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Територията на България
представлява разнообразен релеф,  
флора, фауна, морска територия.



Обитаваме ограничено пространство, където всичко е свързано – през хранителната верига до цикъла на водата. 
Природата притежава известна степен на гъвкавост, но сериозното нарушаване на тези цикли, например чрез 
замърсяването на въздуха от „топлинните зони“ (hotspots), нарушава баланса ѝ.

 Накратко за LIFE:
• LIFE може да подкрепи Вашия проект в 

сферата на опазване на околната среда 
(биологично разнообразие, смекчаването 
на последиците от изменението на климата 
и адаптацията);

• LIFE подкрепя държавни институции, частни 
предприятия и неправителствения сектор;

• LIFE подкрепя разработването и 
прилагането на политики в областта на 
околната среда;

• LIFE е отворена за „близки до пазара” 
иновации и бизнес идеи в областта на 
опазването на околната среда.

Знаете ли, че...?
Програма LIFE е най-старата европейска 
програма в областта на опазването на околната 
среда - тя стартира през 1992 г. и до момента е 
финансирала повече от 5400 проекта.

Програма LIFE е финансов инструмент на 
Европейския съюз, който подпомага проекти 
за опазване на околната среда, природата и 
климата на територията на ЕС. Програмата е 
създадена с цел да допринесе за изпълнението, 
актуализирането и развитието на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на околната 
среда и климата чрез съ - финансиране на 
проекти с европейска добавена стойност.

От самото създаване на програмата, бюджетът за всеки следващ програмен период на финансиране се увеличава, 
като целта е разширяване обхвата на мерките, за да се посрещат новите предизвикателства, пред които се 
изправя всяка държава членка на ЕС.

Подходът за постигане на тези цели е чрез сътрудничество между институции, сектори,  
гражданско участие и конкретни стъпки по специфични въпроси. 

 

Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021-2027 г.  
ще бъде увеличен с над 30%.

Програма LIFE

LIFE I 
1992-1995

финансирани са 
общо 731 проекта;

LIFE + 
2007-2013

период от 7 години 
с увеличен бюджет 

€2.143 милиарда;

LIFE II 
1996-1999

бюджетът е увеличен 
на ECU 450 

за втората фаза;

LIFE 
2014-2020

с общ бюджет  
€3.4 милиарда;

LIFE III 
2000-2004/2006

период от 5 години 
с увеличен бюджет 

€640 милиона;

LIFE 2021-2027
ЕК предлага 

увеличение на 
бюджета до 

€5.4 милиарда.



Целта на проекта е изграждане на капацитет в България за по-ефективно участие в Програма LIFE чрез повишаването 
на осведомеността, осъществяване на дейности за популяризиране на Програма LIFE, разширяване на обхвата на 
отразяване в медиите и сред заинтересованите страни и  по-добро прилагане на политиките.

Ключовите постижения на проекта са: повишена обществена осведоменост за възможностите, които предлага 
Програма LIFE чрез увеличаване на подкрепата към потенциалните бенефициенти и кандидати в обявените покани 
за кандидатстване по Програмата и подобряване на капацитета чрез ефективна и ефикасна организация на 
Националното звено за контакт в България.

Проект Capta BG: 
Първа стъпка към промяната

Четири специфични цели:
Систематичен анализ, 
рационализиране и подобряване 
на процеса на консултиране и 
подкрепа за бенефициенти;

Повишаване на капацитета на 
Националното звено за контакт 
(НЗК) и създаване на по-добре 
подготвено, интерактивно и 
пространствено разпределено 
звено за контакт;

Създаване на регионални звена 
за контакт  (РЗК) – редовно 
провеждане на обучения 
на експертите и повишен 
капацитет;

Засилване интегрирането на 
политиката по програма LIFE, 
размножаване на резултатите 
по проектите и координация 
между източниците на фи-
нансиране, изграждане на мре-
жи от заинтересовани лица и 
взаимодействие между инсти-
туциите.
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С подкрепата на екипа по проекта, създаването на регионалните звена за контакт (РЗК) и повишената обществена 
осведоменост и разпространението на информацията за Програма LIFE, проектът CAPTA BG достига до широк кръг 
от заинтересовани страни на регионално и национално ниво. 

Тъй като достъпът на кандидатите до отворените покани за подаване на проектни предложения е улеснен и е налична 
платформа за търсене на партньори, броят на проектните предложения от България се увеличава значително, като 
много от тях включват и чуждестранни партньори.

Също така е предоставена възможност за установяване на международно сътрудничество и партньорства чрез 
осъществяване на няколко учебни посещения с цел обмяна на опит в държави, които традиционно се представят 
успешно по програма LIFE като Италия, Испания, Финландия, Дания, Латвия и др.

Структура на Националното звено за контакт (НЗК) и регионалните звена за контакт (РЗК) :

Силна подкрепа от страна на НЗК

По Покана LIFE 2017 потенциалните бенефициенти 
подават 23 проектни предложения, от които МОСВ 
подкрепя директно с писма за подкрепа на проект-
ните предложения (Форма А8) 16 проекта от общо 23 
кандидатури;

Одобрени са 10 идейни концепции и е одобрен първи-
ят интегриран проект за България, с координиращ 
бенефициент Столична община. На втори етап - 
разработване на пълни проектни предложения, На-
ционалното звено за контакт (НЗК) издава 9 писма 
за подкрепа;

По Покана LIFE 2019, българските бенефициенти по-
дават 47 проектни предложения, две от които са 
по подпрограма „Действия по климата“. НЗК издава 
3 писма за подкрепа за проектните предложения по 
„Действия по климата“.
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На национално и регионално ниво е реализирана програма за обучение с повече от 780 участници. През 2019 г. 
са организирани 2 обучения и информационни дни с общо 150 човека. През 2020 г., поради противоепидемичните 
мерки, наложени в отговор на пандемията от COVID-19, събитията са проведени онлайн. Еднодневният уебинар събра 
над 130 участници.

