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ЗАБЕЛЕЖКА 

Този документ е приложим само за текущата Покана за представяне на проектни 

предложения по Програма LIFE за 2017 г., публикувана на следния адрес: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/ 

 

Въпроси във връзка с Подготвителни проекти, Проекти за техническа помощ и 

Интегрирани проекти (подпрограма „Околна среда) изпращайте на следния адрес: ENV-
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Всички останали въпроси изпращайте на: EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu 

 

 

1. Общи положения 

№ Въпрос Отговор  

1 Имат ли възможност националните 

органи да коментират предложенията, 

както при предишните покани по 

LIFE? 

Не. Съгласно Регламент LIFE 2014-2020 г. 

това не е възможно 

2 В ръководството за кандидатстване 

„настоятелно се препоръчва“ на 

кандидатите да пишат предложенията 

си на английски език. Ще бъдат ли 

санкционирани кандидати, които 

напишат заявлението си на своя език? 

Не, кандидатите няма да бъдат 

санкционирани за представяне на 

предложения на друг официален език на 

ЕС. Въпреки това, настоятелно се 

препоръчва на кандидатите да пишат 

предложенията си на английски език. 

Моля, имайте предвид, че по време на 

изпълнението на проект по LIFE цялата 

комуникация с Агенцията и основните 

резултати по проекта ще трябва да бъдат 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/
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на английски език. 

3 За проект, включващ отвъдморска 

страна или територия, съществува ли 

изискване кандидатите 

(координиращият бенефициент) да 

бъдат установени на територията на 

ЕС? 

Да, за всички проекти координиращият 

бенефициент трябва да бъде установен на 

територията на ЕС, където са приложими 

договорите за ЕС. 

4 В образеца на договор за 

безвъзмездни средства се посочва 

възможност за прехвърляне на до 20% 

от бюджета между бюджетните 

редове. Това 20% от съответния вид 

разходи ли са или 20% от общия 

бюджет? 

Става въпрос за 20% от общите допустими 

разходи. 

5 В някои случаи правилата за 

възлагане на договори на външни 

доставчици, предвидени в договора за 

безвъзмездни средства за 

интегрирани и за традиционни 

проекти, са различни от националните 

и регионалните закони. Какво е 

приложимото правило в такъв 

случай? 

Бенефициентът, който възлага договора, 

трябва да прилага правила, които са 

общоприложими за обществените 

поръчки, съгласно посоченото в чл. II.9 и 

10 от договора за безвъзмездни средства. 

Бенефициентите следва да прилагат свои 

правила, доколкото (1) те не са в 

противоречие с горепосочените членове и 

(2) те гарантират стойност срещу 

вложените средства и отсъствие на 

конфликт на интереси. Например: ако в 

договора за безвъзмездни средства е 

предвидено, че за частни субекти се 

изисква открита тръжна процедура, този 

субект не може да пренебрегне това, ако 

собствените им правила предвиждат не 

толкова строга процедура. 

6 Кой пакет от документи за 

кандидатстване следва да избера за 

предложение, което обединява 

Природа и биоразнообразие, Околна 

среда и ресурсна ефективност и 

Информация? Мога ли да избера 

което и да е от тях, дори проектът да 

обхваща повече от една категория? 

Има различни пакети с документи за 

кандидатстване, отговарящи на 

различните приоритетни области по 

Програма LIFE. В някои случаи даден 

проект може да е адресиран към цели от 

няколко приоритетни области, но въпреки 

това трябва да решите, коя е основната 

насоченост на вашия проект и да подадете 

документи по тази приоритетна област. На 

уебстраницата за поканата ще намерите 

линк към документ озаглавен „Документ 

за ориентация“, който може да ви помогне 

да направите своя избор. 

7 Допустими ли са като партньори за 

програма LIFE лицата, действащи в 

В чл. 23 от Регламента LIFE се посочва, че 

Програма LIFE може да финансира 



качеството на свободна практика. 

Експертите на свободна практика не 

са част от никаква организация.  

публични и частни органи. Този член 

следва да се чете във връзка с Финансовия 

регламент на ЕС, в който ясно се посочва, 

че „частните лица“ не включват частни 

лица. Следователно кандидатът, както и 

всички партньори (свързани 

бенефициенти) трябва да бъдат „органи“, а 

не лица (т.е. физически лица). Моля, 

имайте предвид, че „едноличните 

търговци“ също се считат за „физически 

лица“. 

Лицата могат да участват в проектите като 

служители на бенефициентите в 

качеството на физически лица или чрез 

договори за външна помощ. Съгласно чл. 

II.19.2 от Договора за безвъзмездни 

средства, разходите на физически лица, 

работещи по договор, различен от трудов 

договор, с координиращия бенефициент 

или с асоцииран бенефициент, могат да 

бъдат приравнени на разходи за персонал, 

при условие че са изпълнени следните 

условия: 

(i) физическото лице работи съгласно 

указанията на бенефициента и, ако не е 

договорено друго с бенефициента, в 

помещенията на бенефициента; 

(ii) резултатите от труда принадлежат на 

бенефициента и 

(iii) разходите не се различават 

съществено от разходите за персонал, 

изпълняващ аналогични задачи по трудов 

договор с бенефициента. В случай на 

външна помощ следва да се напомни, че за 

нея трябва да се предложи оферта, 

следователно в предложението не може да 

се посочи конкретно лице или дружество 

като доставчик на външната помощ. 

8 Може ли даден проект да включва 

партньор в Швейцария и да се 

извършват дейности извън 

Европейския съюз? 

Да, съгласно чл. 6 от Регламента LIFE, при 

условие че координиращият бенефициент 

е базиран в ЕС и са представени 

доказателства, че за постигането на целите 

на ЕС и за осигуряване на ефективността 

на интервенциите по проекта, 

изпълнявани на територията на държавите 

членки, са необходими конкретни 



дейности, които ще се извършват извън 

ЕС (т.е. Швейцария),. Обикновен 

трансфер на ноу-хау и експертна подкрепа 

не са достатъчни. 

9 Считат ли се печалбите, генерирани 

след края на проекта чрез използване 

на резултатите от него за доход по 

проекта? Ще бъдат ли приспаднати те 

от получените безвъзмездни 

средства? 

Доходите, получени след края на проекта, 

не се считат за доходи по проекта. 

10 Разработваме проект, по който ще 

бъде изготвен прототип. В 

заключителните етапи на изпитване и 

демонстрация предвиждаме да 

събираме такса от потребителите на 

прототипа (за да компенсираме някои 

от разходите за създаването му). Как 

следва да се третира полученият в 

резултат доход? 

Всички приходи, генерирани от проекта, 

трябва да бъдат записани и отчетени на 

Агенцията / Комисията най-късно в 

окончателния финансов доклад. Нещо 

повече, в случай на използване на 

прототипа за търговски цели той ще 

трябва да бъде амортизиран и да се счита 

или за оборудване, или за инфраструктура. 

Фактически 100% от разходите за покупка 

са допустими за съфинансиране, само ако 

прототипът или някои от неговите 

компоненти не се използват за търговски 

цели по време на жизнения цикъл на 

проекта. 

