
 

Последна актуализация: 19/10/16     Европейска комисия/EASME (http://ec.europa.eu/life/) 
 –  Page 1  – 

 

 
 

 LIFE programme - Country Factsheet 

 

 БЪЛГАРИЯ  
 

 

 

 

Общ преглед  
 

Поради стартиралото членство в Европейския съюз през 2007 г., в 

България не са финансирани проекти по програми LIFE I (1992-1996), 

LIFE II (1996-2000) и LIFE III (2000-2006).  

Първите проекти на програма LIFE в България, стартираха 

едновременно с текущата фаза на програмата - LIFE+ (2007-2013). В 

България, към настоящия момент са финансирани 23 проекта. От тях, 

два са фокусирани върху нововъведения в екологията, 18 върху 

опазване на околната среда и един върху информационни технологии 

и комуникации. 

По новата програма LIFE (вж. по-долу), следващите видове проекти 

са съфинансирани от ЕС в България: изграждане на капацитет (един 

проект) и управление на околната среда и информираност (един 

проект). 

Заедно, тези LIFE проекти представляват инвестиция от 38 милиона 

€, от които 23 милиона € са принос на ЕС. 

От 2014 г. традиционните LIFE проекти са придружавани от нова 

подпрограма за действия в областта на климата (фокусирана върху 

облекчаване на последиците от изменението на климата, 

приспособяване към изменението на климата и управление на климата 

и информация). LIFE програмата е разширена също да включва и 

няколко нови вида проекти – интегриране, техническа помощ, 

изграждане на капацитет и подготвителни проекти и оперативни 

грантове – както и два нови финансови инструмента, Инструмент за 

финансиране на природен капитал (NCFF) и Инструмент за частно 

финансиране за енергийна ефективност (PF4EE). За подробности, моля, 

посетете уеб страницата на LIFE (ec.europa.eu/life). 

Всяка година се обявява конкурс за подбор на проекти за 

финансиране по компонента на програмата 

  

   

 Този документ съдържа общ 

преглед на програма LIFE в 

България. 

 

Той представя успешните 

начинания и текущите 

инициативи по тази 

програма, като освен това 

посочва къде да намерите 

допълнителна информация 

за проектите, а в 

приложението е даден 

списък на текущите проекти. 
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LIFE Околна среда и ресурсна ефективност 
 

Тази приоритетна област на LIFE цели да разработи, тества и демонстрира най-добри практики, решения 
и интегрирани подходи към екологичните предизвикателства, както и да подобри свързаната база от 
знание. 

Компонентът LIFE Околна среда и ресурсна ефективност (бивш компонент LIFE Политики и управление в 
областта на околната среда) е съфинансирал два проекта в България до тук, представляващи обща 
инвестиция от 6 милиона €, от които два милиона € са предоставени от ЕС. 

Първият проект по програма LIFE+ по компонент „Политики и управление в областта на околната среда” 
стартира през януари 2010 г., но не постигна целите си поради финансови ограничения. Целта на проекта 
беше да се демонстрира ефективно разделяне, събиране, обработка и рециклиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в България. 

Ще бъде изготвен и ще оперира един текущ проект в период от 42 месеца – експериментална 
индустриална фурна за стъкло за прибори, използваща само горещ кислород и природен газ, с което 
избягва употребата на петрол, за разлика от стандартните промишлени фурни. Проектът се координира 
от Тракия Глас България ЕАД, филиал на турски конгломерат, опериращ в секторите за стъкла и химикали. 
Общият му бюджет възлиза на €4 милиона, 50% от които се дават от ЕС. Подробните цели на проекта, 
както и линк към уебсайта, са посочени в карето по-долу. 

Демонстриране и проверка на пакетно решение за топлинна 
възвръщаемост за намаляван на влиянието на фабриките, 
използващи кислород за стъклопроизводство, върху околната 
среда (LIFE Eco-HeatOx) 
LIFE12 ENV/BG/000756 
 
Проектът ще тества нова технология в сектора за стъклени прибори, която, ако бъде одобрена, може да бъде 
прехвърлена във всички средни и големи фурни, независимо от сектора, стига да работят при над 700°C  
(каквито са по-голямата част от активните фурни в Европа). 