Срещи в малки групи и консултации

Първоначално, през периода 2016-2017 г. са организирани няколко срещи в малки групи за консултации -  за 
обсъждане на проектни предложения, свързани с Поканите за кандидатстване. В допълнение към това, през 2017 г. 
са организирани 4 тематични работни ателиета с общо 103 участници; повече от 730 индивидуални видео обучения по 
теми свързани с климата и финансирането са създадени и качени на платформата; проведени са над 90 консултации 
(в т.ч. и често задавани въпроси). 

Ръководствата за бенефициенти, съпътстващи всяка Покана от 2018 г. досега, са преведени на български език, за да 
достигнат до повече потенциални кандидати.

Подкрепа за кандидати и бенефициенти
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В отговор на големия интерес и по ред причини, предвидените събития за намиране на партньори се провеждат в 
електронен формат. Със стартирането на уебсайта е разработен и специален инструмент за търсене на партньори. 
Освен участниците в събития за намиране на партньори през годините, има 91 организации (включително 7 
чуждестранни), които търсят партньори. Мрежовата платформа (www.life-Bulgaria.bg) се популяризира чрез 
страницата на проекта във  Фейсбук и други медийни канали.

Инструменти за търсене на партньори 

Броят на подадените проектни предложения от България нараства с устойчиви темпове, като се увеличава и 
кръгът от бенефициенти по отношение на вида и темите на проектните предложения. Това е доказателство, че 
програмата е по-разпознаваема и се подобрява капацитета на потенциалните бенефициенти. Въвеждането 
на двуетапния подход за кандидатстване също допринася за това нарастване.



Интерактивен уебсайт за провеждане на уебинари, дистанционна подкрепа и информационен център -  разработен 
е напълно функциониращ уебсайт на програмата, който след стартирането си се превърна в силен инструмент за 
популяризиране и комуникация. Уебсайтът е двуезичен – на български и английски език http://www.life–bulgaria.
bg/, като съдържанието и функционалността на сайта се обновяват и обогатяват постоянно. Има отделен раздел за 
уебинари, който се използва за обучения, а също така има и инструмент за търсене на партньори.

Освен уебсайта е проведена кампания в медиите, относно възможностите 
за финансиране по програма LIFE и подкрепата осъществявана от НЗК, 
която включва специално създадени за целта радио клипове, телевизионни 
излъчвания, видеоклипове и аудио реклами. Материалите включват, както 
следва: 519 радио излъчвания ( 228 през 2018 г. и 291 през 2019 г.; с 3.8% повече 
от предварително планираните); 213 телевизионни излъчвания ( 108 през 2018 
г. и 105 през 2019 г.; с 326% повече от предварително планираните); 3 видео 
клипа и три радио реклами са изработени през март 2018 г., а по време на 
уебинара проведен на 16.06.2020 г. телевизионните клипове достигат до 
всички участници.

Също така, са изработени рекламни материали, които се разпространяват 
по време на различни събития - отпечатани са повече от 9000 бр. ( брошури, 
двуезични и промоционални материали за раздаване): 5000 бр. през 2017 и 
2018 г.; 4200 бр. през 2019 г. ; 500 бр. нови брошури, които популяризират 
работата и функциите на НЗК и РЗК.

Повишаване на популярността на програмата
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* “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по 
Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR



LIFE12NAT/BG/001218LIFE12NAT/BG/001218

LIFE14NAT/BG/649LIFE14NAT/BG/649

LIFE12NAT/BG/001218LIFE12NAT/BG/001218

LIFE11 NAT/BG/000362 LIFE11 NAT/BG/000362



Начало и край на проекта от 01/01/2016 до 31/07/2020

Име на проекта “Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство 
на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE (CAPTA BG)“ –  
LIFE 14 CAP/BG/000013 

Общ бюджет € 520.995, от които финансиране от ЕС - € 511.833

Бенефициент Министерството на околната среда и водите (МОСВ),  
Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“

Лице за контакти Г-жа Силвия Рангелова

Пощенски адрес гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

Телефон +359 2 9406244

E-mail rangelova@moew.government.bg

Уебсайт на проекта http://www.life-bulgaria.bg/

Какво следва

Информация за бенефициента

В резултат на директната подкрепа към бенефициентите е установена форма на сътрудничество между 
заинтересованите страни на местно ниво.

Екипът на проект CAPTA BG ще продължи да оказва целенасочена подкрепа към потенциални кандидати и 
бенефициенти и в бъдеще. Идентифицирани са следните подходи:

•  Необходимо е да се създаде оперативен финансов инструмент за подкрепа на кандидатите в съфинансирането 
на проектни идеи;

• Да се подкрепят бенефициентите в управлението на проектите по програма LIFE, чрез целенасочена подкрепа 
от страна на НЗК и регионалните звена за контакт;

• Да се провеждат специфично насочени обучения за кандидати за разработване на успешни проекти;

• Да се продължат кампаниите за повишаване на осведомеността и популяризирането на програмата, като се 
акцентира върху успешно реализираните български проекти.


