Тихомира Славейкова,
Министерство на околната среда и водите



Стратегията на ЕС за Дунавски регион е одобрена от ЕС
в Брюксел, на 24 юни 2011г.;



В нея участват 14 страни, в това число и България, но не
всички страни членуват в ЕС;





Представлява макрорегионална стратегия имаща за цел
да засили сътрудничеството и разбирателството между
гражданите на региона. Един от акцентите, които
поставя е подобряване на дейностите за опазване на
околната среда;

Национален координатор за България – Министерство
на регионалното развитие и благоустройството.

Стратегията включва подробен план за
действие, който се основава на 4 основни
стълба:
СТЪЛБ 1- СВЪРЗАНОСТ
НА ДУНАВСКИ РЕГИОН:


тук се включват дейности по подобряване
на мобилността, използване на енергия
от възобновяеми източници, развитие на
туризма и т.н.

СТЪЛБ 2 - ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В
ДУНАВСКИ РЕГИОН:


Възстановяване качеството
на водите;



Управление на рисковете за околната среда;



Опазване на биологичното разнообразие.

СТЪЛБ 3 - ПОСТИГАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА
ДУНАВСКИ РЕГИОН:



Развитие на научно изследователски капацитет;



Развитие на образованието и информационните
технологии;



Подпомагане на конкурентоспособността на
предприятията;



Инвестиции в уменията на хората.

СТЪЛБ 4 - УКРЕПВАНЕ НА ДУНАВСКИ РЕГИОН:




Повишаване на
институционалния капацитет;

Подобряване на
сътрудничеството в проблемни области.





В плана за действие за осъществяване на
Стратегията, са включени 11 приоритетни
области/оси, които съответстват на 4-те
стълба;

За всяка от приоритетните оси са определени
страни координатори, които прилагат на
практика стратегията в съответната ос,
осъществяват
контрол
и
координация,
разработват работни програми, партнират с
НПО, установяват източници на финансиране.



Координатор на приоритетна ос 6:
◦ Федерална провинция Бавария – от Баварското
министерство на околната среда и публично
здраве, чрез координатор – Флориан Балнюс.
и
◦ Република Хърватия - г-жа Корнелия Пинтак Директор на дирекция „защита на природата“ в
Министерството на културата на Хърватия

Цели на приоритетна ос 6








Спиране влошаването на състоянието на всички видове и
местообитания, включени в природозащитно законодателство на ЕС,
с цел да се постигне значимо и измеримо подобрение, адаптирано
към нуждите на Дунавски регион до 2020г;

До 2020 г., екосистемите и екосистемните услуги да се поддържат
засилено чрез създаване на зелена инфраструктура и възстановяване
на най-малко 15% от деградиралите екосистеми, включително на
почви с влошено качество;
Да се идентифицират инвазивните видове и разпространението им
до 2020г., да се приоритизират видове, които да бъдат
контролирани или унищожени и да се управлява разпространението
им, с цел превенция при въвеждането и настаняването на нови
инвазивни чужди видове;
Осигуряване на жизнеспособна популация на дунавските есетрови
видове и други местни видове до 2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ:
В резултат от проведено в Загреб II-ро заседание на ръководната
група, по ПО 6 е изготвена пътна карта, съгласно която се цели
постигане на резултати по 16 типа под дейности, в това число:
1.
2.
3.

4.

5.

Принос към визията за 2050г. и целта за 2020г. на ЕС по отношение
на биоразнообразието;
Ефективно управление на зоните от Натура 2000 и другите
защитени територии;
Опазване и възстановяване на най-ценните екосистеми и
застрашени животински видове:
- действия, произтичащи от оценката за подобряване на
знанията за екосистемите и екосистемните услуги в ЕС,
изготвена от Държавите членки и ЕК, приложима за региона на
действие на Дунавската стратегия;
Развитие на зелена инфраструктура, с цел свързване на различни
биогеографски региони и местообитания;
Намаляване на разпространението на инвазивните чужди видове.



Стратегията не е финансов инструмент;



Тя не разполага с ресурс предназначен
конкретно за нейното реализиране;



Тя само очертава нова рамка на
сътрудничество между партньори в съответната
област и поставя акцент върху координацията
между съществуващите финансови
инструменти и политики, а не върху тяхното
умножаване, увеличаването на броя на
институциите или въвеждането на нови
административни изисквания.





Всички проекти по дадена приоритетна ос,
следва да се осъществяват с наличния
ресурс по оперативните програми;
Или чрез друг финансов европейски или
национален финансов инструмент

1.

2.

3.

При наличие на проекто – предложение,
документацията му се представя на
координатора на съответната приоритетна ос,
чрез националните лица за контакт от
определена страна;

Координатора на приоритетната ос, предоставя
проекто – предложението на всички
представители от страните членки от
ръководната група на съответната приоритетна
ос;
Страните членки разглеждат проекто предложението за определен срок (определен от
координатора на съотвентата ос)

4.

5.

При мнозинство от страна на представителите
на групата, координатора издава на
вносителя на прокто предложението
подкрепително писмо!
Подкрепителното писмо е гаранция, за
получаване на допълнителни точки за
бенефициента, при кандидатстването му по
дадена програма за финансиране и
последващите процедури по одобрение на
проекто-предложението и дава силна
подкрепа за възложителя!

БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!

