно водоподаване или
отклонения от качеството. Изграждането и реконструкцията на
канализационни мрежи и ПСОВ е вторият ключов елемент на ВиК
сектора, както и изграждането на необходимите ПСПВ.

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Областни стратегии, планове и програми

Областна стратегия за
развитие на област
Перник 2014г. - 2020г.

в страната – най-голям брой стопанства в България. Обработваемата земя е в размер
на 155 091 дка. или 27% от ИЗП.
Животновъдство: В област Благоевград 24 567 стопанства отглеждат
селскостопански животни, птици и пчели. Всички видове животни и птици се
отглеждат основно в стопанства на физически лица. През последните години се
наблюдават процеси на преструктуриране и модернизиране на животновъдство в
областта.
Горско стопанство: Общата площ на горския фонд на територията на РУГ
Благоевград е 346 694, ха.
Туризъм и туристически продукти: Туризмът на територията на областта се явява
като основен отрасъл на икономиката в перспектива и понастоящем, особено в
районите на Банско и Сандански. Пиринският край разполага с най-добре развитата
хотелска база в България.
Защитени територии: Защитените територии в сравнение със страната като цяло
(3,6%) заемат твърде голям дял – 11,9% от територията на областта, или 767826 дка.
Защитените територии са характерни с богатата флора и фауна.
Област Перник се намира в Югозападен район и включва шест общини: Перник,
Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.
Стратегически цели: 1. Достъпност и мобилност 2.Интелигентно и устойчиво
икономическо развитие 3. Качество на живота 4.Устойчиво развитие и опазване на
околната среда.
Климат:Климатът на общината е умерено-континентален, със средногодишна
температура от 10.3 градуса.
Демографска характеристика: Населението на областта в 2011 г. наброява 132,833
души, основно съсредоточени в две общини: Перник (96,697 или 72.8%) и Радомир
(20,722 или 15.6%). В сравнение със средното на страната, областта е сравнително
ниско населена, като интрарегионалните разлики са значителни, от 7.1 в Община Трън
до 198.6 в Община Перник.
Промишленост: Позицията на областта като водещ индустриален център в България
е основният фактор за този силно негативен ефект – едни от най-засегнатите сектори в
световен план са индустриалното производство и строителството, което от своя
страна има силно отрицателно влияние и върху добивната промишленост, ключова за

ПУРБ ще включва мерки за изграждането на канализационна мрежа,
пречиствателни станции и намаляване на въздействието от отпадъци,
съответстващи на приоритетните мерки заложени в областните
стратегии за развитие. Като цяло осъществяването на интегрирано и
ефективно управление на водите, чрез Плановете за управление на
речните басейни, ще спомогне за изпълнението на целите и
индикаторите на стратегиите, свързани с опазването на околната среда,
подобряването на условията за живот на местното население.
Основни приоритети, които е предвидено да се финансират за
подобряване качеството на живот в областта са: изграждане на ВиК
инфраструктура в агломерации с над 2 000 е. ж.: ПСОВ,
канализационна мрежа; ПСПВ, водопроводна мрежа; съоръжения за
третиране на утайки.

Наименование

Кратко резюме

Областни стратегии, планове и програми
област Перник.
Селско стопанство: Област Перник разполага с 422 926 дка обработваеми площи.
Областта няма традиции в областта на земеделието. В резултат от икономическата
криза и възможността за финансиране по ПРСР броя на регистрираните земеделски
стопани е нараснал до над 500, но ролята на земеделието в областната икономика
остава второстепенна.
Животновъдство: Животновъдството е слабо развито и за последните 3 години
(2009-2012) се наблюдава сериозно намаляване на броя на отглежданите животни.
Горски фонд: Горските територии в областта възлизат на 993 662 дка. Голямата част
от добития дървен материал се използва като твърдо гориво от домакинствата в помалките населени места.
Туризъм: Област Перник попада сред най-слабо развитите области по отношение на
туристическия сектор. Въпреки наличието на екологично чисти райони и редица
природни забележителности, областта не успява да привлече значим брой
чуждестранни туристи.
Води: Качеството на повърхностните води в областта се нуждае от
подобрение;Основни източници на замърсяване се явяват източниците на дифузно
замърсяване, едни от най-значителните представляват населените места, без или с
лошо подържани канализационни системи, животновъдството, вкл. дейностите за
компостиране и използване на органични торове, са друг източник на азот и фосфор.
От гледна точка на инфраструктура, община Перник има предимство пред средното в
България по няколко показателя. Делът на населението, свързано с обществена
канализация в област Перник е 78.9% в 2011 г. (в сравнение с 74% на национално
ниво), като 98.3% (99.2% на национално ниво) са свързани с обществено
водоснабдяване. Значително по-висок дял (74%) от населението е свързано с ПСОВ с
вторично третиране срещу средното за страната (53.6%). Населението, свързано с
обществена канализация без пречистване е само 4.9%. Само около 1.2% от жителите
се намират в режим на водоснабдяване в 2011г. (3% в страната).
Областта има изключително нисък интензитет на потребление на вода, с тенденция за
намаление (около 9% в периода 2007-2010).
Защитени зони: Областта е в съседство с два от най-големите природни паркове в
страната (Витоша и Рила), като са създадени подходящия брой защитени територии за

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Областни стратегии, планове и програми
съхраняване на биоразнообразието.

