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РАЗДЕЛ 8  

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В ОБХВАТА 
НА БДИБР, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ БАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ 

ВОДИ 

 
ПУРБ е елемент от цялостната система за планиране, поради което в този 

раздел e представена връзката между ПУРБ и други стратегии, планове и програми на 
национално, регионално и местно ниво.  

Съществуват множество стратегии, планове и програми, но за целите на ПУРБ 
сме се ориентирали към основните такива, определящи посоката на развитие, както и 
тези, които имат пряко отношение към управление на дейностите по околната среда и 
водите. Освен това считаме, че ПУРБ трябва да вземе предвид и изготвените до 
момента Планове за управление на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитени територии, без значение дали те са определени като зони за защита на 
водите. 

В таблицата по-долу са описани  актуалните стратегически документи, чийто 
срок съвпада изцяло или частично със сроковете на втория цикъл на ПУРБ и мерките, 
предвидени в него. 

Планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРБ на БДИБР 

№ Наименование В сила до: 

І. Национални стратегии, планове, програми 

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

2 Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 2018 г. 
3 Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г. 2020 г. 

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

5 Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г. 2023 г. 

6 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 
България 2037 г. 

7 Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди Не е указан 
краен срок 

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

9 Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични 
замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г. 2020 г. 

10 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 2020 г. 
11 Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020 г. 2020 г. 

12 Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за периода 
2013-2022 г. 2022 г. 

13 Националната програма за развитие: България 2020 2020 г. 
14 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 –2022 г. 2022 
15 Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.  2020 г. 
16 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. В проект 
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№ Наименование В сила до: 

17 Многогодишен национален стратегически план за развитието на аквакултурите 2014-
2020 г. 2020 г. 

18 Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от 
вредното въздействие на водите 2030 г. 

ІІ. Регионални планове за развитие 
1 Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г. 2020 г. 
2 Регионален план за развитие на Южен Централен район за периода 2014-2020 г. 2020 г. 
3 Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. 2020 г. 

ІІІ. Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация 

1 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "В и К" ЕАД – Бургас 2038 г. 

2 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК" ЕООД – гр. Белово 

2038 г. 

3 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВКТВ" ЕООД – гр. Велинград 

2038 г. 

4 
ване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален 
генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" 
ЕООД – гр. Пазарджик 

2038 г. 

5 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "В и К " ЕООД – гр. Пловдив 

2038 г. 

6 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на „В и К“ООД – Кърджали 

2038 г. 

7 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "В и К" ЕООД - Смолян 

2038 г. 

8 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "В и К " ЕООД – София област 

2038 г. 

9 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "В и К " ЕООД, гр. Хасково 

2038 г. 

10 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК-П " ЕООД - гр. Панагюрище 

2038 г. 

11 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово 

2038 г. 

12 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК -С" ЕООД, гр. Стрелча 

2038 г. 

13 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВКС" ЕООД, гр. Пещера 

2038 г. 

14 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК Стамболово" ООД 

2038 г. 

15 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК" ООД, гр. Димитровград 

2038 г. 

16 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК" ЕООД - Батак 

2038 г. 

17 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово 

2038 г. 

18 егионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора 

2038 г. 

19 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол 

2038 г. 

20 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК" ООД, гр. Сливен 

2038 г. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН                                           
2016 – 2021 ГОДИНА 

 
 
 

3 
 

№ Наименование В сила до: 

 
ІV. Областни стратегии за развитие 

 
1 Областна стратегия за развитие на Област Пловдив 2005 - 2015 г. 2015 г. 
2 Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005 - 2015 г. 2015 г. 
3 Областна стратегия за развитие на Област Сливен 2005 - 2015 г. 2015 г. 
4 Областна стратегия за развитие на Област Смолян 2005 - 2015 г. 2015 г. 
5 Областна стратегия за развитие на Област Кърджали 2005 - 2015 г. 2015 г. 
6 Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2005 - 2015 г. 2015 г. 
7 Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2005 - 2015 г. 2015 г. 
8 Областна стратегия за развитие на Oбласт Ямбол 2005 - 2015 г. 2015 г. 
9 Областна стратегия за развитие на Софийска област 2005 - 2015 г. 2015 г. 
10 Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2005 - 2015 г. 2015 г. 

