
1

Какви стъпки са необходими за получаване на 
финансови средства за опазване на природата от 
Европейския регионален фонд или от Европейския 

фонд за развитие на селските райони? 
Управление и финансиране на мрежата NATURA 2000 

София, 16. – 18. Октомври 2009

Урсула Лангендорф
Министерство на околната среда, 
Долна Саксония
Програми за финансиране на ЕС
Хановер
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Основен принцип:

• Съществува само един специализиран финансов 
инструмент за опазване на природата: LIFE+  
Регламент (ЕО) № 614/2007 

• За проекти, свързани с околната среда съществуват и 
други финансови инструменти на ЕK (Göteborg) –
принцип на интеграция!

• Финансиране 50% (конвергентни региони 75%)
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ЕС-Средства за Долна Саксония 2007-2013

● Дял МU*:  ЕЗФРСР: 20% средства за програмата (ca. 194 мил. €)
ЕФРР: 10% средства за програмата (ca. 112 мил. €)

● LIFE- бюджет за 2007-2013 (в рамките на ЕС): 2,143 мрд. €
от него мин.. 850 мил. € за проекти за опазване не природата

* Министерство на климата и околната среда, Долна Саксония

Фондове Регионална 
конкурентоспособност 
и трудова заетост

Конвергентност общо

Европейски Фонд за 
регионално развитие

638 мил. € 589 мил.€ 1,227 мрд. €
(до настоящ момент
650 Mio. €)

Европейски Социални 
Фондове

237 мил. € 210 мил. € 447 мрд. €
(до настоящ момент
460 Mio. €)

Европейския 
земеделски фонд за 
развитие на селските 
райони
Д.С.+ Бремен

595 мил. € 220 мил. € 975 мил. €

(до настоящ момент
620 Mio. €)

Общо 2,65 мрд. €
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Долна Саксония: конвергентен регион
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Разлики между структурните фондове и LIFE

LIFE ЕФРР/ЕЗФРСР

Цели �Изключително за 
околната среда

�Стопанско/селско развитие, 
околна среда като пресечна 
точка

Структура �ЕК изготвя програмата 
и избира проекти

�Концептът се изготвя с 
участие на страните

Кандидатстване �(чрез нац. 
представителства) 
директно при ЕК

�Съответни места за 
кандидатстване/провинция

Обем на 
финансиране
2007-2013

�За целия Европейски 
съюз, 2.143 мрд. €

�2.5 мрд . € за Долна Саксония
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Разлики между структурните фондове и LIFE

LIFE ЕФРР или ЕЗФРСР

Стойност на 
проект

�> 1 мил. € �> 5.000 €

Съфинансиране 
от ЕС

�50% съотв. до. 75% �80%

�Проектите могат да бъдат 
реализирани и според други 
финансови директиви



7

Определяне на рамка от ЕС
• В рамките на финансовата перспектива ЕС разпределя  

финансовите средства между страните-членки 

• ЕС определя стратегически насоки 

• Чрез регламентите за фондовете (ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ) ЕС 
предоставя “меню/списък” , от който страните-членки или региони 
имат възможност да изберат и приложат подходящите за тях 
мерки 

• Страните-членки/регионите разработват Операционни програми 
и ги предоставят за одобрение на Европейската Комисия

• Възможност за ежегодна промяна на програмата
• ЕС контролира приложение, напредък, участие на 

обществеността и резултати (оценяване)
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Правна рамка на ЕС за операционни програми 2007-
2013

Стратегически насоки на ЕС
● Лисабон
● Гьотеборг Регламенти

● Регламент 1083/2006
- ЕФРР регламент 

1080/2006
- ЕСФ регламент

1081/2006

● ЕЗФРСР регламент 
1698/2005

Национален 
стратегически рамков 
план

Регионални операционни програми (ЕФРР
/ „PROFIL“)
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Структуриране на операционни програми
• Анализ на силни/слаби страни (SWOT)
• Стратегия
• Мерки

• Управление и провеждане,съпътстване и оценка,партньорство, 
план за финансиране

• Предварителна оценка/оценка на  изходно състояние(Ex ante
assessment )

• СЕО (стратегическа екологична оценка)
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Как мерките за опазване на природата могат да 
бъдат интегрирани? 

