
Приложение 7.5.1 Климатична проверка на мерките в ДРБУ

Списък на мерките в ДРБУ, съгласно актуализиран Национален каталог от мерки

Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

EW_1 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на водовземането чрез 

въвеждане на водоспестяващи технологии 

печеливша/задоволителна

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на водовземането чрез 

намаляване загубите на вода в общественото 

водоснабдяване

печеливша/задоволителна

EW_3 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Осигуряване на измерване на количеството 

ползвани повърхностни и подземни води  

печеливша/задоволителна

EW_4 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Подобряване на информираността на 

заинтересованите страни в селското 

стопанство за ефективно използване на 

водите 

задоволителна/гъвкава

GO_4 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства.

Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на нормативни 

актове в областта на опазване, използване и 

управление на водите

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

PI_1 2,3,1

6

Към повече от една КТМ Точково заустване 

на отпадъчни води

Изменение или прекратяване на 

разрешителни за заустване на отпадъчни 

води, в резултат от   преразглеждането им. 

задоволителна/гъвкава

IP_1 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за промишлени 

отпадъчни води (включително от 

земеделски стопанства).

КПКЗ Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените разрешителни 

за заустване на отпадъчни води 

задоволителна/гъвкава

PM_9 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Предотвратяване на влошаването на 

състоянието на водите от проекти и дейности 

на етап инвестиционните предложения

задоволителна/гъвкава

HY_10 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Хидроморфология Осигуряване на екологичния отток печеливша/задоволителна

CA_1 7 Подобряване на режима на оттока и/или 

определяне на екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на водни количества във връзка с 

постигане на БПС на предмета на опазване в 

защитените зони от Натура 2000

печеливша/задоволителна

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на управлението на водите в 

зоните за защита на водите

печеливша/задоволителна



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

PM_7 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други превантивни 

мерки

Опазване на водите за къпане задоволителна/гъвкава

PM_5 20 Мерки за недопускане или контрол на 

неблагоприятните въздействия от 

риболова и други видове 

експлоатация/отстраняване на животни и 

растения.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на състоянието на 

зони за защита

задоволителна/гъвкава

DW_1 13 Мерки за опазване на питейната вода 

(напр. определяне на охранителни зони, 

буферни зони и т.н.)

Опазване на 

водовземането

Забрани и ограничения за изпълнение на 

дейности в зоните за защита на питейните 

води и в определените санитарно-

охранителни зони (СОЗ) и буферните зони 

около водовземните съоръжения/системи

задоволителна/гъвкава

DW_2 13 Мерки за опазване на питейната вода 

(напр. определяне на охранителни зони, 

буферни зони и т.н.)

Опазване на 

водовземането

Забрана за издаване на нови разрешителни за 

МВЕЦ на водопровод за питейно-битово 

водоснабдяване след ПСПВ 

задоволителна/гъвкава

DW_3 13 Мерки за опазване на питейната вода 

(напр. определяне на охранителни зони, 

буферни зони и т.н.)

Опазване на 

водовземането

Ограничаване на водовземането за всяка 

друга цел, когато съществува риск да се 

засегне водовземането за питейно битово 

водоснабдяване на населението.

задоволителна/гъвкава

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната вода 

(напр. определяне на охранителни зони, 

буферни зони и т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните води 

предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

DW_6 13 Мерки за опазване на питейната вода 

(напр. определяне на охранителни зони, 

буферни зони и т.н.)

Опазване на 

водовземането

Осъществяване на контрол и превенция срещу 

замърсяване с химични, биологични, бързо 

разпадащи се, лесно разградими и силно 

сорбируеми вещества, както и по дейности, 

водещи до намаляване на ресурсите на 

водоизточника  и други дейности, водещи до 

задоволителна/гъвкава

DW_5 13 Мерки за опазване на питейната вода 

(напр. определяне на охранителни зони, 

буферни зони и т.н.)

Опазване на 

водовземането

Проучване и изграждане на необходимата 

инфраструктура за подобряване на питейното 

водоснабдяване

печеливша/задоволителна

GD_2 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Пряко отвеждане на 

замърсители в 

подземните води

Подобряване на собствения мониторинг и 

оценката на риска за химичното състояние на 

подземните водни тела  при инжектиране/ 

реинжектиране в подземни води 

задоволителна/гъвкава

DP_1 4 Възстановяване на замърсени зони 

(замърсяване по исторически причини, 

включително седименти, подземни води, 

почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на замърсяването от минали 

дейности

задоволителна/гъвкава

PM_10 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Други превантивни 

мерки

Класифициране на предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал по отношение на водите

задоволителна/гъвкава

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното замърсяване от 

промишлени дейности 

печеливша/задоволителна



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

PI_2 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на подходящо пречистване на 

производствени отпадъчни води

печеливша/задоволителна

DP_3 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на замърсяването от корабна и 

пристанищна дейност

задоволителна/гъвкава

DP_4 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за промишлени 

отпадъчни води (включително от 

земеделски стопанства).