V. Общински планове за развитие 

1 Общински план за развитие на община Пловдив за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
2 Общински план за развитие на община Асеновград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
3 Общински план за развитие на община Брезово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
4 Общински план за развитие на община Първомай за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
5 Общински план за развитие на община Калояново за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
6 Общински план за развитие на община Раковски за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
7 Общински план за развитие на община Родопи за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
8 Общински план за развитие на община Садово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
9 Общински план за развитие на община Куклен за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
10 Общински план за развитие на община Марица за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
11 Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
12 Общински план за развитие на община Сопот за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
13 Общински план за развитие на община Лъки за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
14 Общински план за развитие на община Стамболийски за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
15 Общински план за развитие на община Съединение за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
16 Общински план за развитие на община Перущица за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
17 Общински план за развитие на община Хисаря за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
18 Общински план за развитие на община Гурково за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
19 Общински план за развитие на община Павел баня за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
20 Общински план за развитие на община Гълъбово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
21 Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
22 Общински план за развитие на община Стралджа за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
23 Общински план за развитие на община Стара Загора за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
24 Общински план за развитие на община Мъглиж за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
25 Общински план за развитие на община Чирпан за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
26 Общински план за развитие на община Николаево за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
27 Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
28 Общински план за развитие на община Болярово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
29 Общински план за развитие на община Елхово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
30 Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
31 Общински план за развитие на община Хасково за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
32 Общински план за развитие на община Симеоновград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
33 Общински план за развитие на община Ивайловград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
34 Общински план за развитие на община Стамболово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
35 Общински план за развитие на община Любимец за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
36 Общински план за развитие на община Тополовград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
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№ Наименование В сила до: 

37 Общински план за развитие на Община Сливен 2014 - 2020 г. 2020 г. 
38 Общински план за развитие на община Харманли за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
39 Общински план за развитие на община Маджарово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
40 Общински план за развитие на община Минерални бани за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
41 Общински план за развитие на община Свиленград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
42 Общински план за развитие на община Димитровград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
43 Общински план за развитие на община Кърджали за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
44 Общински план за развитие на община Черночене за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
45 Общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
46 Общински план за развитие на община Ардино за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
47 Общински план за развитие на община Джебел за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
48 Общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
49 Общински план за развитие на община Кирково за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
50 Общински план за развитие на община Антон за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
51 Общински план за развитие на община Долна баня за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
52 Общински план за развитие на община Копривщица за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
53 Общински план за развитие на община Мирково за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
54 Общински план за развитие на община Чавдар за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
55 Общински план за развитие на община Златица за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
56 Общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
57 Общински план за развитие на община Челопеч за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
58 Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
59 Общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
60 Общински план за развитие на община Ракитово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
61 Общински план за развитие на община Стрелча за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
62 Общински план за развитие на община Батак за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
63 Общински план за развитие на община Белово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
64 Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
65 Общински план за развитие на община Брацигово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
66 Общински план за развитие на община Белово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
67 Общински план за развитие на община Септември за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
68 Общински план за развитие на община Лесичово за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
69 Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
70 Общински план за развитие на община Баните за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
71 Общински план за развитие на община Борино за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
72 Общински план за развитие на община Чепеларе за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
73 Общински план за развитие на община Девин за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
74 Общински план за развитие на община Рудозем за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
75 Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
76 Общински план за развитие на община Златоград за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
77 Общински план за развитие на община Неделино за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
78 Общински план за развитие на община Сливен за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
79 Общински план за развитие на община Нова Загора за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
80 Общински план за развитие на община Твърдица за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
81 Общински план за развитие на община Карнобат за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
82 Общински план за развитие на община Сунгунларе за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 
83 Общински план за развитие на община Казанлък за периода 2014 - 2020 г. 2020 г. 