• Програмите се изготвят от министерствата, определени за 
управляващи органи на фондовете (икономика, селско 
стопанство) (често чрез външни лица /организации)

• Прецизно и точно проучване на регламентите на ЕС и избор на 
подходящи членове от регламентите (ръководство!)

• Подготовка на конкретни мерки за финансиране (директиви за 
финансиране – не проекти!!) и съфинансиране

• Използване възможностите на участието на обществеността!
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Ръководство
Възложено чрез конкурс от 
Европейската Комисия

Изпълнител по договор WWF & IEEP, 
придружаваща работна група

Възможности за финансиране според 
всички фондове и финансови 
инструменти

Ръководството е одобрено от ЕС 
Превод на всички езици на страните-
членки

Представено на семинари във всяка 
страна-членка

Регионите и възложителите на проекти 
би трябвало да се възползват от тези  
възможности 

В Германия – платформа на 
организации www.eu-natur.de,

финансирана от BMU и BfN



Niedersächsisches
Ministerium
für Umwelt
und Klimaschutz

PROFIL 2007 – 2013

EUROPÄISCHE UNION - Europ. Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländl. Raums

Folie 12

Структура на 
програмите,

Мерки

� Основна тема 3 
изключително в 
селски райони!

� Мерки за опазване на 
природата, основни теми 2 и 3
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� Защита на крайбрежието и защита срещу наводнения
– Защита срещу наводнения във вътрешността на страната (126-A) -
– Защита на бреговата ивица (126-B)

� Опазване на природата
– Компенсации (213)
– Кооперационна програма Опазване на природата (214-A)
– В процес на планиране: специално опазване на 

видове/местообитания (216)
– Мерки за развитие на природата и ландшафта (323-A) 
– Квалификация за опазване на природата (331-B)

� Опазване на водните ресурси
– Селскостопански практики, 
– щадящи подпочвените води (214-B)
– Придружителни мерки за опазване на водите (323-C) 
– Развитие на течащите води (Рамкова директива за водите) (323-B)

� * Министерство на климата и околната среда, Долна Саксония

MU*-Финансирани мерки в 3 области:

„Кооперационна програма опазване на 
питейните води“



Niedersächsisches
Ministerium
für Umwelt
und Klimaschutz

PROFIL 2007 – 2013

EUROPÄISCHE UNION - Europ. Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländl. Raums

Folie 14

Компенсации (6,8 Mio.€ ЕС-средства)

Размер на финансирането: 
спрямо наложените ограничения
(точкова система)

Бенефициенти: земеделски 
Предприятия
Одобрение: Селскостопанска камера
Консултации: Регионалните служби по 
природозащита, Предприятие за 
водностопанство, защита на крайбрежието и 
природата на провинция Долна Саксония, 
Селско-стопнаска камара Долна Саксония

� Стопаните на пасища и ливади в защитени територии могат да 
получат компенсации (след подаване на молба) за разходи и 
загуба на приходи поради наложени ограничения с цел защита 
на природата
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Кооперационна програма Опазване на природата (35 мил.€
ЕС-средства)

Съвместимо с природозащитата
ползване на селскостопански

площи

Особени 
типове 

местообитанияниви Пасища, 
ливади

скандинавски
птици

Планински ливади / 
олиготрофни поляни / 

съобщества на Erica иCalluna

Ниви – тревни 
съобщества /

животински видове
Пасища

Ниви / ливади и 
пасища
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Кооперационна програма Опазване на 
природата (продължение)

Стойност на подпомагане:
твърда тарифа/ха, според договорени условия 

Бенфициенти: Селскостопански предприятия, 5 кандидатствания на 
година, срок – ежегодно до 15 май 

