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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. 

 

 

 

 

 

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“ 

 

 

 
 

  

Покана 

 за участие в информационна кампания по проект  BG16M1OP002-3.019-0022-С01  

„Натура 2000 в област Хасково“ 

 

 

Дата на провеждане: 11.08.2021г. от 12,00часа и 12.08.2021г. от 08,00часа. 

 

Място на провеждане:  залата на община Маджарово, гр. Маджарово 

 

Община Маджарово, гр. Маджарово, кани представители на заинтересовани страни – местни 

власти, институции имащи отношение към управлението на защитените зони и туристически 

агенции, във връзка с изпълнението на дейност по проект BG16M1OP002-3.019-0022-С01 „Натура 

2000 в област Хасково“, по АДБФП №Д-34-92/03.08.2020г. за предоставена безвъзмездна 

финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-3.019 

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България „Околна среда 2014-2020г.“ 

 

По време на информационната кампания, ще бъдат представени следните презентации: 

 Екологична мрежа Натура 2000 в регион Хасково и община Маджарово- част първа 

 Екологична мрежа Натура 2000 в регион Хасково и община Маджарово- част втора 

                                                                                     лектор: Владимир Трифонов 

 Ползите, които НАТУРА 2000 предлага за региона и местното население 

 Представяне на добри практики от други региони и държави. 

                                                                                      лектор: Диана Петрова 

 Опазване на лешоядите в Източни Родопи и ползите за местната общност 

                                                                                      лектор: Владимир Добрев 

 

 На терен: Посещение в ПЗЦ „Източни Родопи“ и разглеждане на защитените зони 

„Маджарово“, язовир „Ивайловград“, мост „Арда“ и „Източни Родопи“ 

 

За потвърждение на тел: 0889000450 – Тонка Сарова – ръководител проект 

Кмет на община Маджарово: Ерджан Юсуф 

 

          