VІ. Планове за управление на защитени територии и зони за защита на водите 

1 План за управление на резерват „Сосковчето” 2006-2016 г.  2016 г. 
2 План за управление на резерват „Казаните” 2006-2016 г.  2016 г. 
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№ Наименование В сила до: 

3 План за управление на резерват „Кастраклий” 2006-2016 г. 2016 г. 
4 План за управление на поддържан резерват „Шабаница” 2006-2016 г. 2016 г. 
5 План за управление на поддържан резерват „Момчиловски дол” 2006-2016 г. 2016 г. 

6 План за управление на защитена местност „Злато поле” 2009-2019 г.  2019 г. 

7 План за управление на защитена местност „Батлъбоаз” 2009-2019 г.  2019 г 

8 План за управление на защитена местност „Кавал тепе” 2009-2019 г.  2019 г 

9 План за управление на защитена местност „Самодивска поляна” 2009-2019 г.  2019 г 

10 План за управление на защитена местност „Чатъма” 2009-2019 г.  2019 г 

11 План за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086  „Оризища-
Цалапица“ 2021 г. 

12 План за управление на защитена зона «Язовир Овчарица» BG0002023 2021 г. 

13 План за управление на защитена зона «Язовир Жребчево» BG0002052 2021 г. 

 

 

8.1. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ 

8.1.1. Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 
за периода 2014-2018 г. 
Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 

области с конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: 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.  

 
8.1.2. Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 
Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и 

задачите за защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. Тя представлява 
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 на Националната програма и на държавната политика за защита 
при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, 
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защита на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности. 
Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е 
извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република 
България и тяхното картографиране. 

Част от основните задачи на настоящата програма са пряко свързани с ПУРБ и в 
частност ПУРН, а именно: 

• приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на 
заплахата и карти на риска; 

• реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия; 
• повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при 

бедствия; 
• доизграждане на сиренната система, като част от Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, 
регистрирани от системите за мониторинг на метеорологични, 
хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, 
ядрени, екологични и други обекти и явления. 

Годишният план за 2014 г. за изпълнение на Националната програма за защита 
при бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 270 на Министерския съвет от 7 май 
2014 г. 

8.1.3. Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г. 
Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на 

стратегическите приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да 
подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално, 
областно, общинско и обектово ниво. Стратегията ще спомогне още за 
идентифициране и приоритизиране на конкретни области за трансгранично и 
регионално сътрудничество, както и ще гарантира решаването на проблемите 
координирано, с перспектива за развитие на капацитета за намаляване на риска от 
бедствия в дългосрочен план. Подобно на Стратегията за намаляване на риска от 
бедствия има обхват на действие от 2014 до 2020 година. 

Националната програма за защита при бедствия, стратегията е пряко свързана с 
ПУРБ и в частност ПУРН. 

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

В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на 
отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и 
предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези 
цели за период от десет години. Стратегията обединява констатациите, направени в 
хода на проведените консултации и междинните анализи, включително прегледа на 
регулаторната рамка, прегледа на публичните разходи и стратегическия финансов план 
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- обект на разработка и обсъждане със заинтересованите страни от месец септември 
2012 г. до настоящия момент. Като се има предвид, че много от капиталовите 
инвестиции във ВиК имат дълъг полезен живот, оценката на необходимите разходи, и 
стратегическият финансов план са разработени за срок от 25 г. Това е гаранция, че 
мерките предложени в десетгодишната стратегия са всъщност съвместими с един 
устойчив ВиК отрасъл в дългосрочен план. 

 
 
8.1.5. Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г. 

Програмата е изготвена от Министерството на околната среда и водите. Тя 
всъщност представлява Програма за прилагане на европейската Директива за градски 
отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО и е и докладвана пред ЕК на 12 септември 
2014 година. Обхванатият период е от  началото на 2014 г. до края на 2023 г. 