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на замърсяването от минни 

дейности

печеливша/задоволителна

OS_1 24 Адаптиране към изменението на климата. Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от климатичните 

промени

печеливша/задоволителна

DP_5 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг във връзка с отглеждане на 

аквакултури

задоволителна/гъвкава

DP_6 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, подземни води 

и отпадъчни води в района на депа за 

отпадъци

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване на замърсяване на 

повърхностни и подземни води

задоволителна/гъвкава

GO_5 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

 Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в 

чувствителните зони

задоволителна/гъвкава

IP_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

КПКЗ Наблюдение на резултати от локалната 

мониторингова мрежа на хвостохранилищата

задоволителна/гъвкава

CA_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Контрол върху 

водовземането

Подобряване на мониторинга на 

количественото състояние на подземните 

води

задоволителна/гъвкава

DP_9 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Подобряване на информацията за натиска и 

въздействието върху водите от селското 

стопанство и населените места

задоволителна/гъвкава

HY_1 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Възстановяване и защита на речните брегове и 

речното корито от ерозия

печеливша/задоволителна



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

HY_2 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Възстановяване на естественото състояние на 

дъното на езера след преградни съоръжения

печеливша/задоволителна

HY_3 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Забрана за добив на инертни материали на по-

малко от 50 м от бреговете на реките

печеливша/задоволителна

HY_4 Мерки за недопускане влошаване на 

състоянието

Хидроморфология Забрана за продължаване на срока на 

действие и/или изменение на действащи 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води и/или ползване на водни 

обекти с цел производство на електрическа 

енергия от ВЕЦ, които нямат издадено 

задоволителна/гъвкава

HY_5 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Изменение на всички разрешителни за добив 

на инертни материали от реки и включване на 

клаузи за отнемане на разрешителните при 

установяване на повече от 2 нарушения на ЗВ

печеливша/задоволителна

HY_6 17 Мерки за намаляване на седиментите от 

почвената ерозия и повърхностния отток.

Хидроморфология Намаляване на ерозията на водосбора печеливша/задоволителна

HY_7 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Подобряване на хидроморфологичното 

състояние на реките

печеливша/задоволителна



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

HY_8 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Прилагане на ОВОС за инвестиционни 

предложения/проекти, свързани с ново 

изменение на физичните характеристики на 

повърхностни водни тела

задоволителна/гъвкава

HY_9 6 Подобряване на хидроморфологичните 

условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни равнини, 

Хидроморфология Рекултивация на участъци засегнати от добив 

на инертни материали

печеливша/задоволителна

PM_8 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Други превантивни 

мерки

Ограничаване на замърсяването на 

повърхностните води

задоволителна/гъвкава

UW_1 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за отпадъчни 

води.

Градски отпадъчни 

води

Използване на естествени методи за  

пречистване на отпадъчни води

печеливша/задоволителна

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за отпадъчни 

води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, отвеждане и 

пречистване  на отпадъчни води на 

населените места

печеливша/задоволителна

CA_3 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане на разрешителни за 

водовземане от подземни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

CA_4 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените разрешителни 

за водовземане от подземни води с цел 

постигане на целите за водното тяло 

задоволителна/гъвкава

GO_1 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Подобряване на управлението на 

количественото състояние на подземните 

води

задоволителна/гъвкава

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото състояние на 

подземните води

задоволителна/гъвкава

PM_2 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на химичното състояние на 

подземните води от замърсяване и влошаване

задоволителна/гъвкава

GD_1 Други превантивни мерки Пряко отвеждане на 

замърсители в 

подземните води

Предотвратяване на отвеждането на 

приоритетни вещества в подземните води

задоволителна/гъвкава

DP_11 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Прилагане на екологични практики или най-

добрите налични техники за ограничаване на 

отвеждането в подземните води на 

замърсяващи вещества

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на разрешителните 

за водовземане от подземни води

задоволителна/гъвкава

PM_3 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС при водовземане от 

подземни водни тела:

задоволителна/гъвкава

PS_3 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите от 

приоритетни опасни вещества или за 

намаляване на емисиите, заустванията и 

загубите от приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Намаляване и предотвратяване на  

замърсяването с устойчиви  органични 

замърсители/приоритетни вещества

печеливша/задоволителна

PS_4 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите от 

приоритетни опасни вещества или за 

намаляване на емисиите, заустванията и 

загубите от приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Подобряване на оценките на химичното 

