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 ПРИОРИТЕТ 1 „Води“;

 ПРИОРИТЕТ 2 „Отпадъци“;

 ПРИОРИТЕТ 3 „Биологично разнообразие“;
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Обхват и фокус:



Допустими мерки:

 Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на РПИП,

приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а при наличен финансов ресурс

и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.;

 Разработване на стратегически документи в сектор „Води“ и за отрасъл „ВиК“,

вкл. ПУРБ;

 Мерки за оптимизиране или надграждане на мрежите за мониторинг на водите и

на системата за мониторинг и оценка на качеството на водите;

 Засилване капацитета за планиране, управление и изпълнение на задълженията в

сектор „Води“ и отрасъл ВиК;

 Мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието на водите; опазване качеството

на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. установяване

на зони за опазването им в района на съоръженията за водовземане, др.

Допустими бенефициенти: ВиК дружества, Столична община, Български ВиК

Холдинг ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

структури на/в Министерство на околната среда и водите, структури на/в

Министерство на здравеопазването.

Принос към териториалния подход: Подкрепа за изграждане на индустриални

зони/паркове в случаите, в които необходимата ВиК инфраструктура е

индентифицирана в разработено РПИП за обособената територия.

ПРИОРИТЕТ 1 „Води “



Допустими мерки: насочени към битови отпадъци, масово разпространени

отпадъци, биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни отпадъци и

отпадъци от разрушаване:

Мерки за развитието на инфраструктурата, свързана с управлението на

битовите отпадъци за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на

отпадъците и намаляване на количествата на депонираните отпадъци;

 Мерки за предотвратяване генерирането и за рециклиране на отпадъците;

 Изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно

събиране на отпадъци;

 Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга

на отпадъците и потоците от материали.

Допустими бенефициенти: общини, юридически лица със стопанска цел,

юридически лица с нестопанска цел, ПУДООС, ИАОС, НСОРБ (за мерки за

подобряване базата от знания и повишаване осведомеността и разяснителни

кампании за заинтересованите страни).

Принос към териториалния подход: За осигуряване на разделно събиране и

рециклиране на битови, масово разпространени и строителни отпадъци в

индустриални зони (при доказана необходимост, без производствени и

опасни отпадъци).

ПРИОРИТЕТ 2 „Отпадъци“



Допустими мерки:

 Мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000;

 Мерки, насочени към подобряване на природозащитното състояние на

природни местообитания и видове (вкл. птици), предмет на опазване в

мрежата Натура 2000 ;

 Мерки за опазване/ възстановяване на екосистемите и присъщото им

биологичното разнообразие с фокус върху подобряване на екосистемите и

екосистемните услуги и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000 –

изпълнение на мерки от Стратегия за биологичното разнообразие в

Република България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на

биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г;

 Мерки за изграждане на капацитет на звената, вкл. обучения, отговорни за

управлението и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и

по управление на Натура 2000.

Допустими бенефициенти: Структури за управление на Натура 2000, структури

на/в МОСВ, структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“, юридически

лица с нестопанска цел, общини, научни институти, висши училища.

Принос към териториалния подход: Консервационни мерки, фокусирани върху

видове и местообитания в неблагоприятно-незадоволително и неблагоприятно-

лошо природозащитно състояние.

ПРИОРИТЕТ 3 „Биологично разнообразие“



Допустими мерки:

 Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване;

 Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при

процеси, свързани с движение на земни маси – свлачища, срутища,

ерозии, абразии и пр.;

 Мерки за превенция и управление на риска от горски пожари;

 Мерки за управление на риска от природни бедствия и за превенция на

риска за живота и здравето на населението;

 Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвяне на ПУРН за

периода 2028-2033 г.;

 Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от

измението на климата и отражението им върху водните ресурси на

територията на страната.

Допустими бенефициенти: общини, областни администрации, Агенция

„Пътна инфраструктура“, МРРБ, структури на/в МОСВ, НИМХ, ГДПБЗН-МВР.

Принос към териториалния подход: Превенция и управление на риска от

наводнения (в т.ч. екологосъобразна инфраструктура в комбинация със сива

инфраструктура), свлачища в урбанизирани територии.

ПРИОРИТЕТ 4 „Риск и изменение на климата“



Допустими мерки:

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление;

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта –

насърчаване на електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за

екологосъобразни превозни средства, насърчаване поетапната подмяна на

остарелия автомобилен парк с електрически автомобили, въвеждане на

зони с ниски емисии;

 Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“;

 Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/

аналитични документи във връзка с качеството на атмосферния въздух,

прогнозиране, моделиране;

 Обучителни и информационно-образователни мерки.

Допустими бенефициенти: общини, ИАОС, НДЕФ, юридически лица със

стопанска цел, АПИ, Национален институт по метеорология и хидрология.

Принос към териториалния подход: Зелени мерки в градска среда, вкл.

изграждане на „зелени пояси/зони“ на територията на общини с нарушено КАВ.

Подкрепа за мерки, адресиращи източници на замърсяване на въздуха, и за

общини, в които нормите на замърсителите се измерват чрез други методи

извън рамките на Националната система за мониторинг на въздуха, за постигане

на нормите за КАВ.

ПРИОРИТЕТ 5 „Въздух“


