
Този документ е създаден с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд, по проект BG16M1OP002-3.019-0022-С01 „Натура 2000 в област Хасково“. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от община Маджарово и при никакви обстоятелства не може да се 

приеме, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган. 

 

Проектът  е финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 

 

Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“ но ОП „Околна среда 2014-2020г.“ 

 

Наименование на процедурата: 

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ 

Код на процедурата  BG16M1OP002-3.019 

Име на проекта: „Натура 2000 в област Хасково“ 

Договор №: BG16M1OP002-3.019-0022-С01  

Цел/и на проекта: 

Целта на проекта е да спомогне за изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000, чрез 

организация и провеждане на регионална информационна кампания в област Хасково. В рамките на 

планираните събития ще бъдат популяризирани ползите от мрежата Натура 2000 за региона и местното 

население, чрез което ще се провокира съпричастност към усилията за постигане на целите на мрежата. По 

този начин ще бъдат подкрепени видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони в 

региона, с цел постигане на по-добра степен на съхраненост 

Основни дейности: 

1. Подготовка на проекта 

2. Организация и провеждане на информационна кампания в регион Хасково 

3. Организация и управление на проекта 

4. Информация и комуникация по проекта 

Описание: 

Проектът е в изпълнение на мерки 15 и 33 от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата 

Натура 2000. Той е насочен към работа с основни заинтересовани страни в регион Хасково, определени въз 

основа на предварителен анализ, а именно представители на туристическия бранш /туристически агенции, 

хотелиери, ресторантьори и др./ и представители на местните власти и административни структури, имащи 

отношение към управлението на защитените зони в регион Хасково. Предвижда се провеждане на две 

информационни срещи за представяне възможностите за развитие на база на наличието на защитени зони от 

мрежата Натура 2000, например развитие на устойчиви форми на туризъм. Ще бъдат използвани най-

подходящите комуникационни канали, определени въз основа на Националната информационна и 

комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000, по-конкретно контакти „лице в лице4 и посещения на 

терен на защитени зони. В резултат на проекта ще бъдат подкрепени видовете и местообитанията предмет на 

опазване в защитени зони в региона, чрез изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 

2000. 

Продължителност: 11 месеца 

Стойност: 71 400,00лв. от които 60 690,00лева от Европейския фонд за регионално развитие и  

10 710,00лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

 

 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни  

и инвестиционни 
фондове 

  

О Б Щ И Н А  М А Д Ж А Р О В О  
Проект BG16M1OP002-3.019-0022-С01 „Натура 

2000 в област Хасково“ 

 

 

 

Прессъобщение за стартиране на проект  BG16M1OP002-3.019-0022-С01 „Натура 2000 в област 

Хасково“ 

          