 
Програмата съдържа: 

• За всички агломерации в България с 2000 или повече ЕЖ - причини за 
несъответствието им с изискванията на директивата; предвидени мерки с цел 
постигане на съответствие с член 3 (канализационни системи и 
индивидуални/други подходящи системи); дати или очаквани дати на 
приключване на подготвителните мерки, на започване и завършване на 
строителните работи за канализационна система или на друга подходяща 
система; прогнозни разходи за инвестицията; европейски фонд, по който се 
планира да се извърши инвестицията; друга полезна информация; 

• За всички ГПСОВ на агломерации с повече от 2000 ЕЖ – установени причини за 
несъответствие с директивата; необходими мерки за постигане на 
несъответствие; проектен капацитет; вид пречистване; очаквана дата за 
приключване на подготвителните мерки, на започване и завършване на 
строителните работи, за постигане на съотвествие; прогнозни инвестиции; ; 
европейски фонд, по който се планира да се извърши инвестицията; друга 
полезна информация; 

• Настоящ и очакван общ проектен капацитет по органично натоварване и 
инвестиционни разходи на национално равнище.  

 

8.1.6. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 
Република България 

 Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в 
Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за 
водите. Стратегията е разработена през 2012 година. Основните етапи на 
разработването включват: 

• Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и 
инфраструктура във водния сектор. 
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• Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния 
сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане. 

• План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на 
водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), 
средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива. 

• Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 
в Република България от Народното събрание - Приета с Решение на Народното 
събрание (ДВ, 6 декември 2012 г.) 

8.1.7. Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в 
Република България 

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди е разработен 
със съдействието и експертната помощ на всички компетентни държавни институции, 
както и заинтересованите страни – земеделски асоциации, индустрията и 
неправителствени организации. Инициирането, координацията и цялостния процес по 
разработване на плана, е осъществено от експерти от Българска агенция по 
безопасност на храните. 

В плана за действие са разписани целите, към които държавата ще се стреми през 
следващите години и мерките за постигането им. Посочени са показателите, по които 
ще се определя напредъка, свързан с изпълнението на заложените цели и мерки. Чрез 
обобщаване и анализиране на информацията, относно употребата на продукти за 
растителна защита и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда, 
ще се проследи постигането на устойчива употреба на пестициди в страната през 
следващите години. 

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

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 
периода 2013 - 2020 г. 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. Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са 
регламентираните със Закона за горите три нива на горско планиране - национално, 
областно и местно, отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския 
сектор, Стратегически план за развитие на горския сектор, областни планове за 
развитие на горските територии и горскостопански планове и програми. 

 
 

8.1.9. Актуализиран национален план за действие за управление на 
устойчивите органични замърсители в Р.България 2012-2020 г.  

 Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и 
околната среда от устойчивите органични замърсители. В плана е осъществена оценка 
на състоянието, включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса, 
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управлението, мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите 
устойчиви органични замърсители - пестициди, които по същество са опасни отпадъци, 
са предмет на подробни анализи и мерки в плана. Именно залежалите пестициди са 
пресечната точка на двата плана, които предвиждат идентични мерки за решаване на 
проблема и по-конкретно износ извън страната за окончателно обезвреждане. 

 
8.1.10. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

 Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз 
основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение 
на Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания подход 
по отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, 
при опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. Целта е да 
се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на 
съвременни технологии и широко използване на възобновяеми енергийни източници. 
В него е засегнат и въпросът за водноелектрическите централи, който е от съществено 
значение в ПУРБ. 

 
8.1.11. Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020 г. 

 Мисията 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. В 
него са възприети 3 основни цели: опазването на биоразнообразието, устойчивото 
използване на неговите компоненти, както и справедливо и равноправно поделяне на 
ползите  от използването на генетичните ресурси.  

 
8.1.12. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в 

България за периода 2013-2022 г. 
 В Плана са включени приоритетно 11-те влажни зони, които към момента са в 

списъка по Рамсарската конвенция, както и още 25 влажни зони, за които има 
информация, че покриват един или повече от критериите за обявяване или имат голям 
потенциал за опазване и възстановяване. Част от тях са на територията на 
Източнобеломорски район. Анализът на включените в Плана влажни зони обхваща 
техни основни географски, физически и екологични характеристики, консервационна 
значимост, заплахи и тенденции, стопански ползвания, препоръки, мерки, екосистемни 
функции, икономическо и социално значение. На база на направения анализ са 
определени хоризонтални и специфични мерки, които да бъдат осъществени в 10 
годишния период на изпълнение на Плана.  

