
Програма LIFE на ЕС: 
Приоритетни теми за финансиране свързани с 

Натура 2000  
 

Информационен ден по повод Денят на мрежата Натура 
2000 и рождения ден на програма Лайф 

София, 22.05.2018 

 
 



Обща информация за Програма LIFE 

Финансов инструмент на ЕС, подпомагащ проекти за опазване на 
околната среда, природата и климата. Първият регламент – 1992 г. 

Общ бюджет 3,4 милиарда евро за периода 2014-2020. 

Подпрограма „Околна среда“ 

• Околна среда и Ресурсна ефективност 

• Природа и Биоразнообразие  

• Управление и информация, свързани с 
околната среда 

Подпрограма „Действия по Климата“:  

• Смекчаване на изменението на климата 

• Приспособяване към изменението на климата 

• Управление и информация, свързани с климата 



Новости от 2018 

• Втората многогодишна работна програма на LIFE, обхващаща 
периода 2018-2020 г. с бюджет 1,65 милиарда евро 

• Увеличаване на бюджета за приоритет Природа и 
биоразнообразие с 10%; 632 милиона евро за периода 2018-2020 

• Актуализирани тематични приоритети и допустими дейности 

• Намаляване на нивата на съфинансиране за "Околна среда и 
ресурсна ефективност", както и "Управление и информация, 
свързани с околната среда" от 60 на 55%  

• Изключение – до 75% съфинансиране на проекти, с конкретни 
консервационни дейности над 50% от целия бюджет на проекта, 
пряко насочени към приоритетни местообитания или видове.  

• Двустепенен подход за кандидатстване – идейна концепция и 
пълно проектно предложение  

• Ревизирани критерии за оценка 



Природа и Биоразнообразие 

Тематични приоритети в направление Природа:  

1. Подобряване на природозащитния статус на видове и 
местообитания от интерес за Общността съгласно директивите на 
ЕС за птиците и местообитанията, в зони по „Натура 2000“, 
определени за тези видове или местообитания.  

2. Подобряване на природозащитния статус на местообитания от 
интерес за Общността, при условие че тяхното състояние не е 
„благоприятно/сигурно и не се влошава“ или „неизвестно“ 
съгласно най-скорошните общи оценки по член 17 от Директивата 
за местообитанията, или член 12 от Директивата за птиците и 
оценките за птиците на равнище ЕС.  

3. Прилагане на морския компонент на директивите за птиците и 
местообитанията и свързаните разпоредби по качествен 
дескриптор 1 от Рамковата директива за морска стратегия. 



Проектите в България 

• От 2000 г. България е бенефициент по общо 42 проекта. 

• От 2007 г. България има финансирани 31 проекта. 

• 23 проекта за природа и биоразнообразие. 
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Благодаря за вниманието! 

Венцислав Василев 

Национално звено за контакт, МОСВ 

Проект LIFE CAPTA BG 

www.life-bulgaria.bg  

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