Областна стратегия за
развитие на област
Смолян 2014г. - 2020г.

Областната стратегия за развитие на област Смолян се разработва в съответствие с
регионалния план за развитие на Южен централен район и в контекста на актуалното
социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата
ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и
приоритети.
Приоритетни оси:
Устойчив туризъм;
Иновации и инвестиции за икономически растеж и заетост.
Инфраструктура.
Околна среда.
Човешки капитал и услуги в подкрепа на бизнеса и гражданите.
Област Смолян се намира в Южна България и е разположена в централната част на
Родопите на територия от 3 192.9 кв. км или 2,9 % от територията на страната. Тя има
обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, като на юг
областната граница съвпада с държавната граница с Република Гърция. Надморската
височина на областта е от 450 до 2 191 м.
Климат: Територията на област Смолян обхваща пояс с предимно планински климат,
който в югоизточните части на района е преходно средиземноморски.
Демографска характеристика: Постоянното население на област Смолян, според
данни от НСИ в края на 2011 год. е 120 456 души при средна гъстота 37.7 души на
кв.км. Продължава тенденцията на драматично намаляване на броя на населението,
формирала се още след 1992 год. Без прилагане на насочена политика процесът ще
бъде необратим и катастрофален.
Промишленост: През 2010 г. най-голям е бил делът на наетите в преработващата
промишленост – 31.4% от всички наети, следван от тези в Търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети – 10.3% и Строителство – 9.3%.
Селско стопанство: Делът на използваната земеделска площ от земеделските
стопанства в област Смолян спрямо общата за страната е 0,55% (2010г.). За
земеделско производство се използват 12,21% от територията на областта,
включително затревените. Област Смолян се характеризира с разпокъсани,

План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски
район за водните тела са подготвени конкретни програми от мерки,
чрез реализацията, на които трябва да се постигне добро състояние на
водите. ПУРБ ще включва мерки за изграждането на канализационна
мрежа, пречиствателни станции и намаляване на въздействието от
отпадъци, съответстващи на приоритетните мерки заложени в
областните стратегии за развитие. Като цяло осъществяването на
интегрирано и ефективно управление на водите, чрез Плановете за
управление на речните басейни, ще спомогне за изпълнението на
целите и индикаторите на стратегиите, свързани с опазването на
околната среда, подобряването на условията за живот на местното
население. Предвидените мерки, свързани с управлението на водите:
Осигуряване на редовно водоснабдяване за всички населени места,
като същевременно се намаляват загубите, чрез подмяна на остарелите
съоръжения и изграждане на нови.
Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и
канализационна мрежа. Намаляване на рисковете от промените в
климата – наводнения, свлачища, пожари и др. Наред с планинския
характер, който предполага наличие на такива процеси е необходима
насочена политика за постоянно наблюдение и превенция; За избягване
на наводненията е необходимо да се осигурява редовно почистване на
речните корита.

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Областни стратегии, планове и програми
отдалечени и маломерни селскостопанските имоти, в които заради планинския и
труднодостъпен терен е затруднено използването на механизация..
Животновъдство: Броя на животновъдните стопанства през 2012 г. е намалял с 400,
спрямо 2011 г. Запазва се тенденцията за намаляване броя на кравите в областта,
поради ниските изкупни цени на произведената животинска продукция, високите
цени на концентрираните фуражи, демографски процеси.
Туризъм: В област Смолян, за сектора туризъм са предвидени Стратегически проекти,
както за туристическата индустрия, така и за цялостното устойчиво икономическо
развитие, подкрепяне на цялостно развитие на съпътстващите дейности към
основните туристически услуги;
Защитени територии: Характерни за областта са горските екосистеми. На
територията на област Смолян се намират 48 защитени територии. Целите са
опазването и съхраняване на уникални гори с групова структура и възраст на над
лесните дървета 340-450 години.
Води: По-големи реки в областта са: Арда, Въча, Чепеларска река.
Община Доспат - По-големите реки, които преминават през територията на общината,
са р. Доспат и р. Караджадере. Язовир “Доспат” е с дължина 18 км, широчина 3 км,
дълбочина 40м, водовместимост 420 млн.куб.м. Язовирът се използва за добив на
електричество, рибовъдство, риболов и воден туризъм. Замърсяването на водите във
водоприемниците се получава най-вече след заустване на отпадните води от поголемите населени места и общински центрове с изградена над 70% канализационна
мрежа и наличие на главен събирателен колектор. В останалите общински центрове
продължават да се строят канализационни мрежи и събирателни колектори до
площадките, определени за изграждане на ГПСОВ. Средната степен на
водоснабденост за област Смолян е 90,8 %.