 
8.1.13. Националната програма за развитие: България 2020 

 „Националната програма за развитие: България 2020“ е водещият стратегически 
и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на 
страната до 2020 г. и е базата за програмирането на стратегически документи във 
връзка с изпълнението на националните политики. Документът спомага за 
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оптимизиране на програмирането на развитието на България до 2020 г., като осигурява 
връзката между националните приоритети на Република България с целите на ЕС в 
контекста на Стратегията „Европа: 2020”.  
 

8.1.14. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 –2022 г. 

е основният документ, който определи 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. Стратегията определи цели, приоритети 
и специфични цели, допринасящи за постигането на целите на стратегия „Европа 2020” 
при отчитане на насоките на “Териториален дневен ред на ЕС 2020” и на Националната 
програма за развитие “България 2020”. Тя определя държавната политика за 
устойчиво, балансирано развитие на шестте района от ниво 2 и дава ориентир за 
балансираното развитие и на по-малките териториални единици – области и общини.  
 

8.1.15. Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.  
 Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 
отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България 
съществува значителен потенциал за одобряване на предотвратяването и 
управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови 
пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени 
вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.  
 
 

8.1.16. Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. (проект) 
 Утайките от ПСОВ са отпадък, чието количество в България ще се увеличава 
поради изграждането на нови канализации и ПСОВ с цел подобряване на качеството на 
речните и морските води в страната. В тази връзка под координацията на МОСВ е  
разработен Проект на Национален план за управление на утайките до 2020г., който се 
очаква да бъде одобрен от министъра на околната среда и водите до средата на 2014г.  
Планът предлага дългосрочен подход към управлението на този поток отпадъци в 
България. 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.  
 

8.1.17. Многогодишен национален стратегически план за развитието на 
аквакултурите (2014-2020 година) 

Многогодишният национален стратегически план за развитието на 
аквакултурите (МНСПА) е изготвен в съответствие с разпоредбите на член 34 от 
Регламент (EС) № 1380/2013 за Общата политика в областта на рибарството и 
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Регламент (ЕС) № 508/2014  от 15 май 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за 
Европейски фонд за морско дело и рибарство. 

Планът 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. 

Предложението за реформа на Общата политика в Областта на Рибарството 
(ОПОР) 
има за цел подсекторът на аквакултурата да бъде насърчаван посредством процес на 
сътрудничество с всички заинтересовани страни: администрация, промишленост, 
търговци на дребно, асоциации на потребителите, както и с представители на 
гражданското общество. Предвидено е тази подкрепа да се реализира чрез създаване 
на стратегически насоки от страна на ЕК и на многогодишни национални стратегически 
планове от страните членки, които да очертаят рамка, изготвена в съответствие с 
принципите на партньорство, в която да се определят общи цели и показатели за 
измерване на напредъка в постигането на тези цели. 
 

8.1.18. Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и 
защита от вредното въздействие на водите 

Стратегията предвижда сектор „Хидромелиорации“ да управлява 
инфраструктурата за предоставяне на напоителни и отводнителни услуги и да 
надзирава инфраструктурата за защита от наводнения и корекциите на реки, която 
предпазва земеделските земи от вредното въздействие на водите. Един добре 
представящ се подсектор по напояване и отводняване предлага значителни 
възможности за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство, тъй 
като подобрява производителността и същевременно води до намаляване на загубите 
на доход за фермерите в години с по-неблагоприятни климатични условия. Ето защо 
напояването е важно за справяне с нестабилността на цените, тъй като до голяма 
степен защитава земеделските стопани от значителен спад в производството и 
осигурява сравнително стабилни добиви в периоди на лоши метеорологични условия и 
променливи цени. 

В стратегията е застъпено схващането, че очакваните в бъдеще продължителни 
периоди на засушаване, в съчетание с все по-чести и по-тежки наводнения, ще доведат 
до нарастваща несигурност на селскостопанската дейност в България. В тези условия 
напоителната инфраструктура ще се използва за задоволяването на нарасналите нужди 
на селскостопанските култури от вода, докато инфраструктурата за отводняване и за 
защита от наводнения, както и корекциите на реки биха осигурили защита на 
обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове. По 
този начин хидромелиоративният сектор ще генерира значителни ползи както за 
селскостопанската общност, така и за по-широки кръгове от обществото.  