11 Може ли потенциален кандидат да 

подаде две заявления, едно по 

подпрограма „Околна среда“ и едно 

по подпрограма „Действия по 

климата“? 

Кандидат наистина може да подаде 

заявления по двете подпрограми и всяко 

от тях ще бъде оценено. Въпреки това, 

моля, имайте предвид, че ако проектите са 

свързани, това припокриване следва да 

бъде посочено във формуляр А7 – „Други 

предложения, представени за финансиране 

от Европейския съюз“1 (моля, включете 

информацията от отговора на въпрос 2). 

Ако и двата проекта стигнат до етап 

„разглеждане“, бенефициентът ще бъде 

помолен да отстрани всяко припокриване. 

Преди да представят повече от един 

проект, кандидатите следва внимателно да 

обмислят горепосочения въпрос за 

припокриването и да ограничат 

последното, колкото е възможно. 

13 Колко държави трябва да участват в 

даден проект, за да се счита той за 

„транснационален“? Дали е 

„Транснационалният“ проект включва 

повече от една държава. Съгласно 

насоките за кандидатстване 

                                                           
1 Това не се отнася за проекти за изграждане на капацитет и техническа помощ. 



достатъчно само да са повече от 1? 

Как да се получат максимален брой 

точки за това при оценката? 

транснационалните предложения се 

предпочитат и им се дават допълнителни 

точки, ако са налице достатъчно 

доказателства за добавената стойност на 

транснационалния подход. Максималният 

брой точки се дава на проекти, включващи 

бенефициенти от други страни. 

Действията трябва да се осъществяват в 

другата страна / другите страни и трябва 

да допринасят съществено за решаването 

на обхванатите проблеми. 

14 Трябва ли асоциираният 

бенефициент, който е публичен орган, 

да получи част от съфинансирането 

от ЕС, определено за проекта? Ако не 

го получава, приложимо ли е въпреки 

това правилото за 2%? 

Асоциираният бенефициент, който е 

публичен орган, не е задължен да получи 

част от съфинансирането от ЕС (макар че 

от друга страна всеки бенефициент трябва 

задължително да участва с финансов 

принос в проекта). Правилото за 2% е 

приложимо така или иначе. 

15 По проект се предвижда 

изграждането на инфраструктура на 

стойност над €500,000. В Приложение 

Х (Финансови и административни 

насоки) от образеца на договор за 

безвъзмездни средства се посочва, че  

това я прави голяма инфраструктура, 

която по принцип не е допустим 

разход, но е допустима в 

изключителни случаи.. 

Даден проект се счита за проекта за 

изграждане на голяма инфраструктура, 

ако фактическите2 разходи за „отделна 

инфраструктурна единица“ превишава  

€500,000. „Отделна инфраструктурна 

единица“ означава всички елементи, 

описани във формуляр F4а, които са 

физически свързани с цел осигуряване 

функционалността на инфраструктурната 

инвестиция (например за екодукт мостът, 

бариерите, знаците и др.). По изключение 

тази сума може да бъде превишена, ако в 

предложението се представи пълна 

техническа обосновка, доказваща 

необходимостта от инфраструктурата за 

осигуряване на пряк и ефективен принос 

към целите на Регламента LIFE (членове 

(10, 11 и 12). 

Следователно кандидатът трябва да 

представи в заявлението ясни и 

обосновани аргументи защо 

инфраструктурата има, например 

 голямо значение за целевите видове и 

защо без нея не може да бъде 

осигурено опазването на видовете; 

 крайно важна роля за постигането на 

                                                           
2 Фактически разходи: всички разходи за инфраструктурата без прилагане на амортизация. 



пряк и съществен принос към 

предложеното иновативно решение, 

като засилва неговия ефект и 

потенциал за възпроизвеждане  

15а  Възможно ли е изграждането на 

инфраструктура, струваща повече от 

€500,000, като част от финансирането 

(€500,000) ще бъде по Програма LIFЕ, 

а остатъкът ще се финансира от някой 

от бенефициентите, като по този 

начин се избягва ограничението, 

свързано с голяма инфраструктура? 

Прагът от €500,000 се прилага за 

фактическите разходи за „отделна 

инфраструктурна единица“, т.е. пълните 

разходи за инфраструктурата, без 

прилагане на никаква амортизация. Моля, 

имайте предвид, че за да бъдат дадени 

разходи съфинансирани по Програма 

LIFE, общите разходи трябва да се считат 

за допустими разходи по проекта, 

независимо дали част от тях се покриват 

от съфинансиране.  

16 Правилно ли е, че по време на 

периода на усвояване на 

безвъзмездните средства ще трябва да 

бъде получено съответното 

съфинансиране, което би изключило 

ефективно използването на 

исторически резерви? 

Съгласно насоките за кандидатстване от 

координиращия бенефициент и от всички 

асоциирани бенефициенти се очаква всеки 

от тях да осигури разумен финансов 

принос за бюджета на проекта. 

Финансовото участие на бенефициента се 

счита за доказателство за ангажимента му 

за изпълнение на целите на проекта – 

следователно много ниско финансово 

участие може да се счита за отсъствие или 

липса на ангажимент (по този въпрос, 

моля, вж. Критерий за възлагане 2 от 

Насоките за оценка и Насоките за 

кандидатстване). Не може да се представи 

проектно предложение, в което 

финансовият принос на някой от 

бенефициентите към бюджета на проекта 

е 0 евро. Въпреки това първоначалният 

произход на приноса на бенефициентите 

няма значение, при условие че средствата 

не идват от програма с финансиране от 

ЕС. Следователно по принцип 

историческите резерви биха могли да се 

използват за осигуряване на финансов 

принос към бюджета на проекта. Моля, 

имайте предвид, че приносът на 

бенефициентите може да бъде допълнен 

със съфинансиране от трети страни. 

17 Може да се използва като 

подизпълнител дружество от 

държава, която не е членка на ЕС? 

По принцип дружество от държава, която 

не е членка на ЕС, може да се използва 

като подизпълнител, при условие че са 



спазени всички правила на Програма LIFE 

и няма наложени конкретни ограничения 

от страна на ЕС по отношение на 

търговията с тази страна. 

18 Мога ли да подам заявление без 

потвърдено съфинансиране след 

първата година на проекта? Какво ще 

стане, ако потвърдената 

съфинансираща страна се оттегли 

след началото на проекта? 

В заявлението ви трябва да е посочен 

балансиран бюджет за целия жизнен 

цикъл на проекта. Ако част от 

съфинансирането не е потвърдено на този 

етап, можете да представите формуляр А6, 

в който е отбелязано „ще бъде потвърдено 

допълнително“, но все пак потенциалната 

съфинансираща страна трябва да го 

подпише. Преди сключването на договор 

за безвъзмездни средства се изисква 

„потвърден“ формуляр А6, 

 

Ако съфинансиращата страна се оттегли 

след началото на проекта, 

координиращият бенефициент е отговорен 

за намирането на заместващо 

съфинансиране. 