 
Новият процес ще изисква по-малко оборудване от съществуващите технологии, като така ще позволи по-широко приложение 
при малки и средни фурни за стъкло. Освен намаляването на емисиите CO2 и NOx, той също ще намали консумацията на 
природен газ и кислород чрез предварително загряване до 450°C  с отделената от фурната топлина. 
 
Пестейки енергия, технологията следва да намали влиянието на промени в съотношението енергия-цена върху 
производителите на стъкло. Очаква се, че намалената консумация на добавки и общата финансова жизнеспособност също ще 
помогнат за прехвърлянето на технологията. 
 
Екипът на проекта ще изгради експериментална фабрика за демонстрация и проверка на техническата изпълнимост в 
индустриален контекст. Ползите ще бъдат оценени и широко разпространени сред собствениците на малки и средни фурни. 
 
Проектът очаква д постигне 23% намаление на емисиите СО2 и 90% намаление на емисиите NOx, свързани с производството 
на стъкло за прибори, както и 23% намаление на консумираната енергия (спестяване на 700 МвЧ/годишно) 

 

За повече информация вижте: 
 http://www.ecoheatox.com/ 

  

http://www.ecoheatox.com/
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LIFE Природа и Биологично разнообразие 
 

 

Тази приоритетна област на LIFE цели разработване, тестване и демонстриране на най-добри практики, решения и интегрирани 
подходи за принос към разработването и изпълнението на политики и закони за природа и биоразнообразие, както и да подобри 
свързаната база от знания. 

 

Компонентът „Природа и Биологично разнообразие” на програма LIFE+ съфинансира 18 проекта в България. Тези проекти 
представляват обща инвестиция от 31 млн. евро, като от тях Европейският съюз предоставя 20 млн. евро.  

До момента са завършени 8 проекта. Единият доведе до 20% увеличение в популацията на царския орел по време на проекта и 
30% увеличение в успешното му развъждане (прочетете повече за резултатите от проекта в карето по-долу). Втори проект създаде 
62 микро резервата за опазване на 47 силно застрашени видове растения. Третият проект възстанови над 230 хектара приоритетни 
дъбови хабитати. Тези проекти са изпълнени от НПО (BirdLife България), изследователски институт (Институт за биоразнообразие и 
изследване на екосистеми) и регионална власт (Държавно ловно стопанство Балчик). 

 

И 15-те проекта все още продължават. Целите им включват: опазване на глобално застрашения царския орел (главно чрез 
намаляване на смъртността, причинена от далекопроводи) ловния сокол в основните зони по Натура 2000 в България (прочетете 
повече за проекта в карето по-долу); осигуряване на дългосрочно опазване на пет вида птици, включени в Приложение I на 
Директивата за птиците и трайно поддържане на техните местообитания – влажни зони в района на град Бургас; възстановяване 
на популацията на три вида големи лешояди в България, чрез мерки за тяхното опазване и засилване на институционалните 
компетенции за дейността; намаляване на загубите на растителни видове и насърчаване на опазването на растителното 
биоразнообразие в България; подобряване на състоянието на 10 зони с общоевропейско значение, намиращи се под 
разпореждането на Държавната агенция по горите, чрез мерки за опазване и възстановяване на крайречните и влажните 
местообитания в горите; гарантиране на дълготрайното опазване на животински местообитания в дъбовите гори, чрез залесяване 
и планиране на поддръжката им; и въвеждане на мерки за управление на земеделски земи в района на  Добруджа (Северна 
България) за осигуряване на зони за хранене на червеногушата гъска; подобряване на статуса на опазване на двата приоритетни 
горски хабитата в обектите по Натура 2000 в Драгоман и Плана в Западна България (панонийски гори с Quercus pubescens и 
алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior); подобряване на статуса на опазване на Египетския лешояд (Neophron 
percnopterus) в България и Гърция; подкрепа и подсилване на популациите на глобално застрашения малък керкенез (Falco 
naumanni)  в България чрез серия от преки мерки за съхранение и по-широко въвличане на гражданите; установяване на 
функционираща, ефективна и устойчива инфраструктура за управление на водите и контрол на крайбрежните лагуни в Атанасовско 
езеро; опазване на хищните птици в дефилето на Кресна; опазване и възстановяване на шест малки реофилни вида риби и вид 
безгръбначно, посочени в Анекс II на Директива на ЕС за хабитати, в избрани речни участъци от местата в Натура 2000 в басейна 
на българската река Дунав; и опазване на ключови горски хабитати на малкия петнист орел; подобряване на опазването на статута 
на приоритетен хабитат 91Е0* (Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior) чрез дейности на две Зони от значение за 
Общността (ЗЗО), улесняване на завръщането на евроазиатския черен лешояд в България и възстановяване на устойчивото 
управление на ловните хабитати на кралския орел в ключови обекти от Натура 2000. Продължителността на проектите е между 51 
и 66 месеца. Те ще се изпълняват главно от НПО, научно-изследователски институт (Института за изследване на биоразнообразието 
и екосистемата), регионални и държавни органи. .Пет от тези проекти получиха наградата за най-добър LIFE проект за природа. 