Съгласно решението на Министерския съвет министърът на земеделието и 
храните следва ежегодно до 31 март да внася в Министерския съвет отчет за 
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изпълнението на стратегията за предходната година и годишен план за нейното 
изпълнение, включващ отделни мерки, бюджет и източник на финансиране, отговорна 
институция и срок за изпълнение. 

 
8.2. РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
Регионални планове за развитие на Югозападен район, Южен централен район 

и Югоизточен район за периода 2014-2020 г. представляват регионални планове от ниво 
2, създадени са за периода 2014-2020 г. и са от второ поколение. Те са създадени по време, 
когато още действа актуализираният вариант на РПР до 2013 г. и същевременно се оформя 
стратегическата рамка за новия планов период (2014-2020 г.) Заемайки второто йерархично 
ниво в регионалното планиране под Националната стратегия за регионално развитие на 
Република България 2012-2022 г., настоящите РПР следват 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”. Така РПР поемат и функциите на стратегическа рамка 
за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране – областни стратегии и 
общински планове за развитие. 

Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период са заложени в 
Стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и в националните им 
интерпретации - Националната програма за развитие „България 2020” и Националната 
програма за реформи 2012-2015 г. 

 
8.3. РЕГИОНАЛНИ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ  
Друга група планове, имащи пряко отношение към управлението на водите, 

респективно ПУРБ са Регионалните генерални планове за водоснабдяване и 
канализация на обособените територии на съответните „ВиК“-оператори, попадащи в 
обхвата на ИБР -  т. нар. „мастър планове“.  

С тях се цели да бъде подпомогната дейността на МРРБ в процеса на 
разработване и прилагане на новата Стратегия за управление и развитие на 
водоснабдяването и канализацията в Република България, като част от вече 
утвърдената Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор в 
България (2012 г.).  

Регионалните генерални планове за ВиК се явяват първа стъпка за:  
• Идентифициране на нуждите и определяне на приоритетните инвестиции за 

рехабилитация на водоснабдителните мрежи и изграждането на нови канализационни 
мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води;  

• Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в 
областта на околната среда; 

• Подобряване на надеждността и качеството на водоснабдяването в населените 
места;  

• Подпомагане на общините за подобряване и развитие на капацитета за 
планиране на инвестициите; 
 
Регионалните генерални планове осигуряват последващи действия свързани с:  
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• Подготовката на предпроектни проучвания за индивидуални инвестиционни 
проекти; 

• Съответствие с екологичното законодателство и свързаните европейски 
директиви в рамките на установените крайни срокове; 

• Ефективно използване на водните ресурси;  
• Съфинансиране от безвъзмездните фондове на ЕС (Кохезионен фонд);  
• Необходимия капацитет за подготовката на проекта на областно и местно ниво;  
• Планиране на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни 

програми;  
•  Основа за екологично съобразни водни проекти;  
 

Мерките, заложени в „мастър плановете“ са насочени към разрешаване на 
инфраструктурните проблеми и са свързани с водоснабдяването, отвеждането и 
третирането на отпадъчните води. Те са водещи стратегически документи, който 
определят рамката за развитие на сектора в следващите 25 години.  

За ИБР има изготвени 20 бр. регионални генерални планове. Те са разработени в 
съответствие с чл. 198в от Закона за водите. Те са съгласувани с БДИБР, а когато 
обхваща територията на повече от една басейнова дирекция за управление на водите - 
с министъра на околната среда и водите. 

 
 

 8.4. ОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ 

За десетте административни области, попадащи изцяло или частично на територията на 
Източнобеломорски район (Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Кърджали, София, 
Пазарджик, Смолян, Сливен и Бургас), към момента на разработване на ПУРБ има действащи 
областни стратегии за развитие, чийто срок на действие е десетгодишен за периода 2005 - 2015 
г. Областните стратегии за развитие на областите са основополагащи документи на политиката 
за областно развитие и важни инструменти при формирането и провеждането на устойчиво и 
балансирано регионално развитие в посочената територия.  Те са разработени в съответствие с 
целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). 