19 1. Възможно ли е изпълнението на 

сходни дейности, но в различни 

целеви държави, по проект по 

Програма LIFE и по проект, 

финансиран по друга финансова 

програма на ЕС? 

2. Могат ли партньори от друг проект 

с финансиране от ЕС да участват в 

проект по Програма LIFE, при 

условие че двойно финансиране на 

дейностите, предвидени по LIFE, 

другата програма? 

При условие че няма двойно финансиране, 

сходни дейности могат да се финансират 

по различни финансови програми на ЕС, 

при условие че действията са допустими 

във всяко друго отношение. 

Партньорите от другия проект могат да 

участват и в проекта по Програма LIFE, 

доколкото има ясно разделение на 

разходите. 

20 Мога ли да бъда координатор на 

проекта, без да съм в постоянни 

договорни отношения и дори без да 

имам трудов договор с 

координиращия бенефициент, като 

заплатата ми като мениджър на 

проекта е включена в раздела за 

персонал като допълнителен 

персонал? 

Моля, вж. ЧЗВ 7 по-горе и имайте предвид 

също, че не е задължително 

координаторът на проекта да бъде 

служител на постоянен договор на 

координиращия бенефициент. Въпреки че 

се очаква управлението на проекта да се 

извършва от персонала на координиращия 

бенефициент, възлагането на 

ръководството на проекта на външни 

изпълнители е възможно въз основа на 

подходяща обосновка, при условие че 

координиращият бенефициент запазва 

пълен и ежедневен контрол върху проекта 



и трябва да създаде подходящ механизъм 

за гарантиране на адекватен контрол. Ако 

координиращият бенефициент желае за 

възложи на подизпълнители работата по 

управлението на проекта, трябва да бъдат 

спазени всички разпоредби относно 

външната помощ, включително по 

отношение на тръжната процедура. 

Координиращият бенефициент би могъл 

също да наеме координатор на проекта на 

срочен / трудов договор за срока на 

проекта. 

За повече подробности, моля, вж. „Кой 

трябва да управлява проекта LIFE?“ от 

Насоките за кандидатстване. 

21 Кога трябва да отбележа графата 

„Възстановяване на ДДС“ във 

формуляр А2-А3 в проектно 

предложение в електронен формат? 

В Насоките за кандидатстване трябва да е 

посочено: „Ако вашата организация не 

може да си възвърне платения ДДС (…) 

можете да изберете да включите 

възстановяването на ДДС във вашите 

разходи, представени по това 

предложение, като в такъв случай, моля, 

отбележете  графата“ В настоящият 

вариант на Насоките за кандидатстване 

неправилно са включени графи „Да“ и 

„Не“ за възстановяване на ДДС в 

проектното предложение в електронен 

формат. Извиняваме се за грешката. 

22 Могат ли субектите, признати от 

италианския Върховен съд за „soggetti 

di diritto” (и притежаващи собствени 

активи, както и права да се явяват в 

съда и да подписват договори с трети 

страни) да кандидатстват за 

безвъзмездни средства по Програма 

LIFE, макар че съгласно италианското 

законодателство нямат 

правосубектност? 

В чл. 131 от Финансовия регламент на ЕС 

се посочва, че заявления за безвъзмездни 

средства могат да се представят от 

юридически лица, включително „субекти, 

които нямат правосубектност съгласно 

приложимото национално право, при 

условие че техните представители имат 

способността да поемат правни 

задължения от името на субекта и 

предоставят гаранции за защитата на 

финансовите интереси на Съюза, които са 

равностойни на гаранциите, предоставени 

от юридическите лица“. 

Трябва да се представят ясни 

доказателства, че всички горепосочени 

критерии са изпълнени. 

23 Виждали сме проекти с няколко 

бенефициенти, при които всички 

Асоциираните бенефициенти трябва да 

участват активно в едно или няколко от 



дейности на проекта се ръководят от 

координиращия бенефициент. 

Въпреки това в насоките се посочва 

(старите и новите разпоредби) че 

асоциираните бенефициенти трябва 

да отговарят за изпълнението на едно 

или няколко дейности на проекта. 

Може ли (разумно ли е от гледна 

точка на допустимостта) асоцииран 

бенефициент само да участва в 

действието или винаги трябва да бъде 

посочен като водещия бенефициент 

най-малко за едно действие по 

проекта? 

дейностите на проекта, но не е 

необходимо да бъдат водещ бенефициент. 

24 Има ли национални разпределения? 

Как се изчисляват те в 

Многогодишната работна програма за 

периода 2014 – 2020 г.? 

Национални разпределения има само за 

подпрограма „Околна среда“. Методът за 

изчисляване на разпределенията е същият, 

както по програма LIFE+ и е посочен в чл. 

6 от Регламент (ЕО) № 614/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 

май 2007 г. относно финансовия 

инструмент за околна среда (LIFE+). 

Въпреки това разпределенията в LIFE+ 

бяха на годишна база, докато в сегашната 

програма LIFE националните 

разпределения са за целия период 2014 – 

2017 г. Първоначалните цифри за 

четиригодишния период можете да 

намерите в Многогодишната работна 

програма за периода 2014 – 2020 г., 

закръглени до два десетични знака. 

Останалите национални разпределения за 

периода 2015 – 2017 г. ще бъдат 

публикувани в уебсайта на Програма LIFE 

веднага след като бъдат финализирани 

безвъзмездните средства за 2016 г. 

 

1.1. Общи положения 

1 Относно правилото за 102%, 

приложимо за публични органи, 

разбираме, че това правило не се 

прилага за персонал, който е нает или 

чийто договор е изрично подновен за 

срока на проекта по програма LIFE. 

Вярно ли е това? 

Да, вярно е. Трябва да се отбележи, че 

това изключение се отнася за подновяване 

на договори, а не за преназначаване. 

Следователно, ако служител вече има 

постоянен договор преди началото на 

проекта, неговите разходи за персонал 

трябва да бъдат взети предвид за 

прилагането на правилото за 102%. 



2 Как да тълкуваме израза 60% 

съфинансиране – означава ли това, че 

приносът на ЕС ще бъде 40%, или 

60%? 

Съфинансирането от ЕС е максимум 60% 

от общите допустими разходи по проекта, 

което означава, че приносът на ЕС ще 

бъде максимум 60% от общите допустими 

разходи по проекта. 

3 В какви случаи е приложимо 

правилото за 75% финансиране от ЕС 

по Програма LIFE? 

Съфинансиране в размер до 75% от 

общите допустими разходи може да бъде 

предоставено само на проекти 

предложения по подпрограма „Природа и 

биоразнообразие“ на Програма LIFE, 

които са концентрирани върху конкретни 

действия за опазване на приоритетни 

видове или видове местообитания по 

Директивата за птиците и 

местообитанията. По-големият процент 

финансиране ще се прилага само за 

проекти, при които 50% или над 50% от 

общите прогнозни разходи за конкретните 

действия по опазване са разпределени за 

дейности, които носят пряка полза за 

местообитанията или видовете. Вж. Раздел 

1.6.4 от Насоките за кандидатстване за 

2017 г. 