Областна
стратегия за
развитие на област
Кюстендил 2014-

Област Кюстендил остава с непроменена принадлежност (към Югозападен район от
ниво 2) и структура. Съседни от север, североизток и изток, са обласите Софийска и
Перник. От юг граничи с област Благоевград. Западната граница на областта съвпада с
държавната на Република България с Република Македония и с Република
Сърбия.Областта се състои от 9 общини със 182 населени места в 140 кметства, с
обща площ от 3051,5 км2 (2.7% от територията на страната) и население 136 686

План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски
район за водните тела са подготвени конкретни програми от мерки,
чрез реализацията, на които трябва да се постигне добро състояние на
водите. ПУРБ ще включва мерки за изграждането на канализационна
мрежа, пречиствателни станции и намаляване на въздействието от
отпадъци, съответстващи на приоритетните мерки заложени в

Наименование

Кратко резюме

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

Областни стратегии, планове и програми
2020г.

човека (само 1,8% от националното):
Главна стратегическа цел: Постигане на устойчиво хармонично развитие на област
Кюстендил, чрез подобрена жизнена среда и непрекъснато развитие на човешкия
капитал, икономически растеж чрез въвеждане на иновации и повишаване на
конкурентоспособността, подобрена инфраструктура, инвестиционна атрактивност,
при съхранено природно и културно наследство.
Стратегически цели:

Социално-икономическо развитие, на базата на устойчив икономически
растеж, чрез развитие на конкурентоспособна диверсифицирана
регионална икономика;
Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градоветецентрове, подобряване на техническата инфраструктура и свързаността в
областта и качеството на средата в населените места.
Развитие на Европейско териториално сътрудничество в принос на
икономическото и социалното развитие и сближаване.
Запазване и подобряване качествата на околната среда чрез интегриране на
глобалните екологични цели и развитие на екологичната инфраструктура.
Климат:Преходното географско положение и разнообразният релеф на област
Кюстендил създават динамика и вариации в климата.Разграничават се три основни
типа - умереноконтинентален, преходно-континентален и планински климат.
Демографска характеристика: По брой на населението, област Кюстендил е на 20то място сред българските области - 136636 души към 01.02.2011 г. (1.7 % от
населението на страната). Разпределено е в деветте съставни общини със 182 населени
места.
Селското стопанство е основен отрасъл в малките общини на Областта – Сапарева
баня, Рила, Кочериново, Бобошево, Невестино и Трекляно. От общо 1347852 дка.
земеделски територии в областта, обработваемите съставляват едва 55%. След
западането на овощарството, следствие на извършената реформа, в последните пет
години се забелязва тенденция на засаждане на нови насаждения от ябълки, череши и
по-малко, лозя.
Защитени територии: На територията на Кюстендилска област е разположена част

областните стратегии за развитие. Като цяло осъществяването на
интегрирано и ефективно управление на водите, чрез Плановете за
управление на речните басейни, ще спомогне за изпълнението на
целите и индикаторите на стратегиите, свързани с опазването на
околната среда, подобряването на условията за живот на местното
население.
Прилагане на мерки за преодоляване на негативните последици от
климатичните промени и промяна в природните екосистеми – пожари,
наводнения, свлачища, земетресения и др.
Развитие на “ВиК” – системи и изграждане на ПСПВ: Рехабилитация
на съществуващи и изграждане на нови водохващания и довеждащи
водопроводи; Рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа и
изграждане/ реконструкция на ПСПВ; Рехабилитация и изграждане на
канализационна мрежа и довеждане до ПСОВ; Утвърждаване на
областната ВиК асоциация като институция за правилното прилагане
на стратегията за развитие на ВиК - сектора в областта.

Наименование

Кратко резюме

Областни стратегии, планове и програми
от Национален парк “Рила”. В него са включени 4 резервата – “Парангалица”,
“Централен рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии,
които са образци от естествени екосистеми с характерни и забележителни диви
растителни и животински видове и местообитания.
Животновъдството е с по-слаби позиции в отрасъла. Представено е от отраслите
овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство и говедовъдство.
Привеждането на
фермите по европейски правила изисква много средства, които няма да са по
възможностите на всички стопани.
Водни ресурси: Цялата територия на областта се отводнява от р. Струма и нейните
притоци. По-големите притоци на Струма водят началото си от Рила и Осогово.
Термоминералните води имат важно значение за балнеологията и туризма в
областта. В Сапарева баня се намира най-горещият балкански гейзер с минерална
вода - 103.5°С.

