ПРОГРАМА
Обучителен модул „Управление на водите и екология“
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
Ден първи
12:00-13:00

Регистрация и обяд.

Общинска собственост и начини на използване на водите, водните
обекти и ВиК системи.
 Въведение;
 Общински язовири. Правомощия и форми на управление;
 Общински правомощия при управлението на минералните
води.
Издаване на общински разрешителни за ползване на водни обекти.
 Води и водни обекти, за които общините имат права и
задължения да издават разрешителни;
 Разрешителни за водовземане, разрешителни за ползване
на воден обект, уведомителен режим, общи изисквания
към разрешителните;
 Тарифи и контрол за спазване условията на издадените
разрешителни.
13:00 – 14:30 Тарифи.
 Начин за определяне на тарифите за ВиК услуги, цени на ВиК
услугите;
 Процедури
за
утвърждаване,
определяне
и
изменение/актуализация на тарифите и възможности на
общините за влияят на процеса;
 Начини за определяне на тарифите за издаване на
разрешителни и на тарифите за водовземане и за ползване на
воден обект;
 Начин на определяне на тарифите за водовземане, ползване на
воден обект и замърсяване;
 Изчисляване на таксата за водовземане, изчисляване на
таксата за ползване на воден обект, изчисляване на таксата
за замърсяване, такса за замърсяване от отвеждане на
замърсители в подземните води.
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Форми и методи за защита интересите на потребителите на ВиК
услугите – цени и регулация.
 Политика за защита на потребителите – въведение;
 Същност на плановете за ВиК;
 Публичност
на
информацията
и
отношения
с
потребителите;
 Планове за управление на речните басейни.
Ангажименти за общините от плановете за ВиК – видове и
организация на изпълнението.
 Съгласно Закона за водите;
14:30 – 15:15
 Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 година;
 Форми и механизми за взаимодействие с други институции;
 Цени и регулация на ВиК услугите.
Методи за общинско въздействие и контрол при взаимодействие
между собствениците и оператора.
 Общински контролни правомощия върху различните видове
водните обекти, разположени на територията на общината;
 Видове контрол;
 Организация на контролните дейности;
 Форми и механизми за взаимодействие с други институции
при контролната дейност.
15:15 – 15:45 Кафе пауза
Участие на общините в асоциации по ВиК, взаимодействие с ВиК
операторите, областни управители и други компетентни институции.
 Взаимодействие с ВиК операторите;
 Отношения ВиК оператор и потребителите на ВиК услуги;
 Взаимодействие с областни управители и други компетентни
15:45 – 16:30
институции;
 Тенденции в развитието, управлението и финансирането на
ВиК сектора;
 Възможни форми на управление и експлоатация на
инфраструктурата за минерални води.
Ролева игра. Групова дискусия.
18:00
Вечеря
Ден втори
Европейска и национална нормативна рамка по опазване на чистотата
на атмосферния въздух и очаквани бъдещи промени.
09:00 – 10:30
 Качество на атмосферния въздух – политики и
законодателство на европейския съюз (ЕС);

Този документ е създаден съгласно Административен договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, проект „Повишаване на
знанията, уменията и квалификацията на общинските служители,, за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
www.eufunds.bg

 Национална правна рамка – основни законодателни актове,
предстоящи промени в законодателството.
Правомощия и задължения на общините за подобряване и опазване
на атмосферния въздух.
 По Закона за опазване на околната среда;
 По Закона за чистотата на атмосферния въздух;
 Разработване, прилагане и изпълнение на Програми за
качеството на атмосферния въздух (ПКАВ);
 Създаване на зони с „ниски емисии“ (ЗНЕ;)
 Дейности по управление и контрол.
Добри общински практики по опазване и подобряване на КАВ.
 Добри общински практики в България
 Европейски практики за подобряване и опазване на КАВ
Решаване на казуси. Групова дискусия.
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Европейска и национална нормативна рамка и общински правомощия
11:00 – 12:30 в областта на „НАТУРА 2000“ и биоразнообразието.
Дискусия.
Попълване на контролни тестове. Попълване на анкетни карти.
12:30 – 13:15 Обобщение и покриване на очакванията от обучението.
Раздаване на сертификати на успешно преминали обучението.
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