Опазване на  приоритетни видове птици и крайбрежни хабитати 
в бургаските влажни зони от Натура 2000 (LIFE FOR THE BOURGAS 
LAKE) 
LIFE08 NAT/BG/000277 
 
Проектът възстанови ключови хабитати, предпочитани от целевите видове птици В специалните защитени зони Атанасовско 
езеро и Мандра Пода плитки, изчезващи влажни зони бяха изкопани по-дълбоко върху площ от 40 хектара, за да се създаде 
и възстанови откритата ода. Като част от програмата за управление на тръст8иковот легло, екипът по проекта също 
избирателно отряза 18 хектара тръстики, за да създаде мозайка от открити води и млади и зрели тръстикови легла.  

В специалната защитена зона на Атанасовското езеро проектът поправи 14, 5 км унищожени диги и бариери, за да защитят около 65 600 м2 хабитат, 
подходящ за престой, спане и кацане. Това ще позволи също постоянно устойчиво производство на сол, важно за запазване на различните микрохабитати 
на лагуната. Бяха конструирани шест изкуствени острова, включително един голям (70 м2) в Атанасовското езеро, за да предоставят терен за гнездене на 
пеликани и корморани и безопасни условия за много видове гнездящи на земята птици. Проектът изгради също шест изкуствени платформи за използване 
от пеликани и други птици. Заплахата от хищници, като диви кучета, домашни котки, лисици и чакали, за млади и гнездящи птици беше премахната чрез 
създаване на безопасни за кацане терени върху изкуствени острови и чрез спиране на достъпа до две ключови диги в специалната защитена зона на 
Атанасовското езеро. Проектът разработи несмъртоносна система за задържане на хищници чрез електрически огради, ултразвук за отблъскване на кучета 
и други методи. Допълнителни подобрения в хабитатите в специалните защитени зони се извършват чрез проекта Salt of LIFE (LIFE11 NAT/BG/000362). 
Екипът на проекта намали смъртността на птици от токов удар, като изолира 60 електрически стълба, намиращ се по познат миграционен маршрут в 
специалната защитена зона на Атанасовското езеро. За пръв път в България, екипът постави 760 отклонителя на 8,8 км 20 kV електропроводи, за да ги 
направи по-видими за летящите птици, като така предотвратява смъртни случаи от токов удар и сблъсъци. Това действие е извършено в сътрудничество с 
електроразпределителното дружество EVN. Още 36 отклонителя бяха поставени на 110 kV електропроводи в специалната защитена зона на Бургаското 
езеро в сътрудничество с българския електроразпределителен оператор. 
 