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски район

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4. ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Наименование

Кратко резюме

Наименование

Общински стратегии, планове и програми

Общински планове за
развитие на 33 общини
в териториалния
обхват на ЗБР

В териториалния обхват на ЗБР попадат териториите на 33 общини. За 23 от тях има приети и
действащи общински планове за развитие за периода 2014г. – 2020 г. Останалите общински планове са
с изтекъл срок или са в процес на актуализация.
Общинските планове за развитие са разработени в синхрон с Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г., с
приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитите „България 2020“ и
тези, заложени в Регионалния план за развитие на съответния район за планиране 2014-2020 г. и
Областната стратегия за развитие /ОСР/ на съответната област, в която попада общината.Целите и
приоритетите на Общинските планове за развитие за период 2014-2020 г. са обвързани с тези по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС. Общински
планове за развитие за периода 2014г. - 2020г. формулират ниво LAU1 визия и стратегически цели за
развитие на всичките общини попадащи в териториалния обхват на Западнобеломорски район.
Въпреки различията в заложените и приоритети и мерки, обусловени от местната специфика на
природните дадености и икономическото развитие, почти всички общински планове обръщат
внимание на опазването на околната среда и биологичното разнообразие, опазване на водния ресурс и
намаляване на замърсяването на водните тела, чрез изграждане на канализационни мрежи и
пречиствателни съоръжения, както и премахване на нерегламентирани сметища в близост до
населените места и бреговете на реките. Действията на общините в тази връзка и настоящето
състояние и проблеми са разписани подробно в плановете за управление на околната среда,
разработени от общините съвместно с общинските планове за развитие.

ПУРБ ще включва мерки за изграждането на
канализационна мрежа, пречиствателни станции и
намаляване
на
въздействието
от
отпадъци,
съответстващи на приоритетните мерки заложени в
общинските планове за развитие. Някои от мерките,
като забрани и ограничения за извършване на
дейности в речните корита, заложени в ПУРБ могат да
усложнят или оскъпят инвестиционни дейности по
отношение на изграждането на транспортна и
туристическа инфраструктура и урбанизирането или
индустриализирането
на
общински
територии,
заложени в плановете за развитие на общините.
Осъществяването на интегрирано и ефективно
управление на водите чрез плана за управление ще
спомогне за постигането на приоритетите в опазването
на околната среда, подобряването на условията за
живот на местното население и развитието на туризма
в общините. Позитивен ефект от управлението на
района в съответствие с ПУРБ ще се постигне чрез
намаляване на преносното замърсяване от една
община към друга, посредством реките и подземните
води.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
Наименование

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски

Кратко резюме

район

Планове за управление на защитени територии и защитени зони

Проект на План за
управление на
Национален парк
„Рила“ за 20152024г.

Планът за управление на Национален парк „Рила“ за 2015г. - 2024 г. ще бъде основният законов
инструмент за управление на парка през следващия 10-годишен период.
Проектът на Плана
анализира биологичното (флористично и фаунистично) и ландшафтно разнообразие, представя
екологична и социално-икономическа оценка, определя дългосрочни цели и ограничения за
екологичното и социално-икономическо развитие на парка, разработва/актуализира функционално
зониране за територията на парка, обосновава норми, режими, условия и препоръки за осъществяване
на дейностите и на мониторинга.
НП “Рила” е най-големият от трите национални парка в България, разположен на площ от 81 046ха и
една от най-големите защитени територии в Европа. Паркът е защитен природен обект от втора
категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата (IUCN), включен в Списъка
на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати, член на мрежата защитени
територии ПАН Паркове. В него попадат 4 резервата: “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”,
“Ибър” и “Скакавица”.
Националният парк „Рила” е разположен в една от най- вододайните зони на страната. От парка водят
началото си най-дългата и най-големи реки в България - р. Искър и р. Марица. От него водят началото
си също р. Места с десния си приток р. Белишка; леви притоци на р. Исток (р.Бачевска,
р.Драгалишка); леви притоци на р. Струма - р. Джерман и високопланинските й притоци, р.
Благоевградска Бистрица и притоци, р. Градевска и притоци.
Гъстотата на речната мрежа по архивна информация от ХМС в района на НП Рила или в близост до
границите му варира от 0,9 км/км2 до 2,04 км/км2 при средна стойност 1,65 км/ км2 Управлението на
водните ресурси в НП “Рила” е под юрисдикцията на три басейнови дирекции - (БДДР), (БДИБР) и
(БДЗБР).
Дългосрочни цели:
Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
растителните и животинските видове;
Съхраняване на естественото състояние на ландшафта и другите абиотични компоненти на парка;
Запазване на естественото състояние на: горските местообитания, на местообитанията в
субалпийския и алпийския пояс, речни и крайречни местообитания, стоящи водоеми, торфища,
мочури;

