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СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Приложение 8 – Регистър на планове и програми; 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 

БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

3 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕК        Европейска комисия  

ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МФ Макрофити 

НИМХ - БАН Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия 
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на науките  

НСИ      

НСМВ 

НСМОС 

Национален статистически институт  

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 

РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 

РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 
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РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 
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EQR 

FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

(Ecological quality ratios) 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

Trophical Index of dearine system / Трофичен индекс ( по фитопланктон) 

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 
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РАЗДЕЛ 8. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА  

ВСИЧКИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В 

ОБХВАТА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН, 

ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ БАСЕЙНИ, 

ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ 

ВОДИ 
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При актуализацията на Плана е направен обстоен анализ на 130 планове, програми, 

стратегии и други документи, имащи отношение към водите. За целите на ПУРБ 2016 – 2021г. 

са разгледани основните планове, които определят посоката на развитие, както и тези, които 

имат пряко отношение към управление на дейностите по околната среда и водите. 

В Приложение 8 e представена връзката между ПУРБ и други стратегии, планове и 

програми на национално, регионално и местно ниво.  

 

8.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ 

 

8.2 РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 

8.2.1 Регионални планове за развитие 

Регионалните планове за развитие на Североизточен и Югоизточен район от ниво 2 за 

периода 2014-2020 г. са документи за стратегическо планиране, отчитащи специфичните 

характеристики и потенциала на района и спомагащи за балансираното развитие на същия. 

Разработени са в съответствие с изискванията на националното законодателство за 

регионално развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането на 

Закона за регионалното развитие. Регионалните планове определят средносрочни цели и 

приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с 

предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите 

структуроопределящи политики. Съобразени са и с Националната програма за развитие: 

БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 

г.), които определят националните ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на 

ЕС „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. 

 

8.2.2 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 Черноморския 

район -  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; 
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- 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:  

- 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 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 ЧБР има изготвени 8 бр. Регионални генерални планове. Те са разработени в 

съответствие с чл. 198в от Закона за водите. Съгласувани са с БДЧР, а когато обхваща 

територията на повече от една басейнова дирекция за управление на водите - с Министъра на 

околната среда и водите. 

 

8.3 ОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

За осемте административни области, попадащи изцяло или частично на територията на 

Черноморски район, към момента на разработване на ПУРБ има действащи областни 

стратегии за развитие, чийто срок на действие е десетгодишен за периода 2014 - 2020 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 осемте 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 
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компонентните на околната среда. 

 

8.4 ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

За общините, попадащи на територията на Черноморски район има приети и 

действащи общински планове за развитие за периода 2014 – 2020 година. 

Общинските планове за развитие са разработени в синхрон с Националната стратегия 

за регионално развитие 2012-2022г., 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 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. 

 

8.5 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. При разработването на плановете за 

управление, са използвани методи за картиране на видове местообитания и птици, методика 

за определяне на благоприятно природозащитно състояние и методики за мониторинг на 

видовете и местообитанията, одобрени от ИАОС. 

 


