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ЦЕЛ

Увеличаване компетенцията за адаптиране към климатичните промени 
чрез повишаване устойчивостта при засушаване в Централна и Източна 
Европа. 

РЕЗУЛТАТИ

  Указания за подготовка на планове за управление по време 
на засушаване като част от плановете за управление на речни 
басейни към Европейската рамкова директива по водите

  Национални консултански диалози за дискутиране 
подготовката на планове за управление по време на 
засушаване

  Компендиум /кратко резюме/ на добри практики 
  Платформа за обмяна на информация относно засушаването
  Демонстрационни проекти, тестващи иновативни решения за 

по-добра устойчивост по време на засушаване
  Обучения и работни срещи за увеличаване на капацитета на 

национално и регионално ниво

4 основни принципи на програмата

Подготвителен етап на Указанията Как да се интегрира засушаването в плановете за 
управление на речни басейни?
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Етап 1 Разработване на политика при засушаване и създаване на 
Комитет за управление на засушаване 

Етап 2 Дефиниране на целите на политиката за преодоляване на 
рисковете при засушаването

Етап 3 Инвентаризация на необходимите данни за  
разработване на планове за управление по време  
на засушаване

Етап 4 Изработване/осъвременяване на плана за 
управление по време на засушаване 

Етап 5 Публикуване на плана за управление  
по време на засушаване за обсъждане  
и активно участие

Етап 6 Разработване на научно-
изследователска програма

Етап 7 Разработване на 
програма за обучение 

Разработване на политика при засушаване и представяне на 
План за управление по време на засушаване