За постигането на целите заложени в проекта на плана
за управление са предвидени следните действия,
имащи отношение към опазването на водните тела:
запазване на естественото състояние на - горските
местообитания, на местообитанията в субалпийския и
алпийския пояс, речни и крайречни местообитания,
стоящи водоеми, торфища, мочури; опазване и
поддържане
на
естественото
състояние
на
представителни, типични и уникални елементи на
пейзажа (като долини, планински склонове, скални
форми и структури, езера, крайезерни местообитания)
и силуета на парка и да се ограничи негативното
въздействие на хидроенергийната инфраструктура и
експлоатацията на водните ресурси в парка.
Препоръчва се възстановяване на някои от закритите
хидрометрични
станции
от
Националната
хидрометрична мрежа на страната и евентуално
откриване на нови станции за адекватна оценка на
водните ресурси, хидроложкия режим на реките,
потенциално ранно предупреждение за наводнения,
нарушения на оттока и др. хидроложки параметри.
Националният парк Рила е разположен в една от найвододайните зони на територията на страната. От
парка водят началото си най-дългата и най-големи
реки в България Най-сериозните нарушения на оттока
на реките в района на НП-Рила са свързани с
водовземания и трансфер (прехвърляне) на води между
различни речни басейни (Струма – Искър, Струма –
Места, Места – Марица, Марица - Искър) във връзка с

Наименование

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски

Кратко резюме

район

Планове за управление на защитени територии и защитени зони
Да се опази и поддържа естественото състояние на представителни, типични и уникални елементи
на пейзажа (като долини, планински склонове, скални форми и структури, езера, крайезерни
местообитания) и силуета на парка;
Да се ограничи негативното въздействие на хидроенергийната инфраструктура и експлоатация на
водните ресурси в парка.
Успешното изпълнение на определените главни и второстепенни цели често се влияе от редица
ограничения и заплахи както от естествен, така и от антропогенен характер.
Оперативни задачи:
Да се поддържат връзки с Басейновите дирекции, с оглед съвместни дейности за опазване на
водните екосистеми и управление на хидросъоръженията;
Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
Създаване на предпоставки за развитие на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и
други дейности, свързани посочените по-горе цели.

Проект на План за
управление на НП
„Пирин“ за периода
2014-2023 г.

Национален парк „Пирин” е един от трите национални парка в Република България. Обявен е за
Национален парк през 1998 г. и е на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите.
Опазването, управлението и развитието на парка са задача на Дирекция „Национален парк Пирин“ със
седалище в град Банско. Планът на НП „Пирин“ за периода 2014-2023 г. ще бъде инструмент за
управление на националния парк на основата на актуализирани данни за биологичното и ландшафтно
разнообразие и оценка на състоянието на Обекта на Световното наследство и Буферните зони в НП
„Пирин“; Интегриране на всички бази данни в нов Цифров модел на територията и Географска
информационна система на горските и безлесни територии, техническа и туристическа
инфраструктура; Отразяване социално-икономическото и екологично развитие на общините в района
на Националния парк.
В исторически план границите и размерът на националния парк са претърпели редица промени. Към
момента площта на Национален парк „Пирин“ е 40356,0 ха. Тя е изключителна държавна собственост.
Според административното деление на Република България териториално площта на Национален парк

използването им за хидроенергетика и питейно
водоснабдяване (яз. Искър). В почти всички случаи
това прехвърляне на значителни водни количества
екологично въздейства, като обезводняване и
миграционни бариери за риби в речните участъци
извън границите на НП-Рила. Регистрирани са и
повече от 22 речни питейни водохващания на
територията на парка. Препоръчва се въвеждането на
хидроложки
мониторинг
и
на
някои
от
високопланинските езера (напр. Седемте Рилски езера,
Мусаленските езера, Маричини езера и др.) съгласно
изискванията на Рамкова Директива за Води
2000/60/ЕС и българското законодателство (Наредба
Н-4 за характеризиране на повърхностните води),
както и заснемане на морфологията на някои езера, за
които съществува риск от бързо изплитняване
(натрупване на материал и седименти от лавини и др.
процеси усилващи седиментацията.)
За цялата територия на НП „Пирин“, с цел опазване на
водните обекти, в проекта на плана е предвидено
налагането на следните забрани: - нарушаване на
естественото състояние на водни площи, водни
течения, техните брегове и прилежащи територии; замърсяване на водите и терените с битови и други
отпадъци-производствени дейности, с изключение на
поддържащи и възстановителни дейности в горите,
земите и водните площи установени с технически
проект по чл. 64 от Закона за защитените територии,
или утвърдени от МОСВ до изработване и приемане на
технически проект; - забрана за строителство, освен на
туристически заслони и хижи, водохващания за

Наименование

Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски

Кратко резюме

район

Планове за управление на защитени територии и защитени зони
„Пирин“ попада в Благоевградска област и седем общини – Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански,
Струмяни, Кресна и Симитли. От 1983 г. Национален парк “Пирин” е включен в Конвенцията за
защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. В рамките на националния парк
се намират резерватите „Баюви дупки–Джинджирица”, който е един от най-старите резервати в
България, резерват „Юлен” и резерват „Тисата”.