В областните стратегии за развитие на всяка от 10-те области, мерките за намаляване на 
замърсяването на водните обекти от непречистени отпадъчни води са въведени в 
приоритетите, свързани с опазването на околната среда или подобряването на живота за 
местното население. От особено значение за съвместното прилагане на ПУРБ и областните 
стратегии е изпълнението на индикаторите за наблюдение, заложени в последните, 
включващи изграждане на екологична и хидромелиоративна инфраструктура и мониторинг на 
компонентните на околната среда. 

 
 
 
8.5. ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
За общините, попадащи на територията на Източнобеломорски район имат 

приети и действащи общински планове за развитие за периода 2014 – 2020 година. 
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Общинските планове за развитие са разработени в синхрон с Националната 
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., 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, както и с подходящи мерки по програмите, финансирани 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 

Общинските планове за развитие формулират визия и стратегически цели за 
развитие на общините. Въпреки различията в заложените приоритети и мерки, 
обусловени от местната специфика на природните дадености и икономическото 
развитие, почти всички общински планове обръщат специално внимание на 
опазването на околната среда и биологичното разнообразие, опазването на водния 
ресурс и намаляването на замърсяването на водните тела в общините чрез изграждане 
на канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения, както и премахването на 
незаконните сметища в близост до населените места и бреговете на реките. Действията 
на общините в тази връзка и настоящото състояние и проблеми са разписани по-
подробно в плановете за управление на околната среда, разработени от повечето 
общини съвместно с общинските планове за развитие. 

 
 8.6. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА 

НА ВОДИТЕ  
 Пряка връзка ПУРБ  има с разработените Планове за управление на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и Плановете за 
управление на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.  

 Към 2015 година за 10 бр. защитени територии по ЗЗТ има актуални и действащи 
Планове за управление. За някои от защитените територии има изготвени Планове за 
управление (например за Национален парк „Централен балкан“ и Национален парк 
„Рила“), чийто срок е изтекъл, но въпреки това те са в сила до приемането на нов такъв 
за съответната защитена територия. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗТ, Плановете за 
управление се актуализират на всеки десет години. Съгласно чл. 4 от Наредбата за 
разработване на планове за управление на Защитени територии (Изм. - ДВ, бр. 55 от 
2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) плановете за управление се актуализират на всеки 10 
години по реда на глава трета от същата Наредба. До актуализацията на плана за 
управление се запазват разписаните в него режими и норми за ползване на земи, гори 
и водни площи, строителство и други дейности, освен в случаите на промени по реда 
на глава четвърта.  
 Плановете за управление са качени в страницата на МОСВ, сектор „Природа”/ 
„Защитени територии”/ „Планове за управление на защитени територии (влезли в 
сила)”1 

                                                           
1 За Национални и природни паркове:  http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=195 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=195
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 В процес на актуализиране са плановете за управление на НП „Централен 
Балкан” и НП „Рила”. Към момента в сайта на МОСВ е качен проекта на плана за 
управление на НП „Централен Балкан” / сектор „Природа”/”Защитени територии”/ 
„Планове за управление на защитени територии”/ „Обща информация за защитените 
територии”1. 

 Има изготвени и плановете за управление на резерват „Джандема”, резерват 
„Соколна” и резерват „Стара река”, които се съдържат в пляновете за управление на НП 
„Централен Балкан”. 

 Извън плановете за управление на националните паркове за територията на ИБР 
има приети 3 плана за управление на резервати: 

 Резерват “Кастраклий”, срок на действие 2006 – 2016 г. - РД-50/20.01.2006 г. 
МОСВ, ДВ21/10.03.2006 г.; 

 Резерват “Казаните”, срок на действие 2006 – 2016 г. - РД-50/20.01.2006 г. 
МОСВ, ДВ21/10.03.2006 г.; 

 Р “Сосковчето”, срок на действие 2006 – 2016 г.- РД-50/20.01.2006 г.МОСВ, 
ДВ21/10.03.2006 г.  
  