състояние на повърхностните води

задоволителна/гъвкава

PS_1 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите от 

приоритетни опасни вещества или за 

намаляване на емисиите, заустванията и 

загубите от приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Ограничаване на  замърсяването на 

повърхностните води

задоволителна/гъвкава

PS_2 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите от 

приоритетни опасни вещества или за 

намаляване на емисиите, заустванията и 

загубите от приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Подобряване на контрола за химичното 

състояние на повърхностните води

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на води. Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на естественото задържане на 

водата

печеливша/задоволителна

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване на рибни 

проходи, разрушаване на стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на непрекъснатостта на водните 

течения и движението на рибите

печеливша/задоволителна

HY_12 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване на рибни 

проходи, разрушаване на стари бентове).

Хидроморфология Подобряване на оценката на 

хидроморфологичните елементи за качество и 

хидроморфологичното състояние

задоволителна/гъвкава

DP_12 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Биологични методи за ограничаване на 

еутрофикацията

печеливша/задоволителна

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от земеделието.

Нитрати Намаляване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

задоволителна/гъвкава

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с пестициди 

от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от замърсяване с 

препарати за растителна защита

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

DP_7 2,24 Към повече от една КТМ Дифузно 

замърсяване

Въвеждане и изпълнение на  изисквания за 

добро земеделско и екологично състояние на 

селскостопанските площи

задоволителна/гъвкава

NI_2 2,3,1

2

Към повече от една КТМ Нитрати Подобряване на информираността на 

заинтересованите страни в селското 

стопанство относно изискванията за постигане 

на добро състояние на водите 

задоволителна/гъвкава

NI_3 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от земеделието.

Нитрати Спазване на изискванията за оползотворяване 

на утайките от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни 

води при употребата им в земеделието

задоволителна/гъвкава

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол на 

замърсяването от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  замърсяване от 

отпадъци от населени места

печеливша/задоволителна

CA_6 7 Подобряване на режима на оттока и/или 

определяне на екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изменение или прекратяване на 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

задоволителна/гъвкава

CA_7 7 Подобряване на режима на оттока и/или 

определяне на екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените разрешителни 

за водовземане от повърхностни води 

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

CA_8 7 Подобряване на режима на оттока и/или 

определяне на екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване на количеството 

повърхностните води  

печеливша/задоволителна

PM_4 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при водовземане от 

повърхностни водни тела 

задоволителна/гъвкава

CR_1 11 Мерки от ценовата политика за  прилагане 

на възстановяването на разходите за 

водни услуги от земеделието.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Ефективно въвеждане на принципа 

"замърсителя плаща" 

задоволителна/гъвкава

CR_2 11 Мерки от ценовата политика за  прилагане 

на възстановяването на разходите за 

водни услуги от земеделието.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Осигуряване на адекватен принос на 

водоползвателите към разходите за водни 

услуги

задоволителна/гъвкава

CA_10 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства.

Контрол върху 

водовземането

Прилагане на разрешителен режим  по реда 

на Закона за водите за водовземане от 

повърхностни и от подземни води, вкл. 

изграждане на свързаните с това съоръжения

задоволителна/гъвкава

CA_11 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Отнемане на разрешителни за водовземане от 

подземни води

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

OS_4 23 Мерки за естествено задържане на води. Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Оводняване на влажни зони печеливша/задоволителна

CA_12 7 Подобряване на режима на оттока и/или 

определяне на екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на водовземането с цел 

недопускане влошаване на състоянието на 

водите

печеливша/задоволителна

PI_4 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за промишлени 

отпадъчни води (включително от 

земеделски стопанства).

Точково заустване 

на отпадъчни води

Прилагане на разрешителен режим по реда на 

Закона за водите за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни тела, 

вкл.изграждане на свързаните с това 

съоръжения

задоволителна/гъвкава

CA_9 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Поставяне на видимо и общодостъпно място 

на информацонни табели ва всички 

водовземащи (хидротехнически) съоръжения 

с данни от разрешителните - титуляр, номер 

на разрешителното, срок на действие, 

минимален екологичен отток, ограничения, 

задоволителна/гъвкава

PI_3 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за отпадъчни 

води.

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на събиране, отвеждане и 

пречистване  на производствени отпадъчни 

води, зауствани във водни обекти

печеливша/задоволителна

GO_6 14

Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на мониторинга на химичното 

състояние на подземните води

задоволителна/гъвкава



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е определена 

като основна

Наименование на мярка
Климатична проверка на 

мярката

GO_7 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на мониторинга на количеството 

на повърхностните води

задоволителна/гъвкава