Одобрение: Селскостопанска камара
Консултации: UNB (Регионалните служби по природозащита), 
NLWKN (Предприятие за водностопанство, защита на крайбрежието 
и природата на провинция Долна Саксония), LWK (селскостопанска 
камара )

Допълнителна информация:
www.kooperationsprogramm-naturschutz.niedersachsen. de
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Планирани мерки: Специални и мерки за опазване на 
видове/местообитания (2 мил.€ ЕС-средства)

� мерки за подпомагане на видовете, нпр. 
Опазване на гнезда

Финансирани мерки:

� специални едногодишни мерки за поддържане, 
развитие и възстановяване на местообитания 

Бенефициенти: 
селскостопански предприятия
Одобрение: Селскостопанска камара
Консултации: UNB (Регионалните служби по природозащита), NLWKN
(Предприятие за водно стопанство, защита на крайбрежието и 
природата на провинция Долна Саксония), LWK (селскостопанска 
камара )
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Мерки за развитие на природата и ландшафта
(16,5 мил.€ EС-средства)

� Покупка и наемане на земи, откупуване на права за ползване
� Инвентаризация и контрол на ефикасността
� Разработване на планове за опазване и стопанисване, планове и 
концепции, обвързани с проект
� Придобиване и изграждане на строителни обекти, машини, уреди, 
растителен материал и животни, както и за тяхното стопанисване

Финансирани мерки:

� Мерки за защита, опазване и 
развитие, нпр. за гори, близки до 
естествените, плетове, поляни с 
плодни дървета, други видове 
местообитания на защитени 
растителни и животински видове
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Мерки за развитие на природата и ландшафта (прод.)

� Насърчаване на “преживяването” на природа и 
ландшафт
� Пилотни и демонстрационни проекти за 
стимулиране на одобрението на мерки за опазване 
на природата 

� Информация и консултации за различни групи 
ползватели 

Бенефициенти: области, общини, фондации, природни паркове, 
съюзи и асоциации, физически лица (без покупка на площи)

Стойност на подпомагане: до 80% (Leader-проекте 55 / 80%)

Консултации и одобрение: NLWKN (Предприятие за водно 
стопанство, защита на крайбрежието и природата на провинция 
Долна Саксония), кандидатстване ежегодно до 30.06. 
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Квалификация за опазване на природата
(1,2 мил.€ ЕС-средства)

�Финансирани мерки:
� Информационни , консултантски и 
квалификационни услуги за 
земеделци и други лица, участващи 
в кооперационните програми

Бенефициент: UNB (Регионалните служби по природозащита) 

Стойност на подпомагане: изцяло (Leader-проекти 55 / 80%)

Консултации и одобрение : NLWKN (Предприятие за водно стопанство, 
защита на крайбрежието и природата на провинция Долна Саксония)



Преживявания сред
природата
и устойчиво развитие

Област "Регионална конкурентоспособност и трудова заетост“
и конвергентни региони

Цели Стимулиране/положително влияние върху видовото 
разнообразие и опазване на природата (потенциал за 
устойчив туризъм и опазване на рекреационния 
потенциал на природата и ландшафта)

Бенефициент общини, природни паркове, съюзи, фондации, 
юридически лица, провинция. физически лица при b)



Преживявания сред природата и устойчиво развитие 
( прод.)

Финансови 
средства (EС)

a) Преживявания сред природата: 12,4 мил €
b) Устойчиво развитие: 13,6 мил. €

Обект на 
подпомагане 

a) Природозащитни мерки за стимулиране 
предлагането на  (устойчиви) изживявания сред 
природата и за опазване, развитие и 
възстановяване на природата и ландшафта, 
особено на  НАТУРА 2000 места

b) Мерки за изграждане на инфраструктура в 
моделни региони на устойчиво развитие

Средства на 
провинцията

a) Да, субсидиране до 80 % (миниматлен праг 10.000/2.500 €)
b) Не, субсидиране 50 % (праг на минимум 100.000 съотв.. 