Проектът стартира нов съвместен подход срещу бракониерството. Той установи общо координиращо звено за предотвратяване на бракониерството в 
сътрудничество със съюзите на ловците и рибарите, спортните клубове по риболов и местните природозащитни организации. 
 
За допълнителна информация вижте:  
http://burgaslakes.org 

http://burgaslakes.org/
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LIFE Управление на околната среда и информираност  
 

Тази приоритетна област цели да повиши информираността по екологични въпроси, да подкрепи 
комуникациите, управлението и разпространението на екологична информация и да насърчи по-добро 
управление на околната среда, като разшири ангажираността на заинтересованите лица 
 
Този компоненти (бившия компонент LIFE+ Информираност и комуникации) е съфинансирал два проекта в 
България до момента, което представлява 0,9 милиона €, от които 0,4 милиона € са предоставени от ЕС. 
 

Към настоящия момент, в България е завършен един проект по компонента Информираност и комуникация на 
LIFE+. Той цели да насърчи устойчива жътва на диви билки в България. Общите инвестиции в проекта възлизат 
на €0,3 милиона, от които ЕС финансира 50%. Бенефициентът по проекта е Фондацията за информираност и 
опазване на природата, неправителствена, нетърговска организация, подкрепяща опазването на 
биоразнообразието, устойчивата употреба на природни ресурси и информираността относно опазването на 
околната среда в България. Проектът започна през октомври 2013 г. и ще продължи 30 месеца. Целите му са 
описани по-подробно в карето по-долу.  

Другият проект започна през август 2016 г. и за период от 30 месеца ще предостави серия внимателно 
планирани комуникационни и информационни действия, създадени да повишат информираността в България 
относно мрежата Натура 2000. Проектът се координира от Просвета София, най-големият издател на 
инструменти и обучителна литература в България. 

 

Насърчаване на устойчива жътва на билки в България (SusHerb LIFE 
2012) 
LIFE12 INF/BG/000105 
 

 
Проектът SusHerb LIFE 2012 успешно увеличи информираността на ключовите заинтересовани лица относно 
нуждата от преминаване към практики за устойчиво събиране на билки. Той получи подкрепата на широка част 
от българското население чрез 197 програми, излъчени по Българското национално радио, видео филм, 
показан над 11 пъти по националната телевизия, провеждане на Панаир на медицинските и парфюмерийни 

растения (МПР) и други дейности. Благодарение на проекта, широката общественост стана по-нетолерираща унищожението на МПР и 
неправилното им събиране. Това беше показано от увеличения брой жалби (с 300% в последната година на проекта в сравнение с 
първата година), подадени към отговорните органи (включително общински експерти и горски стопанства). Проектът работи също с 36 
експерта от 18 общини в област Пловдив, 22 регионални експерта по горите и лова и 30 обучаващи събиращите, за да увеличат знанията 
им и да подобрят уменията за устойчиво използване на МПР. Очаква се това обучение да доведе до подобрения в управлението и 
съхранението на целевите видове в дългосрочен план. Освен това бяха разработени обучителни материали в помощ на подобряване на 
сектора. 
 
В резултат на SusHerb LIFE 2012, над 50 купувача и управителя на фабрики за обработка в областта на проекта, 72 в съседните области, 
8400 фермера и 80% от събирачите на МПР в областта на проекта се съгласиха да се ангажират със значителното подобрение на 
ресурсите и хабитатите за МПР. 
 
Благодарение на нова и ефективна контролна система в Пловдивската област, има 30% намаляване на броя открити случаи на 
неправилно събрани растения в последния сезон за беритба от проекта в сравнение с първия. Има също и 20% увеличение в интереса 
към култивиране на МПР в област Пловдив. 
 