4 Ще има ли отчисление за 

административни разходи по единна 

ставка от 7%? В насоките се казва, че 

„Никоя организация, която получава 

безвъзмездни средства за оперативни 

разходи от ЕС за срока на проекта или 

части от срока, не може да предяви 

искане за единна ставка за въпросния 

период“. Ако това е приложимо за 

целия университет, то тогава ние 

няма да сме допустими. Можете ли да 

потвърдите? 

Моля, имайте предвид, че трябва да 

правите разлика между „безвъзмездни 

средства за оперативни разходи“ и 

„безвъзмездни средства за действие“. 

Средства за оперативни разходи се 

предоставят за финансиране на 

функционирането на даден орган и в този 

смисъл организацията вече получава 

принос за общи оперативни разходи 

(административни разходи). 

Безвъзмездните средства за действие са 

предназначени да помогнат за постигането 

на цел на политика на Съюза (т.е. 

безвъзмездни средства, които допринасят 

за финансирането на конкретни проекти). 

Ако вашият университет получава 

„безвъзмездни средства за оперативни 

разходи“, които по принцип вече 

финансират вашите административни 

разходи, тогава не можете да 

претендирате за единна ставка за 

административни разходи за въпросния 

период. Не се разрешава двойно 



финансиране. Няма проблем, ако вашата 

организация получава други, несвързани 

безвъзмездни средства за действие (т.е. за 

конкретни проекти). 

Моля, имайте предвид също, че процентът 

на административните разходи ще бъде 

определен във вашия договор за 

безвъзмездни средства като фиксиран 

процент, който може да бъде до 7% (за 

бенефициент) в зависимост от вида 

дейности във вашия проект. 

 

2. Традиционни проекти 

1 Какво имате предвид под 

възпроизводимост и прехвърляемост 

в контекста на проект по Програма 

LIFE? 

По същество това е група значителни 

дейности (не само общо заявяване на 

намерения), които са включени в проекта 

и имат за цел постигане на реално 

използване на резултатите от проекта в 

други условия, различни от специфичните 

за проекта. Възпроизводимостта и 

прехвърляемостта надхвърлят 

разпространението, трансфера на знания и 

работата в мрежа. Те засягат дейности и 

подходи, интегрирани във всички 

съответни дейности по проекта, които 

имат за цел да улеснят възпроизвеждането 

и/или трансфера на резултатите и опита на 

проекта извън проекта, включително в 

други сектори, структури, региони или 

държави. 

От тази година всички Насоки за 

кандидатстване съдържат примери и 

налагат задължение за включване на 

дейности по възпроизводимост и 

прехвърляемост, както и задължителен 

резултат в дейностите по проекта. 

2 Каква е разликата между понятието 

„устойчивост“ и понятието 

„възпроизводимост и 

прехвърляемост“? 

Устойчивостта е способността за 

запазване на резултатите от проекта след 

приключването му. Тя предполага 

стратегия, включваща задачи за 

гарантиране продължаването на 

необходимите дейности по проекта и 

съответното финансиране след края на 

проекта. 

Възпроизводимостта и прехвърляемостта 

се простират още по-далеч и гарантират, 



че резултатите на проекта не само ще 

продължат в условията на проекта след 

неговия край, но и ще се използват реално 

в други условия и ще се мултиплицират. 

3 Задължително ли е прилагането на 

таблица за показателите за 

изпълнение на проект по Програма 

LIFE? Тя ще се взема ли предвид при 

оценката? 

Да, задължително е и тя ще се използва в 

процеса на оценка за оценяване на 

степента и качеството на приноса към 

конкретните цели на приоритетните 

области от подпрограмата „Околна среда“ 

(Критерий за възлагане 3), а по 

подпрограма „Действия по климата“ ще се 

използва за оценка на степента и 

качеството на приноса към по-голяма 

устойчивост спрямо изменението на 

климата и/или за намаляване на емисиите 

на парникови газове (Критерий за 

възлагане 3). 

4 Можете ли да дадете вашето 

становище по следната идея за 

традиционен проект? 

Съжаляваме, но Агенцията / Комисията не 

може да даде никакво становище по 

конкретна проектна идея, тъй като това ще 

изкриви конкуренцията в процеса на 

поканата. Въпреки това, можете да се 

свържете с вашето национално звено за 

контакт по Програма LIFE за подкрепа и 

съвет. Списъкът с националните звена за 

контакт по Програма LIFE можете да 

намерите на основния уебсайт на 

Програма LIFE. 

5 На какво можем да се основем, за да 

докажем, че даден метод е „добра 

практика“? Можем ли да се основем 

на собствената си обоснована 

преценка или какво използва 

Агенцията / Комисията като мярка за 

оценка дали нещо е „добра 

практика“? 

В заявлението си следва да представите 

разумна обосновка защо според методите, 

които използвате, представляват добра 

практика, като представите убедителни 

доводи за уместността на предложеното 

решение, включително за неговата 

разходна ефективност и защо то 

представлява съвременно техническо 

равнище. Можете да се позовете на 

ръководства за добри практики, научна 

литература и др. Комисията за оценка ще 

разгледа всички представени от вас 

обосновки и ще ги оцени по същество.  

6 По отношение на бюджетите на 

отделните проекти по двете 

подпрограми, можете ли да ни 

информирате за максималния бюджет 

за „традиционни проекти“? 

Относно бюджета, вж. раздел 1.6.3 от 

Насоките за кандидатстване по 

подпрограма „Околна среда“ (1.5.3 в 

подпрограма „Действия по климата“) 

Няма фиксиран минимален размер на 



бюджетите на проектите. В миналото 

няколко пъти са финансирани големи 

амбициозни проекти (т.е. с общи разходи 

над 5,000,000 евро), докато много малки 

проекти (т.е. с общи разходи под 500,000 

евро) рядко успяваха да получат 

финансиране поради ограничените 

резултати и съответно ниската добавена 

стойност. 

При изготвянето на бюджет на проекта, 

кандидатите следва да вземат предвид 

също индикативните национални 

разпределения по държави-членки за 

проекти, финансирани по подпрограмата 

за околна среда, приложими за периода 

2014 – 2017 г. Предложение за проект, 

което ще поиска от ЕС финансово участие, 

по-високо от общото индикативно 

национално разпределение за държавата-

членка на кандидата, ще има по-малка 

вероятност да бъде избрано за 

съфинансиране по LIFE. Националните 

разпределения можете да намерите в 

раздел 5 от Многогодишната работна 

програма за периода 2014 – 2017 г. по 

Програма LIFE и Насоките за оценка на 

проектни предложения по Програма LIFE 

за 2017 г. 

С други думи кандидатът трябва да 

определи бюджета. 

7 Кога се изисква банкова гаранция? По време на етапа на финансовия подбор 

ще бъде извършена проверка за финансова 

рентабилност, за да се прецени дали ще се 

изисква финансова гаранция за пълно или 

частично покриване на авансовото 

плащане от ЕС за проекта. За повече 

подробности, вж. съответния раздел 6 от 

Насоките за оценка. Изискването за 

банкова гаранция ще бъде съобщено (ако е 

необходимо) по време на етапа на 

преразглеждане на проекта. 

