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Специфични
цели на
подпрограма
природа и
биологично
разнообразие



Стандартни проекти за
действия (SAP)

⊷Тема
Пространство за
природата

⊷Тема Опазване на
нашите видове
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Обхват и дейности, 
коитомогат да бъдат
финансирани

Директива за

птиците и

местообитанията

Директива за

Хабитати и

видове в

неблагоприятно

състояние

Регламент за 

инвазивните 

видове

Стратегия на 

ЕС за 

биологично 

разнообразие 

2030
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Матрица за обхват и
приоритизиране на
проекти
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 Приоритетите на политиката на ЕС за 

природа и биоразнообразие

 Двете области на намеса, които изискват 

конкретни и измерими (SMART) въз основа 

на резултата цели



Други условия
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 Устойчивост

 Дейности в мрежата НАТУРА 2000

 Дейности извън мрежата НАТУРА 2000

 Повторно въвеждане на видове и други 

консервационни дейности/транслокации в 

рамките на естествения обхват

 Ex situ консервационни дейности

 Закупуване на земя

 Дългосрочен наем на земя, закупуване на 

права и еднократно обезщетение



Други условия
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 Краткосрочен лизинг на земя или
временни компенсационни плащания

 Недопустими разходи за закупуване на
земя, еднократни компенсационни
плащания и лизингови плащания

 Текущо управление на местообитанията и
повтарящи се дейности

 Инфраструктура

 Зелена инфраструктура



Степен на съ-финансиране
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60%



Управление на информацията свързана с
природа - LIFE-2021-SAP-NAT-GOV
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 Цели

 Обхват

 Степен на съ-финансиране – до 60%



Допустими кандидати
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 да са юридически лица (публични и частни органи) 

 да бъдат установени в една от допустимите държави, 

т.е. Държави -членки на ЕС 

 Изброени държави от ЕИП и държави, свързани с 

програмата LIFE (участващи държави) или държави, 

които са в процес на работа преговори за 

споразумение за асоцииране и къде е споразумението 

влиза в сила преди подписването на безвъзмездната 

финансова помощ 

 координаторът трябва да бъде установен в допустима 

държава



Стойностна поканата
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EUR 135 470 000

EUR 132 470 000 EUR 3 000 000

2-13 млн. 

евро -35 

проекта

07-2 мл. 

Евро – 2 

проекта



Срокове
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Срок за предоставяне 

на проектни 

предложения

30 Ноември, 17:00 

(CET) 

Информация относно 

проведената оценка

Април, 2022

Подписване на 

споразумение за 

финансиране

Юли-Август, 2022
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Благодаря за
вниманието!
За въпроси:

lifencp@moew.government.bg