Проектът осигури за пръв път съгласуването на администрацията, отговаряща за МПР и бизнеса, събиращ и търгуващ с МПР. Установени 
са ценни сътрудничества между използващите МПР. Проектът предостави и възможности за сътрудничество между фирми, ферми за 
култивиране и собственици на фабрики за събиране и обработка на МПР. Заедно, те работиха върху по-добри производство, управление, 
използване и маркетиране на МПР и свързаните продукти. По сходен начин, проектът улесни взаимодействието между специализираните 
НПО и институциите, отговарящи за събирането и устойчивото управление на МПР. Помогна и да се подобри комуникацията между 
всички институции с отговорности за МПР, така че те разбраха много по-добре и оцениха задълженията едни на други. 

 

Влиянието на проекта не се ограничи до МПР. Наистина, МПР споделят хабитати с много други растителни и животински видове и 
значителен брой птици и животни зависят от тях. Следователно, всички те се възползваха пряко и косвено от проекта и по-доброто 
управление на МПР. 

 

За допълнителна информация вижте:  

http://susherbsbg.eu 

 

 

http://susherbsbg.eu/
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Как да научите повече за програма LIFE+ и проектите, 
финансирани по програмата 
 

Surf Чрез интернет страницата на програма LIFE 

 

Интернет страницата на LIFE+ предоставя широка информация за програма 
LIFE+: http://ec.europa.eu/life 

 

Чрез търсене на проекти по програма LIFE 

 

За допълнителна информация относно проектите по програма LIFE+ в 
България или за всички проекти по LIFE, можете да посетите онлайн базата 
данни на проектите:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 
Лесната за използване база данни е най-достоверният източник на 
информация за всички текущи и приключили проекти по програма LIFE. Базата 
данни също така предоставя информация за всички бенефициенти, техните 
координати за връзка и уеб сайтовете на проектите. 

социални медии 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Чрез свързване  

C Националните контактни лица по програмата за България 

 Министерство на околната среда и водите 
   

Име:  Г-жа Татяна СУЛТАНОВА, Началник на отдел “Международни програми и проекти” 

 Г-жа Росина ЖМУРАНОВA, старши експерт “Мониторинг и контрол” 
 Г-жа Атанаска КОЛЕВА отдел „Натура 2000“ 
    Г-н Христо СТОЕВ, държавен експерт, Директорат по екологичните стратегии и програми 

Адрес: бул. Мария Луиза 22/29  
  България, София 1000 
Тел.: +359 2 940 6537 / +359 2 940 6134 / +359 2 940 61 08 
 +359 2 940 63 45  
Имейл: tsultanova@moew.government.bg / r.jmouranova@moew.government.bg 

  akoleva@moew.government.bg / h.stoev@moew.government.bg 

 Уеб сайт: http://www.moew.government.bg/?show=182&lang=en 
 

 
 

 
 Екип за мониторинг в България 

 NEEMO EEIG – Prospect S.A. 

 Изпълнителен директор Г. Валаорас 

 Адрес: 14 Asklepiou  
   GR - 10680 Athens 
 Тел.:  +30 210 361 00 88 
 Имейл : prospect@neemo.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/life
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:tsultanova@moew.government.bg
mailto:r.jmouranova@moew.government.bg
mailto:akoleva@moew.government.bg
mailto:h.stoev@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/?show=182&lang=en
mailto:prospect@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


 

 

Последна актуализация: 19/10/16     Европейска комисия /EASME (http://ec.europa.eu/life/) 
 

 

 –  Page 6  – 

 

Наскоро приключени и текущи проекти по компонент „Околна среда и ресурсна 
ефективност” 

Име на проект Номер на 
проект 

Уеб сайт Щракнете върху 
иконата, за да 

прочетете резюме на 
проекта 

Продължителност 
на проекта 

 

Демонстриране и проверка 
на пакетно решение за 
топлинна възвръщаемост за 
намаляване на влиянието на 
фабриките за производство 
на стъкло с кислород върху 
околната среда (LIFE Eco-
HeatOx) 

LIFE12 
ENV/BG/000756 

http://www.ecoheatox.com/ 

 
 

01/2010–> 06/2013 

 

Наскоро приключени и текущи проекти по компонент „Природа и Биологично 
разнообразие” 