8 Допустим разход ли е покупката на 

земя за проекти за биоразнообразие. 

А за проекти по подпрограма 

„Действия по климата“? 

Както покупката, така и компенсациите за 

права за ползване на земя са допустими и 

по двете подпрограми. Въпреки това при 

всички случаи са приложими критериите, 

описани в чл. II.19.2. от Общите условия 



на образеца на Договор за безвъзмездни 

средства. 

9 Правилно ли разбираме, че 100% от 

разходите за прототип на съвременно 

техническо равнище са допустими по 

проект по Програма LIFE? 

В членове II.9 и II.10 от Общите 

условия на образеца на Договор за 

безвъзмездни средства по Програма 

LIFE се посочва, че прототипът и 

никой от неговите компоненти не 

трябва да се използват за търговски 

цели по проекта. Може ли да ни 

помогнете да разберем как 

кандидатът може да изпълни това 

изискване, ако прототипът ще 

предоставя услуги за гражданите? 

Припомнете си първо, че за заявления за 

прототип не се използват най-съвременни 

технологии, тъй като най-съвременната 

технология вече е била изпитана и са били 

доказани нейната техническа и разходна 

ефективност. Както се посочва в насоките 

за кандидатстване, прототипът е 

инфраструктура и/или оборудване, 

създадени специално за изпълнението на 

проекта, никога не са били предлагани на 

пазара и не са в серийно производство, а 

техническата им приложимост предстои 

да бъде доказана. 

Ако технологията може да се счита за 

прототип, тя не може да се използва за 

търговски цели по време на жизнения 

цикъл на проекта, както е посочено в чл. 

II.19.2 от образеца на Договор за 

безвъзмездни средства по програма LIFE. 

Ако технологията се използва за 

търговски цели, какъвто очевидно е 

вашият случай, прототипът няма да бъде 

100% допустим са съфинансиране. В такъв 

случай той ще трябва да бъде амортизиран 

съгласно правилата, приложими за 

покупката на нови или втора ръка 

оборудване и инфраструктура. 

 

2.1. Традиционни проекти, подпрограма „Околна среда“ 

1 В Критерий за възлагане 3 по 

подпрограма „Околна среда“ 

посочвате екологичните ползи от 

подхода за управление на околната 

среда на база жизнен цикъл. Какво 

имате предвид? Трябва ли да имам 

проучване на база жизнен цикъл 

преди да представя предложението 

си? 

Представящите предложението трябва да 

разбират екологичните ползи от гледна 

точка на жизнения цикъл, за да не 

допуснат положителните ефекти 

„получени“ на един от етапите (например 

производство) да бъдат компенсирани от 

отрицателните ефекти от друг етап 

(например край на жизнения цикъл), като 

общият ефект е по-скоро отрицателен, а не 

положителен, какъвто би трябвало да бъде 

при проект по LIFE. Не е необходимо да 

имате пълен анализ на база жизнен цикъл 

преди да представите предложението, но 

трябва да можете да обясните ясно и 

убедително ефектите през различните 



фази на жизнения цикъл. 

Строго погледнато, този подход може би е 

по-малко уместен за предложения по 

подпрограма „Природа и 

биоразнообразие“ или „Управление и 

информация, свързани с околната среда“, 

но и в тези случаи представящите 

предложението трябва да обмислят и 

обяснят отрицателните ефекти, които 

проектът може да има върху околната 

среда и да се уверят, че като цяло 

проектът носи ясни и значителни 

екологични ползи. 

 

2.1.1. Приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ 

1 Бих искал да предложа 

демонстрационен проект, който 

според мен е нов за целия Съюз. Ще 

получа ли допълнителните 5 точки, 

предвидени по Критерий за възлагане 

4? 

Ще получите допълнителните 5 точки, 

само ако проектът напълно съответства 

най-малко на една от приоритетните тези 

за проекти и ако можете да представите 

във формуляр B2 от предложението в 

електронен формат  убедителни 

доказателства за тази новост спрямо 

аналогични съществуващи добри 

практики. За повече подробности, моля, 

вж. Насоките за кандидатстване и 

Насоките за оценка за подпрограма 

„Околна среда“. 

 

2.1.2. Приоритетна област „Природа и биоразнообразие“ 

1 Попада ли проект за разработване на 

национална Приоритетна рамка за 

действие по възстановяване в тема 

1b? 

Не. За да попада в тази тема, проектът 

трябва да прилага съществуваща 

Приоритетна рамка за действие по 

възстановяване, която вече е одобрена на 

национално или регионално равнище. 

2 Съгласно раздел 2.4.3 от насоките за 

подпрограма „Природа и 

биоразнообразие“ на Програма LIFE, 

„не са допустими плащания към 

публични органи за купуване на земя, 

компенсации или лизинг, с 

изключение на плащания за 

компенсации или краткосрочен 

лизинг към местните власти“. 

Терминът „плащания за 

компенсации“ във втората част от 

това изречение обхваща ли както 

Втората част от изречението се отнася за 

случаи, когато публичен орган получава 

временна компенсация (за срока на 

проекта). Следователно еднократни 

плащания на компенсации не са 

допустими, когато земята принадлежи на 

местен орган. 

Във всички случаи плащанията за 

купуване/лизинг на земя и 

компенсаторните плащания винаги се 

проверяват внимателно при оценката на 

проектни предложения по Програма LIFE 



„еднократни плащания за 

компенсации“, така и „временни 

компенсационни плащания“ или само 

второто? 

и се очаква да бъдат напълно обосновани. 

3 Трябва ли всички проекти за природа 

да бъдат разработени за зони от 

мрежата „Натура 2000“? 

За проектите по подпрограма „Природа“ 

на Програма LIFE дейностите, насочени 

към видове птици, трябва да се 

осъществяват в (СЗЗ)3, дейностите, 

насочени към местообитания или видове 

по Директивата за местообитанията, 

трябва да се осъществяват в 

пЗЗО/ЗЗО/СКЗ4. Въпреки това при 

инвестиции, за които се предвижда да 

допринесат за подобряване на 

екологичната съгласуваност и свързаност 

на мрежата Натура 2000 (условията са 

изброени в раздел 2.4.3 от Насоките за 

кандидатстване), дейностите могат да се 

осъществяват извън мрежата „Натура 

2000“. Освен това проектите по 

подпрограма „Природа“ на Програма LIFE 

могат да включват дейности за 

подобряване на консервационния статус 

на видовете, изброени в Приложение IV, 

но не и в Приложение II от Директивата за 

местообитанията. Разходите за 

консервационни дейности на място за 

опазването на видовете по Приложение 

IV, които не са изброени в Приложение II, 

не са обвързани с условието земите, към 

които са насочени дейностите, да имат 

статут на зона от Натура 2000. 

За двата горепосочени случая трябва се 

предостави гаранция за устойчивостта на 

всички такива инвестиции под формата на 

ангажимент за осигуряване на тези зони 

на най-подходящия статут на защитена 

зона преди края на проекта. 

