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

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

 

Проекта имаше за цел да спомогне за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и 

местообитанията в защитените зони в региона – област Хасково. В рамките на проведената регионална 

информационна кампания се проведоха следните събития, както следва: 

 На 09.08.2021г. от 13.30 часа в Парк Хотел „Европа“, находящ се в гр. Хасково, ул. „Околовръстно 

шосе“ в конферентната зала се проведе информационната среща в гр. Хасково 

 На 10.09.2021г. от 09.00 часа / тръгване от хотела/, се разгледа част от защитена зона „ Родопи 

Средни“ до гр. Хасково 

 На 11.08.2021г. от 13,30 часа в залата на община Маджарово, находяща се в гр. Маджарово, ул. 

Петър Ангелов“ №1 се проведе информационна кампания в гр. Маджарово. 

 На 12.08.2021г. от 09.00 часа /тръгване от гр. Маджарово/ се осъществи посещение ва терен в 

защитените зони  и ПЗЦ „Източни Родопи“ гр. Маджарово 

 

По време на събитията се популяризираха ползите за местното население от мрежата Натура 2000 и 

възможностите, които тя предоставя. 

В информационната кампания взеха участие о гр. Хасково, около 100 човека, в гр. Маджарово, 

около 40 човека, като същите обсъждаха как да допринесат за развитието на устойчив туристически 

продукт, съобразен с режимите в защитените зони и по този начин да създадат предпоставки за 

повишаване на подкрепата от страна на местното население в региона за постигане на целите на 

мрежата Натура 2000. 

Постигна се очаквания резултат от изпълнението на проекта, а именно: информирани представители 

на регионалните и местни власти и на туристическия сектор относно възможностите за развитие на 

устойчиви форми на туризъм, които предоставя мрежата Натура 2000 в регион Хасково. 

По време на изпълнението на Проекта бяха изпълнени всички дейности, заложени в Проекта. 
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Прессъобщение за изпълнение на проект  BG16M1OP002-3.019-0022-С01 

 „Натура 2000 в област Хасково“ 
 

      

    Община Маджарово, област Хасково изпълни проект по сключен Административен договор № Д-34-92/03.08.2021г., 

по проект с рег. № BG16M1OP002-3.019-0022-С01, с наименование „Натура 2000 в област Хасково“. 

 