Територията на НП „Пирин“ обхваща части от водосборните басейни на реките Струма и
Места. Общата площ на водосборните басейни на р. Струма и р. Места е 13 564 км2.
Главният вододел преминава по билото на Пирин планина.
Цели: Дългосрочните цели са насочени към: - постигане на опростена, последователна
система на зониране с ясни режими, които могат да се прилагат от заинтересованите страни;
създаване на управление на парка, което отговаря на международните стандарти и позволява,
чрез поддържане ненакърнимата марка „НП Пирин е обект на Световното природно
наследство”, да се постигне дълго очакваното подобряване на социално-икономическия
статус на местните общности.
С цел съхраняването на Парка като обект на Световното природно наследство са предвидени следните
дейности, свързани с управлението на водите: съхраняване естественото състояние, целостта,
единството и качествата на ландшафта и неговите компоненти, запазване естественото състояние на
представителните, типични и уникални елементи на ландшафта като клекови и мурови формации,
суходолия, скални стени, пропасти, водопади, езера, ледникови релефни форми и др., както и
запазването на естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и техните брегове.
За усъвършенстване на управление на посетителите в НП, осигуряващо съхранена природна среда и
институционно развитие на Дирекцията на „НП Пирин“, е планирано обучение на охранителите за
провеждане на мониторинг на посетителите, както и измерване на определени параметри на околната
среда и климата;

Лесоустройствени
планове

Лесоустройствените планове се изготвят от Министерството на земеделието и горите и Държавна
агенция по горите. Тези планове включват и глави за опазването на водната околна среда от ерозия и
наводнения и описват специфичните дейности, необходими за опазване на водните ресурси при
управлението на горите. Лесоустройствените планове представляват опростени лесоустройствени
проекти, които съдържат: кратки и систематични данни за местоположението на гората; кратка

питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и
съоръжения за нуждите на управлението на парка и
обслужването
на
посетителите,
подземни
комуникации, ремонт на съществуващите сгради,
пътища, спортни и други съоръжения, както и за
прокарване на пътища за преминаване на
противопожарна техника; Препоръчва се строг
контрол
върху
изкуственото
зарибяване
на
високопланинските ледникови езера над 2000 m и
намесата в свободното оттичане на водните им маси,
предизвикващо развитие на еутрофизация. Препоръчва
се оптимизиране на взаимодействието на вземащите
решения местни и централни управленски органи при
извършване на дейности по наблюдение и контрол на
въздействията върху химичния статус на водните тела
в Парка.
За опазване, поддържане или възстановяване на
водните ресурси в НП „Пирин“, дейностите включват:
изпълнение на Програмата за мониторинг по
състоянието на водите и водните ресурси; контрол по
състоянието на СОЗ и спазване на режимите съгласно
Заповедите за тяхното обособяване; подобряване
състоянието на водохващанията в техническо
отношение и др.; възлагане на устройствени планове и
проекти за опазване на водните ресурси съгласно
националното законодателство.
Горите
представляват
важен
компонент
от
екосистемите като притежават широк спектър от
функции: регулиране на водния отток, защита от
почвена и ветрова ерозия, намаляване на емисиите от
въглероден
диоксид
(СО2),
опазване
на
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Връзка с ПУРБ на Западнобеломорски

Кратко резюме

район

Планове за управление на защитени територии и защитени зони
характеристика на природните условия (климат, почва, хидрография); данни за основните
представители на дървесната, храстова и тревна растителност; данни за дивеча; административна и
кадастрална принадлежност; задължителни горскостопански мероприятия, обосновка за провеждането
им, както и очаквани разходи и доходи от стопанската дейност в горите.
Те са основни и най-подробни документи и съдържат данни за: териториалното устройство;
резултатите от инвентаризацията на горите и тяхната характеристика; основи на организация и
стопанисване на горите; комплекс от разработени мероприятия свързани с оптималното използване на
ресурсите на гората и тяхното възпроизводство, както и мероприятия по опазване на биологичното
разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс; обосновка на икономическия,
екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта.

биоразнообразието и др. Повишеният интерес към
горското стопанство и горските продукти по света не е
насочено само към задоволяване на потребностите от
дървесина, а също така към предоставяне на
екосистемни
услуги
от
горските
територии.
Устойчивото стопанисване на горите и задоволяването
на обществените потребности към тях без да се
нарушават екологичните и икономическите интереси е
неотменна част от устойчивото развитие.

Регистър 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

Регистър 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

№

Наименование на плановия документ

1
Програма на правителството за стабилно развитие на
Република България
2
3
4
5
6
7
8

Национална програма за защита при бедствия
Стратегия за намаляване на риска от бедствия
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и
канализацията в Република България
Национална стратегия за управление и развитие на водния
сектор в Република България
Национален план за действие за устойчива употреба на
пестициди
Национална стратегия за развитие на горския сектор в
Република България
Актуализиран Национален план за действие по управление
на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България

Данни за
изготвилия плана
или програмата

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

Програмна
декларация,
Коалиционното
споразумение

Срок на действие
на плана или
програмата

Правителството на
Република
България

Министерски съвет

2014г. - 2018 г.

