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ПОДПРОГРАМА ДЕЙСТВИЯ ЗА КЛИМАТА  

Три приоритетни области: 
 

 

 

 

 

 Области на политики публикувани в Раздел 4 от Многогодишната 
работна програма 

 Подробни работни области (теми на проекти), описани в 
ръководствата за кандидатстване към всяка покана 

 Кандидатстване: едностепенен процес, подава се пълно проектно 
предложение; Краен срок: 06 октомври 2020 г. 

Смекчаване на 
изменението на 

климата 

Адаптация към 
изменението на 

климата 

Управление и 
информация, свързани 

с климата 



 

 

 

ПОКАНА 2020: НОВОСТИ 

• Увеличен бюджет на Подпрограма Действия за климата 
• Тематичен фокус върху прилагането на „Европейската зелена 

сделка“; 
• Включване на програми за „въглеродно селско стопанство“ 

(Carbon Farming); 
• Актуализирано описание в тематичната област „мониторинг 

на парниковите газове и докладване от институциите“; 
• Актуализирана формулировка на тематична област 

„устойчивост на земеделието, горското стопанство и туризма“ 
(предишна „устойчивост на инфраструктурата“); 

• Актуализирана формулировка на тематични приоритети в 
областта „Управление и информация, свързани с климата“ – 
включване на Европейския пакт за климата; 



 

 

 

ТРАДИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА 

Приоритетна област Видове допустими проекти за 

които може да бъде 

предоставено финансиране 

Индикативен бюджет 

на Покана за проектни 

предложения 2020 

Смекчаване на 

изменението на 

климата 

Най-добри практики, 

демонстрационни и пилотни 

проекти.  

35.9 милиона евро 

Приспособяване 

към изменението 

на климата 

Най-добри практики, 

демонстрационни и пилотни 

проекти 

30.2 милиона евро 

Управление и 

информация, 

свързани с климата 

Проекти за информиране, 

повишаване на информираността 

и разпространение на 

информация 

8.0 милиона евро 



 

 

 

Покана 2020: Области на политики и теми на проекти 
Смекчаване на изменението на климата 

Области на политики Теми на Проекти 2020 

1. Намаляване на емисиите на 

парникови газове в сектори, 

които не са обхванати от ETS 

(транспорт и горива, селско 

стопанство, строителство, 

земеползване, промяна в 

земеползването и горско 

стопанство) 

2. Отчитане на парникови газове и 

мерки за смекчаване в сектора 

на земеползването 

3. Промяна в практиките на 

земеползване 

 Ползване на земите: Интегрирано 

управление, картиране на източниците на 

емисии и въвеждане на програми за Carbon 

Farming;  

 Редуциране на емисиите на метан в 

животновъдството; 

 Намаляване на емисиите от азотни окиси 

 Ограничаване на емисиите причинени 

промяна в земеползването (напр. деградация 

на земи) 

 Управление на влажни зони 

 Каскадно използване на биомасата в горското 

стопанство и др. 

 



 

 

 

Смекчаване на изменението на климата (2) 

Области на политики Теми на Проекти 

4.  По-ефективно функциониране на 

ETS 

 Индустриални иновации, особено в 

сектири с интензивно използване на 

енергия или с риск от «изтичане» на 

въглерод; 

5. Действия за ограничаване на 

флуорсъдържащи парникови газове и 

озоноразрушаващи вещества 

 

 Иновации, които предлагат 

алтернативи на флуорсъдържащи 

газове и озон-разрушаващи вещества 

 

 Усвояване и рециклиране; 

 

 Премахване на бариерите, поставени 

от стандартите 

 

6. Мониторинг и докладване на 

парниковите газове от страна на 

компетентните органите 

Няма специфични проектни теми 



 

 

 

Области на политики Теми на проекти 

1. Адаптация на градовете и 

планиране на земеползването, 

което ограничава въздействията 

от изменението на климата 

 Инициативи за адаптация на градовете, чрез 

Covenant of Mayors for Climate and Energy 

 Мерки за адаптация на водния, енергийния и 

строителния сектор 

 Адптация чрез пространственото планиране и 

подобряване на качеството на живот 

 Публично-частни партньорства за 

мобилизиране на финансиране от частния 

сектор, застрахователни решения 

2. Устойчивост на 

инфраструктурата, включително 

прилагане на синя/зелена 

инфраструктура и основаващи 

се на екосистемите подходи за 

адаптация 

Оценка на уязвимостта и повишаване на 

устойчивостта на публичната инфраструктура 

(например транспортни мрежи, сигурност, 

здравна инфраструктура, управление на водите 

и отпадъците) 

