
Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г.

№ Наименование В сила до:

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 на доброволческите формирования за защита при 

бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за 

периода 2012 – 2020 г. 2020 г.

5

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията в Република България за периода 2014 - 2023 г. 2023 г.

6 Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г.

7

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в

Република България 2022-2037 г.

8 Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди

Не е указан 

краен срок

9

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република 

България за периода 2013 - 2020 г. 2020 г.

10

Актуализиран Национален план за действие по управление на 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 

г. 2020 г.

11 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 2020 г.

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

13

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

периода 2013-2022 г. 2022 г.

14 Националната програма за развитие: България 2020 2020 г.

15

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 –2022 

г. 2022 г.

16 Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 2020 г.

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

18

Национална програма за необходимите мерки в условия на тенденция към 

засушаване

Не е указан 

краен срок

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.

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.

Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на 

БДИБР

Национални стратегии, планове, програми

ІІ. Регионални планове за развитие

ІІІ. Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация
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Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г.

№ Наименование В сила до:

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.

1 Стратегия за развитие на Област Пловдив 2014 - 2020 г. 2020 г.

2 Стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014 - 2020 г. 2020 г.

3 Стратегия за развитие на Област Сливен 2014 - 2020 г. 2020 г.

4 Стратегия за развитие на Област Смолян 2014 - 2020 г. 2020 г.

5 Стратегия за развитие на Област Кърджали 2014 - 2020 г. 2020 г.

6 Стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014 - 2020 г. 2020 г.

7 Стратегияза развитие на Област Хасково 2014 - 2020 г. 2020 г.

8 Стратегия за развитие на Oбласт Ямбол 2014 - 2020 г. 2020 г.

9 Стратегия за развитие на Софийска област 2014 - 2020 г. 2020 г.

10 Стратегия за развитие на Област Бургас 2014 - 2020 г. 2020 г.

11 План за защита при бедствия на Област Пловдив

12 План за защита при бедствия на Област Пазарджик

13 План за защита при бедствия на Област Сливен

14 План за защита при бедствия на Област Смолян

15 План за защита при бедствия на Област Кърджали

16 План за защита при бедствия на Област Стара Загора

17 План за защита при бедствия на Област Хасково

18 План за защита при бедствия на Oбласт Ямбол

19 План за защита при бедствия на Софийска област

20 План за защита при бедствия на Област Бургас

1 Общински план за развитие на община Пловдив за периода 2014 - 2020 г. 2020 г.

ІV. Областни стратегии за развитие и Областни планове за защита при бедствия

V. Общински планове за развитие и Общински планове за действия при наводнения
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Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г.

№ Наименование В сила до:

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.

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.
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Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г.

№ Наименование В сила до:

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.

84 Общински планове за действия при наводнения
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Проект на план за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г.

№ Наименование В сила до:

1 План за управление на резерват „Сосковчето” 2006-2016 г. 2016 г.

2 План за управление на резерват „Казаните” 2006-2016 г. 2016 г.

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.

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