МВР

Министерски съвет

ЗЗБ

2014г. - 2018 г.

Консултативен
съвет при МС
МРРБ

Министерски съвет

ЗЗБ

2014г. - 2020 г.

Министерски съвет

ЗВ

2014г. - 2023 г.

МОСВ

Народно събрание

ЗВ

До 2037 г.

БАБХ

Министерски съвет

Няма указан срок

МЗХ

Министерски съвет

Директива
2009/128/ЕО
Закон за горите

МОСВ

Национален
координационен
комитет

Стокхолмска
конвенция и
Регламент (ЕО) №

2012г. - 2020 г.

2013г. - 2020 г.

Регистър 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

№

9

Наименование на плановия документ

Национален план за действие за енергията от възобновяеми
източници

Данни за
изготвилия плана
или програмата

МИЕТ
Министерски съвет
(понастоящем -МЕ)
МОСВ

10

Стратегически план за биологичното разнообразие

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

850/2004
Директива
2009/28/ЕО

Закон за
биологичното
разнообразие
БФБ
Секретариат
на Националната
Рамсарската
стратегия за ОС за
конвенция.
периода
(2009–
2018г.) и План за
действие към нея
Междуведомствена Министерски съвет
работна група
МРРБ
Министерски съвет
ЗРР

11

Национален план за опазване на най-значимите влажни
зони в България

12

Националната програма за развитие: България 2020г.

13

Национална стратегия за регионално развитие (НСРР)

14

Национален план за управление на отпадъците

МОСВ

15

Национален план за управление на утайките от ПСОВ

МОСВ

16

Трети национален план за действие по изменениe на
климата

МОСВ

Министерски съвет

Министерски съвет

Министерски съвет

Срок на действие
на плана или
програмата

До 2020 г.

2011г. - 2020 г.

2013г. - 2022 г.

до 2020г.
2012г. - 2022 г.

ЗУО

2014г. - 2020 г.

ЗУО

2013г. - 2020г.

ЗОИК

2013г. - 2020г.

Регистър 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

№

Наименование на плановия документ

17

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България
Стратегия за развитие на транспортната система на
Република България
Програма за развитие на селските райони

18
19
20

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

МТ
МТИТС

Министерски съвет

ЗТ

МЗХ
МЗХ/ИАРА/

Министерски съвет

Данни за
изготвилия плана
или програмата

Многогодишен национален стратегически план за
аквакултурите в Република България
21

Актуализирана национална стратегия за демографско
развитие на населението в Република България

Министерски съвет

24

25

Програма за трансгранично сътрудничество БългарияСърбия
Програма за трансгранично сътрудничество България Бивша Югославска Република Македония

2014г. - 2030г.
до 2020 г.
2014г. - 2020г
2014г. - 2020г.

2012 г. - 2030г.
Министерски съвет
2014г. - 2020г.

ЕК

Националната
стратегическа
референтна рамка
Регламент (EО) №
1299/2013
Регламент (EО) №
1299/2013
Регламент (EО) №
1299/2013

2014г. - 2020 г.

ЕК

Европейска комисия

Оперативна програма “Околна среда”
Програма за трансгранично сътрудничество БългарияГърция

Регламент (EС) №
1380/2013
и
Регламент (ЕС) №
508/2014

МТСП

МОСВ

22

23

Министерски съвет

Срок на действие
на плана или
програмата

МРРБ Р България
МРРК Р Гърция
МРРБ Р България
МЕИ Сърбия
МРРБ Р България
ММС
Р Македония

ЕК

2014г. - 2020г.
2014г. - 2020г.

Регистър 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

№

26
27
28

29

30

31

32

33

Наименование на плановия документ

Регионален план за развитие на Югозападен район
Регионален план за развитие на Южен Централен район
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "В и К" ЕООД – гр.
Благоевград
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "УВЕКС" ЕООД – гр.
Сандански
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "В и К Паничище" ЕООД –
гр. Сапарева Баня
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД – гр.
Велинград
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "В и К " ЕООД – гр. Петрич
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на „В и К“ООД – гр. Перник

Данни за
изготвилия плана
или програмата

МРР (понастоящем
– МРРБ)
МРР (понастоящем
– МРРБ)
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

Срок на действие
на плана или
програмата

ЗРР

2014 г. - 2020 г.

ЗРР

2014г.- 2020 г.