 Приети да планове за управление на 2 поддържани резервата и 5 защитени 
месности: 

 Поддържан резерват “Балабана”, срок на действие 2002 – 2012 г. - РД-
590/04.07.2002 МОСВ, ДВ85/05.09.2002; 

 Поддържан резерват “Долна топчия”, срок на действие 2002 – 2012 г. - РД-
590/04.07.2002г., МОСВ, ДВ85/05.09.2002 г.; 

 Защитена местност “Злато поле”, срок на действие 2008 – 2018 г. - РД-
703/14.10.2008г.  МОСВ, ДВ97/11.11.2008г. 

 Защитена местност “Чатъма”, срок на действие 2009 – 2019 г. - РД-
157/16.03.2009 МОСВ, ДВ24/31.03.2009 г.; 

 Защитена местност “Батлъбоаз”, срок на действие 2009 – 2019 г.- РД-
157/16.03.2009 г. МОСВ, ДВ24/31.03.2009 г.; 

 Защитена местност “Самодивска поляна”, срок на действие 2009 – 2019 г.- 
РД-157/16.03.2009 г. МОСВ, ДВ24/31.03.2009 г.; 

 Защитена местност “Широка поляна”, срок на действие 2009 – 2019 г. - РД-
165/19.03.2009 г. МОСВ, ДВ24/31.03.2009 г.; 

 Защитена местност “Кавал тепе”, срок на действие 2009 – 2019 г.- РД-
165/19.03.2009 г. МОСВ, ДВ24/31.03.2009 г.. 
                                                                                                                                                                                     
 За Резервати и Поддържани Резервати: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=197 
За защит. местности и прир. забележителности: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=196 
 
1 http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=128 
 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=197
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=196
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=128
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 Има приети и планове за управление на 3 природни забележителности, чийто 
срок е изтекъл през 2014 година, но към момента са в процес на актуализиране и 
разработване: 

 Природна забележителност “Хълм Бунарджик”, срок на действие 2004 – 
2014 г. - РД-541/26.05.2004 г. МОСВ, ДВ 57/02.07.2004 г.; 

 Природна забележителност “Данов хълм”, срок на действие 2004 – 2014 г.- 
РД-541/26.05.2004 г. МОСВ, ДВ 57/02.07.2004 г. и  

  Природна забележителност “Младежки хълм”, срок на действие 2004 г. – 
2014 г. - РД-541/26.05.2004 г. МОСВ, ДВ 57/02.07.2004 г. и РД-903/11.12.2008 г. МОСВ, 
ДВ 3/13.01.200 година. 

Към момента се разработват планове за управление за резервати и поддържани 
резервати, финансирани по „Оперативна програма околна среда“. Плановете са качени 
в страницата на Министерство на околната среда и водите, сектор Природа, Защитени 
територии, Планове за управление в процедура1. 

 В процес на разработване към момента са планове за управление на следните 
резервати и поддържани резервати, попадащи на територията на ИБР и финансирани 
по „Оперативна програма околна среда“:  

 Резервати: Вълчи дол (в РИОСВ Хасково), Мантарица, Купена, Дупката, 
Беглика (в РИОСВ Пазарджик), Червената стена(в РИОСВ Пловдив), Горна топчия, 
Каменщица, Лешница, Кутелка(в РИОСВ Стара Загора), Еленова гора (в ДНП Централен 
Балкан) и 

  Поддържани резервати: Борака, Боровец, Женда, Чамлъка, Чамджа (в 
РИОСВ Хасково), Изгорялото гюне(в РИОСВ Пловдив), Балабана, Долна Топчия, Сини 
бряг (в РИОСВ Стара Загора) и Чамджа(в ДНП Централен Балкан). 

 
 Към 2015 година от 124-те  защитени зони по Натура 2000 на територията на ИБР 

няма нито един утвърден План за управление, въпреки че за 8 от тях има утвърдени  
заповеди и/или процедури за изготвяне на ПУ от 2007, 2009 или 2011 година. 

 
 Източниците на информацията в настоящия раздел са данни от Дирекция 
„НСЗП” (МОСВ), уеб-страниците на МОСВ и на Портала за обществени консултации2. 

                                                           
1 http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=643 

2 Източници на информация: Сайт на МОСВ - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=48) и 
Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=643
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=48
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