Име на проект Номер на 
проект 

Уеб сайт Щракнете върху 
иконата, за да 

прочетете резюме на 
проекта 

Продължителност 
на проекта 

 

Опазване на царския орел и 
ловния сокол и на ключови за 
тях места от мрежата Натура 
2000  (BSPB LIFE+ SAVE THE 
RAPTORS) 

LIFE07 
NAT/BG/000068 

http://www.saveraptors.org 

 01/2009 –> 12/2013 

Опазване на световно 
застрашени видове птици 
чрез ефективно управление 
на ключови за тях 
местообитания в района на 
Бургаските езера (LIFE FOR 
THE BOURGAS LAKE) 

LIFE08 
NAT/BG/000277 

http://www.burgaslakes.org/ 

 

01/2010 –> 12/2013 

Възстановяване на 
популациите на едрите 
европейски лешояди в 
България (VULTURES' 
RETURN) 

LIFE08 
NAT/BG/000278 

http://www.greenbalkans.org/birdso
fprey/life/ 

 01/2010 –> 12/2014 

Пилотна мрежа от малки 
защитени територии  за 
видове от българската флора 
по модела „ растителни 
микрорезервати” 
(BulPlantNet) 

LIFE08 
NAT/BG/000279 

http://s-kay.com/life/en_home.php 

 
 

01/2010 –> 06/2013 

Опазване и възстановяване 
на 11 Натура 2000 
местообитания – крайречни и 
влажни зони в горските 
територии на 10 зони от 
значение за Общността 
(Riparian Habitats in BG) 

LIFE08 
NAT/BG/000281 

http://bulgaria.panda.org/what_we_
do/protected_areas/10parks/ 

 

01/2010 –> 06/2013 

Опазване и възстановяване 
на Черноморските дъбови 
местообитания (Black Sea Oak 
Habitats) 

LIFE09 
NAT/BG/000229 

http://lifeplus.dlsbalchik.eu 

 02/2011 –> 01/2014 

Опазване на зимуващата 
популация на червеногушата 
гъска в България (Safe 
Ground Redbreasts) 

LIFE09 
NAT/BG/000230 

http://bspb-redbreasts.org/ 

 01/2011 –> 01/2014 

http://www.ecoheatox.com/
http://www.saveraptors.org/
http://www.burgaslakes.org/
http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/
http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/life/
http://s-kay.com/life/en_home.php
http://bulgaria.panda.org/what_we_do/protected_areas/10parks/
http://bulgaria.panda.org/what_we_do/protected_areas/10parks/
http://lifeplus.dlsbalchik.eu/
http://bspb-redbreasts.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4764
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/BG/000068&area=1&yr=2007&n_proj_id=3361&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/BG/000277&area=1&yr=2008&n_proj_id=3533&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/BG/000278&area=1&yr=2008&n_proj_id=3534&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/BG/000279&area=1&yr=2008&n_proj_id=3541&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/BG/000281&area=1&yr=2008&n_proj_id=3535&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3818
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3819
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Опазване на генетичния 
фонд и възстановяване на 
приоритетни горски хабитати 
в обектите по Натура 2000  
(BGNATURAGENEFUND) 

LIFE10 
NAT/BG/000146 

http://forestgenefund.eu/ 

 
 09/2011 –> 06/2015 

Спешни мерки за 
осигуряване на оцеляването 
на Египетския лешояд 
(Neophron percnopterus) в 
България и Гърция (Return of 
the Neophron) 

LIFE10 
NAT/BG/000152 

http://lifeneophron.eu/en/index.html 

 
 

10/2011 –> 12/2016 

По-добър шанс за малкия 
керкенез (Falco naumanni) в 
България (Lesser Kestrel 
Recovery) 

LIFE11 
NAT/BG/000360 

http://greenbalkans.org/birdsofprey/
lesserkestrellife/en/ 

 
 09/2012 –> 09/2017 

Спешни мерки за 
възстановяване и 
подсигуряване на 
дългосрочното опазване на 
бреговата лагуна на езерото 
Атанасовско (Salt of Life) 

