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Тематични приоритети в областта на водите, включително 
морската среда 

Тематични приоритети Проектни теми 2020 

Интегрирани подходи за прилагането на 
РДВ 2000/60/ЕО;  
Прилагане на Директива за наводненията 
2007/60/ЕО;  

1. Управление на риска от наводнения и суши, вкл. 
„природно-базирани“ мерки, свързани с капацитета 
на крайречните екосистеми и влажните зони за 
задържане на вода; 

2. Мерки от ПУРБ за ограничаване на 
хидроморфологичния натиск 

3. Интегрирано управление на замърсяването с 
биогени и органични замърсители 

4. Намаляване натиска от химични замърсители – 
приоритетни вещества 

5. Прилагане на мерки за пестене на водни ресурси с 
цел намаляване на количествения и качествения 
натиск за чувствителни водни басейни, определени в 
съответните ПУРБ. 

Прилагането на програмата от мерки на 
Рамкова директива за морска стратегия 
2008/56/ЕО с оглед постигане на добро 
екологично състояние на морските води;  

1. Ограничаване на натиска върху морската среда от 
земеделие, рибарство, корабоплаване и други 
сектори. 

2. Намаляване на замърсяването с морски отпадъци  



Тематични приоритети в областта на водите, включително 
морската среда (2) 

Тематични приоритети Проектни теми 2020 

Водна индустрия 1. Прилагане на технологии и методи за пречистване на 
питейни и отпадъчни води, чрез осигуряване на 
ресурсно ефективен процес за обезпечаване на 
водните ресурси; 

2. Прилагане на инструменти, осигуряващи ресурсно 
ефективно предоставяне на водни услуги в 
съответствие с Директивата за питейна вода и 
Директивата за градските отпадъчни води до 
население, живеещо в селските райони;  

3. Подобряване на ефективността и ефикасността на 
решенията и / или методите за третиране и 
повторното използване на водите; 
 



Приоритетна област „Околна среда и 
ресурсна ефективност“ (3) 

Отпадъци:  

 Дейности свързани с изпълнение на специфични цели за 
отпадъците , заложени в Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа и Седмата програма за 
действие в областта на околната среда или по-конкретно: 

1. Прилагането и развитието на законодателството на Съюза 
в областта на отпадъците, с акцент върху първите стъпки 
на йерархията при управлението на отпадъците 
(предотвратяване, повторна употреба и рециклиране); 

2. Повишаване на ефективността на ресурсите и 
въздействието върху  жизнения цикъл на продуктите, 
моделите на потребление и постигане на 
дематериализация на икономиката. 



Приоритетна област „Околна среда и 
ресурсна ефективност“ (4) 

Ефективно използване на ресурсите, включително 
почвите и горите, и кръгова икономика  
 промишлена симбиоза, трансфер на знания и 

разработване на нови модели за преминаване към 
кръгова и екологична икономика; 

 дейности за тематичната стратегия за опазване на 
почвите (Съобщение на Комисията от 22 септември 
2006 г. „Тематична стратегия за опазване на 
почвите“) с фокус върху намаляване и 
компенсиране на запечатването на почвата, както и 
по-добро земеползване; 

 мониторинг на горите и информационни системи, 
както и за предотвратяване на горските пожари  



Приоритетна област „Околна среда и 
ресурсна ефективност“ (5) 

Околна среда и здраве 
Изпълнение на дейности за подпомагане на изпълнението на специфичните 
цели в областта на околната среда и здравето в 7-ата програма за действие за 
околната среда, и по-специално:  

 прилагане на Регламент REACH № 1907/2006 и на 
Регламента за биоцидите (ЕС) № 528/2012 за по-
безопасно, по-устойчиво или икономично използване 
на химикалите (включително наноматериали); 

 помощни дейности за улесняване на прилагането на 
Директива за шума 2002/49/ЕО; 

 помощни дейности за избягване на големи аварии, 
по-специално за улесняване прилагането на 
Директива 2012/18/ЕС („Севезо III“).  



Приоритетна област „Околна среда и 
ресурсна ефективност“ (6) 

Качество на въздуха, включително в градска среда  
Помощни дейности за прилагане на специфичните цели във връзка с въздуха 
и емисиите в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и 
в 7-ата програма за действие за околната среда, и по-конкретно:  

 интегрирани подходи към изпълнението на 
законодателството за качеството на въздуха;  

 помощни дейности за спазването на качеството на 
въздуха в Съюза и свързаните с това стандарти за 
емисии във въздуха, включително на Директива за 
националните тавани за емисии  на някои атмосферни 
замърсители 2001/81/ЕО;  

 помощни дейности за прилагане на Директива за 
промишлените емисии 2010/75/ЕС с фокус върху най-
добрите налични технологии, осигуряване на лесен 
публичен достъп до информация.  



Приоритетна област „Природа и 
биоразнообразие“  

Природа  
Прилагане на Директива за местообитанията 92/43/ЕИО и Директива 
за птиците 2009/147/ЕО: 

 дейности за подобряване на природозащитния 
статус на местообитанията и видовете, 
включително морските местообитания и видове, 
както и видовете птици, представляващи интерес 
за Съюза;  

 дейности в подкрепа на биогеографски семинари 
по мрежата „Натура 2000“;  

 интегрирани подходи за изпълнението на 
приоритетните рамки за действие 



Приоритетна област „Природа и 
биоразнообразие“  

Биоразнообразие  
Прилагане на Стратегията за биологичното разнообразие до 2020 г., 
по-специално:  
НОВО!!! Прилагане на Стратегията за биологично разнообразие до 
2030 г. при подготовката на проекти 

 Дейности по цел 2 – екосистеми и екоситемни 
услуги;  

 Дейности по цел 3 – повишаване на приноса на 
селското и горското стопанство,  

 Дейности по цел 4 - устойчиво ползване на 
рибните ресурси и  

 Дейности по цел 5 – инвазивни и чужди видове.  



Приоритетна област „Управление и информация 
свързани с околната среда“ 

а) информационни, комуникационни кампании и 
кампании за повишаване на осведомеността, в 
съответствие с приоритетите на 7-ма Програма за 
действие за околната среда;  
 
б) дейности в подкрепа на ефективни процедури 
за контрол и мерки за насърчаване на спазването 
на законовите изисквания на ЕС в областта на 
околната среда, информационни системи и 
информационни инструменти за прилагането на 
законодателството на Съюза в областта на ОС. 



Благодаря за вниманието! 

Повече информация на: www.life-bulgaria.bg;  

НЗК-България: lifencp@moew.government.bg  
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