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Приоритетна ос 1 „Води“

Инвестиционен приоритет: Инвестиции във водния сектор за съобразяване с
изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и
за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от
инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Мярка: Изграждане на ВиК инфраструктура, съгласно ПУРБ и в съответствие с
регионалните генерални планове за ВиК и регионалните прединвестиционни
проучвания (РПИП).

До финализирането и одобряването на регионалните ПИП, с финансиране по оста
през 2016 г. може да стартира изпълнението на следните групи проекти, в готовност
за инвестиции, с бенефициент общини:
- Проекти по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕС) № 1083/2006, които са били обект на
преглед от ЕК през програмен период 2007-2013 г. (за агломерации Пловдив,
Асеновград, Добрич и Плевен-Долна Митрополия);
- Проекти за 5 агломерации с над 10 000 е.ж., които ще бъдат обект на преглед и
положителна оценка от ДЖАСПЪРС. Предвид тяхната готовност да стартират през
2016 г., тези проекти възлизат на общо 5% от ресурса на приоритетната ос;
- Проекти, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г., тяхната втора фаза ще
се изпълнява през програмен период 2014-2020 г. и възлизат на общо 10% от
ресурса на приоритетната ос.


Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Инвестиционен приоритет: Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с
изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за
вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции,
които надхвърлят тези изисквания

Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци съгласно йерархията и за
изпълнение на законодателни изисквания, с бенефициент общини:
- Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за
повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността;
- Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци;
- Oсигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране
на биоразградими и зелени отпадъци;
- Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно
събрани биоразградими и /или зелени отпадъци,
- Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните по-горе
инсталации (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само
изгражданите обекти;
- Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел събиране,
синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри
практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и
въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към
предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на общество с нулеви
отпадъци („zero waste“ society).


Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и
биоразнообразие“



Инвестиционен приоритет: 6d - Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните
услуги, включително чрез „Натура 2000“ и екологосъобразните
инфраструктури

Мерки за финансиране, по които общини могат да се включат като бенефициенти:
Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове за управление на ЗЗ, планове за
действие за видове и други стратегически документи (м 16, м 20 от НПРД)
Дейности:
- Разработване или актуализиране на планове за управление или други релевантни
документи;
Разработване/актуализиране на планове за действие за видове съгласно приоритети
F1 и F2 на НПРД и други видове, включени в природозащитното законодателство на
ЕС, идентифицирани като застрашени или приоритетни на европейско ниво.

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и
биоразнообразие“


Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната
мрежа Натура 2000 в България (м 15, м 32, м 33, м 34, м 35, м 74, м 75, м 76 от
НПРД)

Дейности:
- Планиране и провеждане на национални и поддържащи информационни кампании;
- Организация и провеждане на годишен национален/международен форум и годишен
национален конкурс за най-добри проекти;
- Организация и провеждане на иновативни екологични събития;
- Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с медиите и др.

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление
на риска от наводнения и свлачища“
Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление
на риска от наводнения, в т. ч. екосистемно базирани
решения, с бенефициент общини
 Дейности
- Дейности по възстановяване на заливни зони;
- Дейности, свързани с подобряване задържането на водите;
- Дейности по биологично укрепване на бреговете;
Дейности за превенция на риска за населените места – напр.
проектиране и изграждане/ укрепване/ рехабилитация/
ликвидация на защитнаинфраструктура и/или хидротехнически
съоръжения.
 Изграждане/възстановяване на контролно-измервателни
системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на
свлачищните процеси.


Приоритетна ос 4 „Превенция и управление
на риска от наводнения и свлачища“


Инвестиционен приоритет: Насърчаване на инвестиции,
предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване
на устойчивост при бедствия и разработване на системи за
управление на бедствия

Мярка за финансиране, по която бенефициент могат да бъдат
общини: Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с
превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, както и
информационни кампании за повишаване на общественото съзнание по
отношение на тези рискове.
С изпълнение на мярката ще се цели събиране, синтезиране,
разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки,
добри практики и/или управленски подходи в областта на превенцията и
управлението на риска от наводнения и свлачища, адаптация и
осигуряване на устойчивост към изменението на климата.


Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“




1.





Инвестиционен приоритет: Предприемане на действия за подобряване
на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и
обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на
преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и
насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване
Мерки за финансиране, по които общини могат да бъдат
бенефициенти:
Преглед и анализ на общинските програми за качеството на
атмосферния въздух и подпомагане за последващото им изготвяне/
преработване и контрол.
Със средства по приоритетната ос ще бъде финансиран преглед и
анализ на програмите за КАВ на общините с нарушено качество на
атмосферния въздух по показателите ФПЧ10 и NOx.
Като последваща мярка общините ще бъдат подпомогнати при
разработването на нови или преработването на действащи програми,
тяхнотоизпълнение и контрол.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“

2. Мерки, адресиращи замърсяването от битово отопление
- подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни
домакински горивни устройства на твърдо гориво – по отношение
на последните, приоритет ще се дава на инвестиции в санирани
сгради;
- поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни
инсталации (когато е технически и икономически обосновано);
- мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се
от индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради,
използващи твърдо гориво за отопление – при спазване на
демаркацията с ОПРР 2014-2020;
- други допълнителни мерки, идентифицирани като подходящи от
бенефициентите за постигане целите на проекта и произтичащи
от прегледа и анализа на общинските програми за качеството на
атмосферния въздух.


Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“

3. Мерки, адресиращи замърсяването от обществения
транспорт
- мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух
от обществения транспорт, в т.ч. намаляване използването
на конвенционални горива в обществения транспорт,
замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на
превозните средства на градския транспорт;
- други допълнителни мерки, идентифицирани като подходящи
от бенефициентите за постигане целите на проекта и
произтичащи от прегледа и анализа на общинските
програми за качеството на атмосферния въздух.
При изпълнение на мерките по оста ще бъдат взети предвид
резултатите от приключили проекти и натрупан опит по
програма LIFE, където е приложимо.
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