4 Купуване на земя извън Натура 2000: 

може ли да обясните кога е възможно 

това? 

Купуването на земя извън Натура 2000 е 

възможно, доколкото това допринася за 

подобрявано, поддържане и 

възстановяване на целостта на мрежата 

                                                           
3 СЗЗ – специални защитени зони 
4 пЗЗО – предложени зони от значение за Общността; ЗЗО – зони от значение за общността; СКЗ – 
специални консервационни зони 



„Натура 2000“, включително чрез 

подобряване на връзките, чрез изграждане 

на коридори, екопасажи или други 

елементи на зелената инфраструктура. 

Въпреки това купуването на земя не е 

допустимо в случай на базирани в зоната 

дейности за опазването на видове по 

Приложение IV, които не са включени в 

Приложение II от Директивата за 

местообитанията. 

Допустимостта на разходите за купуване 

на земя е обвързано с условията, изброени 

в раздел 2.3.4 от Насоките за 

кандидатстване. Кандидатът трябва да 

разгледа всички условия, като обясни как 

е или ще бъде изпълнено всяко от тях по 

време на проекта. 

 

2.1.3. Приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ 

1 В Насоките за кандидатстване се 

посочва, че на стратегически 

обществено достъпни места трябва да 

се поставят Информационни табели. 

Тъй като нашият проект включва 

повишаване на информираността в 

цяла Европа, а не на конкретно място, 

не виждаме как да изпълним това 

задължение. Моля да ни посъветвате 

за това. 

В такива случаи обичайната практика е 

информационното табло да се постави 

извън помещенията на координиращия 

бенефициент, обикновено на място, 

където може да се види от минувачите. 

2 Какво имате предвид под 

възпроизводимост и прехвърляемост 

в контекста на проект по приоритетна 

област „Управление и информация, 

свързани с околната среда“ на 

Програма LIFE? 

По същество това е група значителни 

дейности (не само общо заявяване на 

намерения), които са включени в проекта 

и имат за цел постигане на реално 

използване на резултатите от проекта в 

други условия, различни от специфичните 

за проекта. Възпроизводимостта и 

прехвърляемостта надхвърлят 

разпространението, трансфера на знания и 

работата в мрежа. Ето някои примери: 

стратегия за прехвърляемост и план за 

действие, определящ област за 

възпроизвеждане, участници и дейности; 

осигуряване на финансиране за такива 

дейности след края на проекта; 

ангажименти за прилагане на метода на 

други места и т.н. 



3 Трябва ли проектите по приоритетна 

област „Управление и информация, 

свързани с околната среда“ да 

постигат измерим ефект само върху 

нагласите и поведението на целевите 

аудитории? 

В Насоките за кандидатстване по 

приоритетна област „Управление и 

информация, свързани с околната среда“, 

се посочва че проектите по тази 

приоритетна област следва да постигат 

измерими ефекти върху нагласите и 

поведението и във възможно най-голяма 

степен върху състоянието на околната 

среда (Раздел 2.3, Насоки за 

кандидатстване по приоритетна област 

„Управление и информация, свързани с 

околната среда“, 2017 г.) 

4 Как може да се измери количествено  

ефектът от информационен проект? 

Ефектите от проекта могат да се измерят 

количествено, като се определят 

подходящи показатели за измерване на 

приноса на проекта за решаването на 

проблема. Ефектът от дейностите в края 

на проекта трябва да бъде измерен спрямо 

определена базова линия. Дори ако 

приносът на проекта е само косвен, 

подходящите показатели все пак могат да 

дадат представа за тенденциите. 

Примерни възможни показатели: 

повишаване на процента на 

информираност на целевата аудитория 

спрямо базовата линия (измерена 

количествено чрез проучвания), пазарен 

дял на по-екологосъобразните продукти, 

повишаване на процента на 

събиране/рециклиране на определен поток 

от отпадъци, актуализация на 

законодателната рамката / рамката за 

управление, предоставяне на 

допълнителни (икономически) стимули, 

допълнителни eкологични обществени 

поръчки, допълнително съдебно 

преследване на екологични престъпления 

и др.  

 

2.2. Традиционни проекти, подпрограма „Действия по климата“ 

1 Къде следва да се включи дейността 

„Сътрудничество с други проекти“? 

Дейностите, свързани със 

„Сътрудничество с други проекти“ следва 

да се представят по Дейност Д 

„Комуникация и разпространение на 

резултатите“ 

 



2.2.1. Приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ 

1 Относно посочените приоритети по 

приоритетна област „Смекчаване на 

изменението на климата“ следва ли да 

се разбира, че ще се запазят само 

проектите, които попадат в рамките 

на приоритетите за 2017 г.? Доколко 

ще се разглеждат проекти, свързани с 

другите приоритети? 

Връзката с политическите приоритети ще 

се взема предвид във връзка с Критерий за 

възлагане 4 „Принос към темите на 

проекта“ и качеството на приноса към 

специфичните цели на приоритетните 

области от подпрограма „Действия по 

климата“ на Програма LIFE. Проектните 

предложения, представени по тази 

подпрограма, трябва да допринасят за 

целите, определени в членове 14, 15 и 16 

от Регламента LIFE. Проекти, които 

допринасят за тези цели и за приоритетите 

за 2017 г., ще получават от 7 до 15 точки 

по Критерий за възлагане 4 в зависимост 

от степента и качеството на приноса към 

конкретните цели, посочени в тези 

членове. Въпреки това списъкът на 

политическите приоритети не е 

изчерпателен и ще се разглеждат също 

предложения, свързани с други 

приоритети, при условие че допринасят за 

целите, определени в членове 14, 15 и 16 

от Регламента LIFE. 

2 Във връзка с приоритета относно 

енергийно ефективните индустрии 

(ЕЕИ) по приоритетна област 

„Смекчаване на изменението на 

климата“, относно енергийно 

ефективните индустрии - дефинирани 

ли са ЕЕИ на друго място? Има ли 

ограничен списък на ЕЕИ? 

Приоритетът относно енергийно 

ефективните индустрии е същият, както 

през миналите години. Няма определен 

списък, но ние разглеждаме като ЕЕИ 

индустрии с високо потребление на 

енергия и голям потенциал за икономии. 

Тук се включват стоманодобив, 

производство на алуминий, стъкло, 

керамика, цимент и химичната 

промишленост. Това не ограничава 

списъка само до големите индустрии. 

Напротив, бихме искали да се насочим 

към МСП, които имат високо потребление 

на енергия и биха могли да 

трансформиращо въздействие на своите 

отрасли. 

3 В Насоките за кандидатстване по 

подпрограма „Действия по климата“: 

глава 2.5.4 „Как да изготвим проектно 

предложение по подпрограма 

„Действия по климата на Програма 

LIFE?“ е приложима само за проекти 

Тази глава вече се отнася за всички 

проектни предложения по подпрограма 

„Действия по климата“ 



за Управление и информация във 

връзка с климата (разработени по 2.5 

Приоритетна област „Управление и 

информация във връзка с климата“) 

или за всички проектни предложения 

по подпрограма „Действия по 

климата“? 