LIFE11 
NAT/BG/000362 

http://www.saltoflife.biodiversity.bg 

 

 

 

 
07/2012 –> 08/2018 

Опазване на хищните птици в 
дефилето на Кресна, 
България (LIFE FOR KRESNA 
GORGE) 

LIFE11 
NAT/BG/000363 

http://www.fwff.org/lifeforkresnago
rge/ 

 
 06/2012 –> 11/2016 

Подсилване на опазването 
на глобално застрашения 
кралски орел в България 
чрез намаляване на 
смъртността от 
далекопроводи (LIFE for safe 
grid) 

LIFE12 
NAT/BG/000572 

http://www.lifeforsafegrid.bg/ 

  
 

09/2013 –> 08/2018 

Опазване и възстановяване 
на реофилните видове риби и 
техните пътища за миграция 
по Натура 2000 в ключови 
места в България (LIFE FREE 
FISH) 

LIFE12 
NAT/BG/001011 

http://www.wwf.bg/what_we_do/riv
ers/free_fish/life_free_fish/ 

 
 

09/2013 –> 09/2017 

Опазване на ключови горски 
хабитати на малкия петнист 
орел ((Aquila pomarina) в 
България (LIFE for Eagle's 
Forest) 

LIFE12 
NAT/BG/001218 

http://www.eagleforests.org/ 

 
 07/2013 –> 07/2018 

Възстановяване и опазване 
на крайречни гори от вид 
хабитат *91Е0 в обекти от 
Натура 2000 и моделни 
места в България (LIFE 
Riparian Forests) 

LIFE13 
NAT/BG/000801 

 

http://www.wwf.bg/what_we_do/for
ests/riparian_forests/ 

 

 

 
09/2014 –> 02/2019 

Светло бъдеще за черния 
лешояд в България (Vultures 
back to LIFE) 

LIFE14 
NAT/BG/000649 

http://www.greenbalkans.org/Vultur
esBack 

 

 

 07/2015 –> 07/2022 

Възстановяване и устойчиво 
управление на ловните 
хабитати на кралския орел в 
ключови обекти от Натура 
2000 в България (LAND for 
LIFE) 

LIFE14 
NAT/BG/001119 

 

http://www.landforlife.org 

 
 

09/2015 –> 08/2020 

 

  

http://forestgenefund.eu/
http://lifeneophron.eu/en/index.html
http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/en/
http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/en/
http://www.saltoflife.biodiversity.bg/
http://www.fwff.org/lifeforkresnagorge/
http://www.fwff.org/lifeforkresnagorge/
http://www.lifeforsafegrid.bg/
http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/free_fish/life_free_fish/
http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/free_fish/life_free_fish/
http://www.eagleforests.org/
http://www.wwf.bg/what_we_do/forests/riparian_forests/
http://www.wwf.bg/what_we_do/forests/riparian_forests/
http://www.greenbalkans.org/VulturesBack
http://www.greenbalkans.org/VulturesBack
http://www.landforlife.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4038
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4045
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4282
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4331
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4765
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4765
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5311
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5312
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Наскоро приключени и текущи проекти по компонент „Управление на околната среда и 
информираност” 

Име на проект Номер на 
проект 

Уеб сайт Щракнете върху 
иконата, за да 

прочетете резюме на 
проекта 

Продължителност 
на проекта 

 

Насърчаване на устойчиво 
събиране на билки в 
България (SusHerb) (SusHerb 
LIFE 2012) 

LIFE12  
INF_BG_000105 

http://susherbsbg.eu 

 
 10/2013 –> 03/2016 

NaturAll LIFE:Изграждане на 
приемане на Натура 2000 от 
ключова публика; 
отглеждане на поколение от 
информирани поддръжници 
(NaturAll LIFE) 

LIFE15  
GIE_BG_000977 

Няма 

 
08/2016 –> 01/2019 

 

http://susherbsbg.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4763
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5819