25.000 €)

Срок за 
кандидтстване

a) 30.09.                 b) 31.03. и 31.08.

Допълнителна 
информация www.natur-erleben.niedersachsen.de
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• Окръзи Aurich, Celle, 
Cuxhaven, Friesland, Gifhorn, 
Goslar, Göttingen, Harburg, 
Helmstedt, Holzminden, Leer, 
Lüchow-Dannenbg., Lüneburg, 
Northeim, Osterholz, Osterode, 
Rotenburg, Soltau-
Fallingbostel, Stade, Uelzen, 
Verden, Wesermarsch, 
Wittmund, Wolfenbüttel

• неокръжни градове
Braunschweig, Emden, 
Wilhelmshaven und Wolfsburg

• природни паркове
Природен парк
Национален парк и биосферен резерват
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Зона на 
развитие

Зона на 
развитие

Финансиране устойчивост
Моделни региони – биосферни резервати Юнеско, природен парк 
Конвергентни региони
Други
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Огради, обор, овчарско куче �
Мерки за развитие Природа и 
ландшафт

Стопанисване �
Кооп. Опазване на 
природата / особени
типове биотопи

Консултации
� Квалификация

План за поддържане и 
развитие � Мерки за развитие
Природа и ландшафт

Образователни пътеки, управление на 
посетителския поток 
� мерки за развитие Природа и 
ландшафт или Преживявания сред 
природата (EFRE)

Комбиниране на възможности за финансиране
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Мерки за опазване на природата с финансиране от ЕС
2007-2013

Наименование Описание Планирани 

средства от ЕС 

2007-2013 (Mio. 

€) 

Компенсация Компенсация за загуби при стопанисване на ливадни и пасищни   
със специфични ограничения (особено в НАТУРА 2000 места) 

6,8 

Кооперационна програма 

Опазване на природата 

Съфинансирани от ЕС договорни мерки, извършвани от селс-
костопански предприятия, за прилагане на НАТУРА 2000  

35,0 

Спец. мерки за опазване на 

видове/местообитания 

Специални едногодишни мерки за опазване и развитие, възста-
новяване на местообитания, мерки за подпомагане на видове  

2,0 

Мерки за развитие на при-

родата и ландшафта 

Насърчаване на инвестиции, планиране и мерки за възстановя-
ване в области, важни за опазване на природата  

16,5 

Квалификация за природо-

защитни мерски 

Информационни, консултационни и квалификационни мерки за 
земеделци, подобряваме качеството на  селскостопанските 
мерки за опазване на околната среда и тяхното одобре-
ние/приемане сред обществеността  

1,2 

Преживявания сред приро-

дата и устойчиво развитие 
Развитие на природата и ландшафта във връзка и като предпос-
тавка за съвместимо с природата рекреационно ползване, стиму-
лиране развитието на предлаганите услуги за преживявания сред 
природата   

26,0 

Общо  87,5 
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Участие на обществеността! 

• При стратегическата оценка на околната среда трябва да се осигури участието на цялата общественост 
• Органите, управляващи фондовете трябва да информират за програмата (Чл. 76 ЕЗФРСР, Чл. 69 Регламент 1083/2006)
• Органите, управляващи фондовете трябва да информират ЕС за участието на институциите и организациите 
• Органи на публичната администрация и организации, компетентни в областта на околната среда би трябвало да участват в придружаващите комисии
• Трябва да съществуват определени критерии за избора на проекти, които трябва да бъдат публикувани/ да са обществено достояние
• Публично обявяване на бенефициентите
• В случай на отказ за достъп до информация – допитване за европейската правна основа
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Допълнителна информация за финансирането 
от ЕС в Долна Саксония

2007-2013

www.umwelt.niedersachsen.de
� Услуги
� Програми за финансиране

Благодарим Ви за вниманието !