 

2.2.2. Приоритетна област „Управление и информация във връзка с климата“ 

1 По отношение на проект по 

приоритет „Управление и 

информация във връзка с климата“ в 

Насоките за кандидатстване  няма 

конкретно обяснение за логическите 

стъпки, които трябва да се следват, 

тъй като те са обяснени в Насоките за 

„Управление и информация във 

връзка с околната среда“: 

идентифициране на проблема, 

поставяне на цели, дефиниране на 

действия, избор на целева публика, 

конструиране на показатели. 

Означава ли това, че това не е толкова 

важно за проектите по приоритетна 

област „Управление и информация 

във връзка с климата“? 

Логическите стъпки, които трябва да се 

следват при изготвянето на проектно 

предложение по приоритетна област 

„Управление и информация във връзка с 

климата“ са същите, както за 

предложенията по „Управление и 

информация във връзка с околната среда“. 

Съгласуваността на проекта (т.е. 

идентифициране на проблема, дефиниране 

на действия) ще се оценява в рамките на 

критерия за техническа съгласуваност и 

качество. 

2 Проектите по „Управление и 

информация във връзка с климата“ 

трябва да съответстват на 

конкретните цели, посочени в чл. 16 

от Регламента LIFE. Освен това в 

насоките за кандидатстване има 

посочени политически приоритети на 

ЕС за 2017 г. Трябва ли проект по 

„Управление и информация във 

връзка с климата“ да съответства и на 

тези политически приоритети? 

Списъкът на политическите приоритети не 

е изчерпателен. Ще се разглеждат и 

проектни предложения във връзка с други 

приоритети, при условие че допринасят за 

целите, определени в членове 14, 15 и 16 

от Регламента LIFE. Въпреки това 

проектите по приоритетна област 

„Управление и информация във връзка с 

климата“ по програма LIFE, които са 

избрали и съответстват изцяло на 

проектните теми, изброени в раздел 2.5 от 

Насоките за кандидатстване, ще получат 

допълнителни точки. За повече 

подробности, моля, вж. раздела. 

3 По отношение на показателите е 

посочено, че „Проект за управление и 

информация във връзка с климата 

трябва има ефект върху основната 

целева аудитория И върху проблема в 

областта на климата“. Какъв вид 

Група ключови показатели са изброени в 

таблицата с показателите за изпълнение на 

проекти по LIFE, която кандидатите 

трябва да попълнят и приложат към 

проектното предложение. Освен това ви 

насърчаваме да определите показатели, 



показатели могат да се очакват за 

измерване на ефекта върху проблема 

в областта на климата? 

които имат най-голямо значение за вашия 

проект, за да измерите ефекта от 

действията спрямо описаното базово 

положение. 

Примери: увеличен брой практики или 

подходи на проекта, възприети от 

домакинствата, предприятията, властите 

или включени в национални / регионални 

програми или планове за действие; 

намален брой нарушения; увеличен дял на 

възобновяемите източници и др. 

 

3. Техническа помощ 

1 Може ли да бъде подадено заявление 

за техническа помощ за 

разработването на Интегриран проект 

по подпрограма „Действия по 

климата“? 

Да. Съгласно поканата за представяне на 

предложения за 2017 г. както по 

подпрограма „Околна среда“, така и по 

подпрограма „Действия по климата“ има 

техническа помощ за разработването на 

заявления за бъдещи Интегрирани проекти 

по всяка подпрограма. Моля, имайте 

предвид, че има една съвместна покана за 

Техническа помощ за двете подпрограми. 

2 Какъв период може да има между 

представянето на предложение за 

Техническа помощ и представянето 

на предложението за съответния 

Интегриран проект? 

Като цяло срокът на проект за Техническа 

помощ не следва да превишава две 

години. Очаква се целта на проект за 

Техническа помощ да бъде изготвянето на 

цялостно предложение за Интегриран 

проект въз основа същата покана или 

предложение въз основа на следващата 

покана. 

3 Може ли кандидат да представи 

предложение за проект за Техническа 

помощ, свързан с Интегриран проект, 

като този кандидат е различен от 

крайния кандидат за самия 

Интегриран проект? 

Тъй като целта на проекта за Техническа 

помощ е представянето на предложение за 

Интегриран проект, „очаква се кандидатът 

по проекта за Техническа помощ да бъде 

планираният кандидат по бъдещия 

Интегриран проект“ (както е предвидено в 

точка 1.8.2 от Насоките за техническа 

помощ по програма LIFE). Но ако това не 

е така, трябва да бъде представено 

пояснение с аргументи и обосновка, 

включително връзката на кандидата по 

Интегрирания проект с проекта за 

Техническа помощ 

 

4. Интегрирани проекти 

1 Кой може да предостави помощ и Националните звена за контакт за 



информация относно Интегрираните 

проекти в моята страна? 

Програма LIFE могат да дадат насоки на 

кандидатите. За да увеличат шансовете си 

за подаване на успешни заявления и по-

специално за да избегнат неволна 

конкуренция между проекти със сходни 

цели, потенциалните кандидати се 

насърчават да се възползват от тази 

помощ. 

Освен това можете да се обърнете и към 

звената по LIFE в ГД „Околна среда“ и 

Изпълнителната агенция за МСП за 

насоки относно концепциите на 

потенциалните проекти. 

2 Правилно ли разбирам, че по 

Критерий за възлагане 3 (Добавена 

стойност за ЕС: степен и качество на 

приноса към целите на LIFE) при 

оценката на цялостното проектно 

предложение ще се разглежда само 

прекият ефект на Интегрирания 

проект по LIFE? 

Не. Както е посочено в Насоките за оценка 

на Интегрирани проекти, степента и 

качеството на приноса към целите на LIFE 

ще се измерва чрез оценяване на няколко 

фактора. Както е описано в първа 

подточка за всеки вид Интегриран проект, 

тези фактори включват очакваното ниво 

на изпълнение на целевия план / стратегия 

/ пътна карта като пряко следствие от 

предвидените действия в Интегрирания 

проект или чрез допълващи действия, 

финансирани с други средства, 

мобилизирани успоредно на Интегрирания 

проект. Но освен това ще се разглежда и 

косвеният ефект от действията, 

катализирани от Интегрирания проект, 

както е описано в останалите подточки. 

Например за заявления, свързани с 

Рамките за приоритетни действия, при 

оценката ще се взема предвид общото 

очаквано подобрение на консервационния 

статус на видовете и местообитанията, а за 

Интегрирани проекти в областта на водите 

– общият ефект по отношение на 

справянето със съществени неотстранени 

натиски или подобрения в посока към 

добър статус/потенциал по Рамковата 

директива за водите. 

3 Какво означава на практика 

предвиденият за Интегрирани 

проекти „голям териториален обхват“ 

по отношение на плановете за 

управление на отпадъците? Може ли 

Кандидатът трябва да реши кои региони 

или области да бъдат обхванати от 

Интегрирания проект, но те трябва да 

съответстват на плана (плановете), към 

които е насочен проектът 



Интегрираният проект да се 

изпълнява в няколко области или 

следва да бъде в географски 

еднороден/цялостен район? 