Адаптация към изменението на климата 



 

 

 

Области на политики Теми на проекти 

3. Устойчиво управление на 

водите в райони, застрашени 

от суша, управление на 

наводненията и крайбрежните 

зони 

 

 Управление на наводненията; 

 Усъвършенстване на отводнителните системи;  

 Трансгранично управление на крайбрежието, с 

акцент върху гъсто населените делти и 

крайбрежните градове 

 Предотвратяване на проникването на солена вода 

и загубата на питейна вода в крайбрежните райони 

 Управление на дъждовните води и устойчивост на 

суша 

4. Устойчивост на селското 

стопанство, горското 

стопанство и туризма, 

включително в островните и 

планинските райони 

 Управление на горите с цел намаляване на риска 

от горски пожари 

 Адаптиране на селското стопанство към 

последиците от изменението на климата 

 Предотвратяване и ограничаване на инвазивните 

видове, свързани с изменението на климата 

5. Подкрепа на най-

отдалечените райони на ЕС 

Неприложимо за България 

Адаптация към изменението на климата (2) 



 

 

 

Области на политики Теми на проекти 

1. Разработване на национални 

климатични и енергийни 

стратегии до 2030 или 2050 г. 

Подкрепа на националните усилия за създаването 

на климатични и енергийни стратегии в 

съответствие с Парижкото споразумение.  

2. Насърчаване на промяна в 

поведението, включване на 

дейностите за намаляване на 

емисиите и ефективното 

използване на ресурсите в 

секторите 

 

 Подкрепа на климатични действия на местни 

общности, с голям потенциал за въздействие 

върху емисиите от ползване на земите;  

 Подобряването на възможностите на 

потребителите за икономии от реалното 

потребление на гориво в лични МПС 

 Устойчивост в финансовата система на ЕС 

 Подкрепа на действия за създаването на 

Европейския Пакт за Климата  

Управление и информация, свързани с климата 
 
Подкрепа за подобрено управление в областта на климата, изграждане на 

капацитет и развитие на Европейския Пакт за Климата. Самостоятелни 

информационни дейности (напр. създзване на интернет страници) не се 

насърчават. 



 

 

 

Области на политики Теми на проекти 

3.  Оценка на функционирането 

на EU ETS от страна на 

властите 

 Подобрен мониторинг и докладване; Оценка на 

ефективността на политиките за климата с оглед 

на международното функционитане на схемата за 

търговия с емисии и др. 

4. Изграждане на капацитет, 

повишаване на 

осведомеността сред 

крайните потребители и 

веригата за дистрибуция на 

флуор-съдържащи газове. 

 Кампании в полза на благоприятни за климата 

технологии. 

 Изграждане на капацитет, повишаване на 

осведомеността сред крайните потребители и 

веригата за дистрибуция на оборудване. 

5. Мониторинг, оценка и 

последваща оценка на 

политиката за климата 

 

 Хармонизиране на стандартите и схемите за 

сертификация относно въглеродните емисии в 

селското стопанство;  

 Осигуряване на качествена информация относно 

въглеродния отпечатък от горското стопанство и 

ползването на земите 

Управление и информация, свързани с климата (2) 



 

 

 

Области на 

политики 

Теми на проекти 

6. Най-добри 

практики и 

дейности за 

повишаване на 

осведомеността, 

насочени към 

нуждите от 

адаптация 

 Индикатори за адаптиране и системи за мониторинг и 

въвеждане на климатичните услуги в планирането на 

адаптацията 

 Разбиране на икономическите и социалните въздействия, 

разходите и ефективността на адаптацията 

 Интегриране на адаптацията към изменението на климата в 

цикъла за управление на риска от бедствия 

 Подобряване на знанията за адаптиране към земеползването 

и планирането, особено в отдалечени или изолирани 

региони. 

 Прилагане на оценки на риска от изменението на климата на 

различните етапи от жизнения цикъл на инфраструктурата. 

Управление и информация, свързани с климата 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