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Министерски съвет
Министерски съвет
Общински съвет

Регистър 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

№

34

35

36

37

Наименование на плановия документ

Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "В и К - Дупница" ЕООД – гр.
Дупница
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "В и К - СТРИМОН" ООД –
общ. Струмяни, с. Микрево
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "Кюстендилска вода " ЕООД,
гр. Кюстендил
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на обособената територия на "В и К" ЕООД - гр. Кресна

38

Областна стратегия за развитие на Област Благоевград
39

Областна стратегия за развитие на Област Перник
40

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил
41

Областна стратегия за развитие на Област Смолян

Данни за
изготвилия плана
или програмата

инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Проект за развитие
на общинската
инфраструктура
Областна
администрация
Благоевград
Областна
администрация
Перник
Областна
администрация
Кюстендил
Областна

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

Срок на действие
на плана или
програмата

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Общински съвет

ЗВ

до 2038г.

Областен съвет по
развитие –
Благоевград

ЗРР

2014г. - 2020 г.

ЗРР

2014г. - 2020 г.

ЗРР

2014 г. - 2020 г.

ЗРР

2014г. - 2020 г.

Областен съвет по
развитие – Перник
Областен съвет по
развитие –
Кюстендил
Областен съвет по

Регистър 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

№

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Наименование на плановия документ

Общински план за развитие на община Благоевград

Данни за
изготвилия плана
или програмата

администрация
Смолян
Община
Благоевград

Общински план за развитие на община Бобов дол

Община Бобов дол

Общински план за развитие на община Брезник

Община Брезник

Общински план за развитие на община Дупница

Община Дупница

Общински план за развитие на община Ковачевци
Общински план за развитие на община Кочериново
Общински план за развитие на община Кресна
Общински план за развитие на община Радомир
Общински план за развитие на община Рила
Общински план за развитие на община Сапарева баня

Община Ковачевци
Община
Кочериново
Община Кресна
Община Радомир
Община Рила
Община Сапарева
баня

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

Срок на действие
на плана или
програмата

ЗРР

2014г. - 2020 г.

ЗРР

2014г. - 2020 г.

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

развитие – Смолян
Общински съвет –
Благоевград
Общински съвет –
Бобов дол
Общински съвет –
Брезник
Общински съвет –
Дупница
Общински съвет –
Ковачевци
Общински съвет –
Кочериново
Общински съвет –
Кресна
Общински съвет –
Радомир
Общински съвет –
Рила
Общински съвет –
Сапарева Баня

Регистър 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

№

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Наименование на плановия документ

Общински план за развитие на община Симитли
Общински план за развитие на община Трекляно
Общински план за развитие на община Перник
Общински план за развитие на община Самоков
Общински план за развитие на община Трън
Общински план за развитие на община Банско
Общински план за развитие на община Гоце Делчев
Общински план за развитие на община Гърмен
Общински план за развитие на Якоруда
Общински план за развитие на община Доспат
Общински план за развитие на община Велинград
Общински план за развитие на община Струмяни

Данни за
изготвилия плана
или програмата

Община Симитли
Община Трекляно
Община Перник
Община Самоков
Община Трън
Община Банско
Община Гоце
Делчев
Община Гърмен
Община Якоруда
Община Доспат
Община Велинград
Община Струмяни

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Общински съвет Симитли
Общински съвет Трекляно
Общински съвет Перник
Общински съвет Самоков
Общински съвет Трън
Общински съвет Банско
Общински съвет Гоце Делчев
Общински съвет Гърмен
Общински съвет Якоруда
Общински съвет Доспат
Общински съвет Велинград
Общински съвет -

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

Срок на действие
на плана или
програмата

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗРР

2014г. - 2020 г

Регистър 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

№

64
65
66

67

Наименование на плановия документ

Общински план за развитие на община Сатовча
Проект на План за управление на НП “Рила”
Проект на План за управление на НП „Пирин“и резерват
„Тисата”
Проект на План за управление на резерват „Риломанастирска гора”

Данни за
изготвилия плана
или програмата

69
70

71

План за управление на резерват „Тъмната гора”
План за управление на защитена зона на Защитена зона за
опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново”
План за управление на защитена зона за опазване на дивите
птици BG0002101 „Мещица”

Нормативен
документ, въз
основа на който е
изработен плана
или програмата

Срок на действие
на плана или
програмата

Струмяни
Общински съвет Сатовча
Министерски съвет

ЗРР

2014г. - 2020 г

ЗЗТ

2015 г. - 2024 г.

Министерски съвет

ЗЗТ

2014г. - 2023 г.

Министерски съвет

ЗЗТ

2015 г. - 2024г.

Министерски съвет

ЗЗТ

2014г. - 2024г.

РИОСВ Благоевград
РИОСВ - Перник

Министерски съвет

ЗЗТ

2007г. - 2017г.

МОСВ

2014г. - 2020г.

РИОСВ - Перник

МОСВ

Закон за
биологичното
разнообразие
Закон за
биологичното
разнообразие

Община Сатовча
Дирекция „НП
Рила”
Дирекция „НП
Пирин”
Дирекция „НП
Рила”

68
Проект на План за управление на ПП”Беласица”

Наименование на
органа, одобрил плана
или програмата

Дирекция „ПП
Беласица”

2014 г. - 2020г.

