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Принос за постигане на целите на Европейския Зелен пакт

Единствената програма на ЕС, посветена изцяло на

опазването на околната среда, биоразнообразието и мерки,

насочени към климатичните промени

Нов Регламент за Програма LIFE – Регламент (EC) 2021/783 от

29.04.2021 г.

Нова структура за управление в ЕК - Европейска изпълнителна

агенция за климата, инфраструктурата и околната среда към

Европейската комисия (CINEA)

Значителен финансов ресурс 5,432 млрд. евро за 2021 – 2027 г.



Да допринесе за 

преминаване към 

икономика, която е 

устойчива, кръгова, 

енергийноефективна, 

основана на 

възобновяема енергия, 

неутрална и стабилна 

по отношение на 

изменението на 

климата

Да допринесе за 

пазване, 

възстановяване и 

подобряване на 

качеството на околната 

среда

Да допринесе за 

спиране и обръщане на 

тенденцията на загуба 

на биологично 

разнообразие

Опазване на 

природата и 

биологичното 

разнообразие

Преход към 

чиста 

енергия

Смекчаване на 

последиците от 

изменението на 

климата и 

приспособяване към 

това изменение

Кръгова 

икономика и 

качество на 

живот

Проектите:

- Да разработват и демонстритат 

еко-иновативни техники, методи и 

подходи

- Да подкрепят изпълнението  на 

планове и стратегии в 

съответствие със законодателство 

на ЕС 

-Да промотират най-добрите 

практики и промяната в 

поведението

- Да действат като катализатор на 

широкомащабни успешни решения

Бенефициенти:

1/3 публичен сектор

1/3 неправителствен скетор

1/3 бизнес сектор

Законодателство и политики:

- Подпомага се 

разработването, 

мониторинга и прилагане им

- - Подпомагат се ДЧ в 

изпълненеито им



1. Многогодишна работна програма за изпълнение на Програма 

LIFE за периода 2021 – 2024 г.

Общ ресурс за периода: 2 833,5 млрд. евро

Област „Околна среда“ (подпрограма „Опазване на природата и

биологичното разнообразие“ + подпрограма „Кръгова икономика и качество

на живот“) 1 801 млрд. евро

Област ”Действия по климата” (подпрограма „Смекчаване на

последиците от изменението на климата и приспособяване към това
изменение“ + подпрограма „Преход към чиста енергия“)

1032,5 млрд. евро

2. Многогодишна работна програма за изпълнение на Програма 

LIFE за периода 2025 – 2027 г.



Подпрограма 

„Опазване на природата и биологичното разнообразие“

От самото началo на Програма LIFE (1992 г.) – мрежата Натура 2000,

разнообразие, борба с инвазивни чужди видове, намаляване загубата на

биологично разнообразие, възстановяване на екосистеми, интегрирано

прилагане на НПРД и Стратегията на ЕС за биоразноообразие, BEST и др.

Подпрограма 

„Кръгова икономика и качество на живот“

Широк обхват – кръгова икомоника, отпадъци, шум, опазване чистотата на

въздуха, води, почви, химикали и др. Подпомага прилагането на ЕС

законодателство / иновативни решения / най-добри практики / и др.



Подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението 

на климата и приспособяване към това изменение“

Допринася за постигане на климатично неутрално и устойчиво на

климатичните промени общество – мерки за адаптация към климатичните

промени, за смекчаване изменението на климата и подпомагане на

управлението и осигуряване на информация

Подпрограма „Преход към чиста енерегия“

Изцяло нова в обхвата на Програма LIFE – допринася за създаване на

пазарни и регулаторни “отключващи” условия за енергийния преход на ЕС

– разпространение на най-добри практики, мобилизиране на инвестиции,

подобряване на професионалните умения, повишаване на

осведомеността и др. Не са допустими разходи за инфраструктура.



Видове проекти

Стандартни проекти за действия (SAP)

Подход отдолу-нагоре - вашите идеи, които разрешават идентифицирани 

проблеми и съответстват на рамката на дадената покана и на LIFE

до 60% съфинансиране (75 %/67 % по подпрограмата за биоразнообразие) 

Стратегически проекти за опазване на природата (SNAP)

Прилагане на НПРД и др. планове, програми, стратегии за опазване на 

биоразнообразието, одобрени от компетентните власти 

до 60% съфинансиране



Видове проекти

Стратегически интегрирани проекти (SIP)

Планове, стратеги, пътни карти и др. Стратегиески проекти, чието 

интегрирано изпълнение се подпомага. 

до 60% съфинансиране

Оперативни грантове (Operating Grants)

Подкрепа за НПО, активни на ниво ЕС, 2-етапно организиране на договорни 

отношения- 1 етап – 3 години и 2-ри етап – 1 година 

до 70% съфинансиране



Видове проекти

Проекти за техническа помощ (ТА)

Подпомагане изготвянето на SIP/SNAP 

TA-PP - до 60% съфинансиране при макс. 70 000 евро за проект

TA-CAP – подкрепа за изграждане на капацитет на ДЧ с нискоефектно 

участие по програмата/ 1 проект на ДЧ – до 95 % съфинансиране

Грантове  за други действия (Other Action Grants)

За проекти – CSAs в подпрограма “Преход към чиста енергия”, за BEST, за 

организации от Приложение I на Регламента – до 95% съфинансиране (до 

100% BEST)



ВАЖНО

1. Покани за кандидатстване: 
Funding and Tenders Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

2. Задължитeлно създаване на профил с цел 

кандидатстване:
Funding & Tenders Portal Electronic Submission System

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

3. Регистриране на организация и получаване на 9-цифрен 

код (PIC)
Participant Register

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/participant-register

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


ВАЖНО

4. За повече информация относно допустимостта на 

проектните предложения по дадена покана:

- Раздел “Често задавани въпроси” в Програма LIFE

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en#ecl-inpage-1377

- Кoнкретни въпроси отправяйте на e-mail, посочен в съответната покана, както и 

на НЗК – lifensp@moew.government.bg

5. За повече информация относно системата за 

кандидатстване: 

- Онлайн ръководство:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/common/guidance/om_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
mailto:lifensp@moew.government.bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


Благодаря за вниманието!

Силвия Рангелова – ръководител на НЗК по програма LIFE

www.life-bulgaria.bg

https://cinea.ec.europa.eu/life_bg

Source: https://www.countrysideonline.co.uk/care-for-the-countryside/sky-lanterns/

http://www.life-bulgaria.bg/
https://cinea.ec.europa.eu/life_bg