4 Ако партньорите по интегрирания 

проект подготвят успоредно на 

интегрирания проект също и 

заявления за традиционни проекти по 

LIFE, както и проекти по Хоризонт 

2020, тази синергия ще допринесели 

за позиционна оценка на 

интегрирания проект? Необходимо ли 

е да се посочи допълняемост между 

интегриран проект и традиционен 

проект? Къде и как следва да бъде 

докладван той в Концептуалната 

бележка за проекта? 

Синергията с други фондове на ЕС се 

насърчава за интегрирани проектни 

предложения. От една страна е добре да се 

гарантира допълняемост между 

Интегриран проект по LIFE и 

текущ/бъдещ традиционен проект по 

LIFE, но от първостепенно значение е 

допълняемостта с действия, финансирани 

от други фондове на ЕС (включително 

фондовете на Хоризонт 2020, фондовете за 

регионално развитие и др.) на която ще 

бъде дадена положителна оценка. 

Информацията следва да се посочи в 

концептуалната бележка в графа 

„допълващи действия“ и „искани 

средства“ (формуляри CNe и CNg) 

5 Може ли публичен орган (например 

Регионална администрация) да 

отпусне директно финансов принос 

на своята Регионална агенция по 

околната среда за изпълнението на 

някои дейности по проекта? Ако да, 

каква е максималната сума? 

Финансова подкрепа от такъв характер не 

е допустима по LIFE, тъй като публичните 

органи не могат да работят с т.нар. 

„членове“/ “филиали“. Единствената 

възможност е Регионалната агенция да 

участва като асоцииран бенефициент или 

като подизпълнител (във втория случай 

трябва да се спазят правилата за възлагане 

на обществени поръчки). 

6 Може ли концептуалната бележка да 

се отнася за план за околна среда или 

за климата, или за стратегия или 

пътна карта, които още не са 

съгласувани с ЕК или още не са 

приети? 

Както е посочено в Насоките за 

кандидатстване, ако официалното 

приемане още не е осъществено, 

кандидатът трябва да обясни статуса на 

приемането и да докаже, че то ще се 

осъществи преди крайния срок за 

представянето на цялостното предложение 

за Интегриран проект. 

7 Каква е разликата между 

планове/стратегии и пътни карти, 

последните фигурират само в 

насоките за кандидатстване с 

интегрирани проекти по подпрограма 

„Действия за климата“? 

Пътните карти за изпълнение на 

интегрирани проекти са специфични за 

подпрограма „Действия по климата“. 

Съобщението „Пътна карта за постигане 

до 2050 г. на конкурентоспособна 

икономика с ниска въглеродна 

интензивност“ насърчава индустриалните 

сектори да разработват пътни карти за 

ниска въглеродна интензивност и 



анализира как конкретни индустрии могат 

да допринесат за постигането на целите на 

ЕС за действие по климата до 2050 г. Това 

са пътните карти за изпълнение на 

Интегрирани проекти. Примерите за 

секторни пътни карти по Пътната карта до 

2050 г., които могат да бъдат изпълнени 

по Интегрирани проекти по Програма 

LIFE, включват: 

- пътна карта на керамичната 

промишленост 

- пътна карта на химическата 

промишленост 

- пътна карта на стоманодобивната 

промишленост. 

За разлика от планове или стратегии като 

стратегия за адаптиране или план за речен 

басейн, които се ръководят и ще бъдат 

приети от публичните органи, 

индустриалните пътни карти на ниска 

въглеродна интензивност ще се приемат 

от самата индустрия. Освен това 

Интегрираните проекти, които изпълняват 

такива пътни карти, се насърчават по Акта 

на Съюза „Съобщение относно пътната 

карта до 2050 г.“, докато например 

Интегриран проект, който изпълнява план 

за управление на речен басейн по 

подпрограма „Околна среда“ е план, който 

се изисква съгласно специфичното 

законодателство на Съюза в областта на 

околната среда. 

8 Какво означава практическо 

изпълнение в контекста на 

Интегриран проект по подпрограма 

„Действия по климата“? 

Интегрираните проекти следва да се 

стремят към пълно изпълнение на целевия 

план за действие, стратегия или пътна 

карта. Терминът „частично“ изпълнение, 

посочен в насоките за кандидатстване, се 

отнася до специфични видове планове за 

действие/стратегии/пътни карти, при 

които с оглед на техния широк обхват 

Интегрираният проект може да се 

концентрира върху част от плана за 

действие/стратегията или пътната карта. 

Това ще трябва да бъде надлежно 

обяснено и обосновано. Например при 

изпълнението на стратегия за адаптиране 



по Интеграционния проект могат да се 

финансират действия за избрани уязвими 

сектори, разгледани в стратегията за 

адаптиране. Въпреки това 

Инвестиционният проект трябва да 

включва стратегически действия и 

механизми за катализиране на процес, 

който (своевременно) ще доведе до 

пълното изпълнение на плана за действие, 

стратегията или пътната карта. 

За разлика от подпрограма „Околна 

среда“, формулировката за „частично“ 

изпълнение е включена с оглед на 

различията между видовете Интегрирани 

проекти по подпрограма „Действия по 

климата“, като някои видове Интегрирани 

проекти като стратегия за адаптиране или 

индустриална пътна карта са с по-широк 

обхват например от стратегията за 

намаляване на парниковите газове за 

млекопреработвателния сектор, която е 

много по-фокусирана. Въпреки това 

философията в основата на Интегрираните 

проекти, която работи за цялостното 

пълно изпълнение на плана, е основен 

принцип и на двете подпрограми. 

9 Как следва да се разбира вторият 

елемент, използван за съставянето на 

„Предварителния дълъг списък“, от 

Насоките за оценка на Интегрирани 

проекти по подпрограма „Околна 

среда“?  

При стъпка 2 предложенията (в която и да 

е област) се включват в списъка въз 

основа на подхода за географско 

разпределение на подпрограмата, т.е. 

предложения, идващи от държави-членки, 

които още не са получили никакво 

финансиране за Интегриран проект по 

настоящата покана за 2017 г. по 

подпрограма „Околна среда“, се включват 

в списъка по реда на качеството. 

Следователно предложения от държави, 

които не са включени в списъка въз 

основа на първата стъпка (55% 

разпределение за Интегрирани проекти по 

приоритетна област „Природа“) ще имат 

предимство и ще бъдат на по-предно 

място в списъка. 

Въпреки това, моля, имайте предвид, че за 

целите на третия елемент се разглеждат 

поканите по двете подпрограми за 2014, 



2015 и 2016 г. Съответно, предложения, 

получени от държава-членка, която вече е 

получила три Инвестиционни проекта, 

вероятно няма да бъдат финансирани и 

съответните кандидати ще бъдат 

информирани за това, когато бъдат 

поканени да представят пълно проектно 

предложение. 

 

 

 


