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Проект BG16М1ОР002-3.031-0007-С01 „

тревни и храстови съобщества върху варовик

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския

 

Сключване на 

BG16М1ОР002-3.031-0007 

опазване на хабитатите

съобщества върху варовик

 

Оперативна програма: „Околна

Приоритетна ос: НАТУРА

Процедура: №BG16М1ОР

Натура 2000 в България - 2“

Административен договор

21/15.04.2021г. (№ BG16М1

Проект: № BG16М1ОР002

опазване на хабитатите на 

върху варовик в регион Кърджали

Продължителност: 15 месеца

Бенефициент: Община Кирково

Обща стойност на проекта

ЕФРР:60 653,45 лева  

Национално съфинансиране

Дата на стартиране: 15.04.2021

Дата на приключване: 15.07.2022

Кратко описание на проекта

Дейностите, предвидени в 

направен анализ на възможностите

2000 в регион Кърджали, община

организация и провеждане

заинтересованите страни за

тревни и храстови съобщества

в района на защитена зона BG0001032 

цел да информира населението
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варовик в регион Кърджали”, финансиран от Оперативна

Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

ОБЩИНА КИРКОВО 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

АДБФП за реализиране 

0007 с наименование „Споделена

хабитатите на полуестествени сухи тревни

варовик в регион Кърджали“ 

Околна среда 2014-2020 г.“ 

НАТУРА 2000 и биоразнообразие 

002-3.031 „Споделена визия за екологичната

2“ 

договор за безвъзмездна финансова 

1ОР002-3.031-0007-С01) 

002-3.031-0007 с наименование „Споделена

 полуестествени сухи тревни и храстови

Кърджали“ 

месеца 

Кирково 

проекта: 71 357,00 лева от които:  

съфинансиране: 10 703,55 лева 

15.04.2021г. 

15.07.2022г.  

проекта: 

проектното предложение са разписани

възможностите и спецификите, които пред

община Кирково. Проектното предложение

провеждане на една мащабна информационна

за опазване на хабитатите на полуестествени

съобщества върху варовик в регион Кърджали

 BG0001032 и местообитания 6210. 

населението за приноса, възможностите и спецификите
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на полуестествени сухи 

Оперативна програма 

 инвестиционни  фондове. 

на проект № 

Споделена визия за 

тревни и храстови 

екологичната мрежа 

помощ: № Д-34-

Споделена визия за 

храстови съобщества 

разписани въз основа на 

предоставя НАТУРА 

предложение предвижда 

информационна кампания сред 

полуестествени сухи 

Кърджали и по-конкретно 

Кампанията има за 

спецификите, които 
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осигурява мрежата на НАТУРА

информационни мерки за

срещаните растения в хабитатите

съобщества върху варовик, 

проекта, ще са насочени 

орхидеите при паша на 

осъществява от населението

растителни видове в защитените

ще бъде и планираният по

колаборация за опазване 

насоченост и ще дава предимство

Кърджали, като при разработването

поставено условие снимките

местообитания 6210. По проекта

подготвени и проведени задължителните

информация и комуникация

плакати и кубчета със снимк

Цел на проекта:  

Основната цел на проектното

на споделена визия за екологичната

планиране и провеждане 

територията на община Кирково

формулирана в предходното

основната цел на процедурата

развитие и поддържане на споделена

България чрез планиране и 

- в конкретния случай - една

Кърджали за опазване на защитена

ще има насоченост към голям

Анализа на възможностите

Специфичните цели на проектното

знания у населението за предимствата

НАТУРА 2000 в региона и

тревни и храстови съобщества

организацията и провеждането

фотоконкурс в рамките на

резултати: - информираност

по-специално орхидеите в района
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ОБЩИНА КИРКОВО 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

НАТУРА 2000 в региона и в частност

за приучване на населението да 

хабитатите на полуестествени сухи тревни

а именно орхидеите. Основните усилия

към информиране на населението

селскостопанските животни в региона

населението фрагментарно и застрашава от унищожаване

защитените територии. Част от информационната

по проекта фотоконкурс на тема "Пасища

на красотата". Конкурсът ще бъде

предимство на участници, които изпращат

разработването на правилата за неговото провеждане

снимките да бъдат от района на защитена 

проекта ще бъде осигурен екип за управление

задължителните мероприятия, свързани

комуникация, ще бъдат подготвени и информационни

снимки. 

проектното предложение е изграждане, развитие

екологичната мрежа Натура 2000 

 на една мащабна информационна

Кирково за регион Кърджали. Основната

предходното изречение съответства и води

процедурата за подбор на проекти, а именно

споделена визия за екологичната мрежа

 провеждане на регионални информационни

една широкомащабна информационна кампания

защитена зона BG0001032 и местообитания

голям диапазон от заинтересовани

възможностите и предимствата на НАТУРА 2000 

проектното предложение са свързани

предимствата и възможностите, които

и за опазване на хабитатите на полуестествени

съобщества върху варовик в регион

провеждането на една информационна 

на проекта се цели постигане на следните

информираност на населението за опазване на защитените

района, по време на паша на животните
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на полуестествени сухи 

Оперативна програма 

 инвестиционни  фондове. 

частност - да приложи 

опазва най-често 

тревни и храстови 

усилия и дейности по 

населението за опазването на 

региона, която се 

унищожаване ценни 

информационната кампания 

Пасища и орхидеи в 

бъде с регионална 

изпращат снимки от регион 

провеждане ще бъде 

 зона BG0001032 и 

управление и ще бъдат 

свързани с осигуряване на 

информационни материали - 

развитие и поддържане 

в България чрез 

информационна кампания на 

Основната цел на проекта, 

води до постигане на 

именно: изграждане, 

мрежа Натура 2000 в 

информационни кампании 

кампания за регион 

местообитания 6210, която 

заинтересовани лица, описани в 

 2000 в региона. 

свързани с изграждане на 

които дава мрежата на 

полуестествени сухи 

регион Кърджали. Чрез 

кампания и един 

ледните цели, респ. 

защитените видове и 

животните; - изграждане 
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на предпоставки за развитие

изграждане на общностно 

популяризация на възможностите

жителите и гостите на областта

допринасят за постигане на

"Подобряване на природозащитното

мрежата Натура 2000", тъй 

на природозащитното състояние

BG0001032 чрез развитие на

Разпространението на принципите

околната среда сред местното

природозащитното състояни

BG0001032, чрез предотвратяване

животните. 

Дейности: 

Дейност 1: „Разработване

предоставя НАТУРА 2000 в

Дейност 2: „Организация

популяризиране на възможностите

възможностите, които мрежата

Кирково“. 

Дейност 3: „Организация и 
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развитие на фермерство, чувствително към

 самосъзнание за опазване на защитените

възможностите, които предлага НАТУРА 2000 

областта. Специфичните цели на проектното

на специфичната цел на приоритетна

природозащитното състояние на видове и 

 като ще доведат до резултати, свързани

състояние на местообитания 6210 

на животновъдство, чувствително към

принципите на животновъдството, 

местното население и фермерите в региона

състояние на местообитанията 6210 в 

предотвратяване на унищожаването на видовете

Разработване и анализ на възможности и 

в регион Кърджали, община Кирково

Организация и провеждане на информационна

възможностите за развитие на местните общности

мрежата Натура 2000 предлага в район 

 управление на проекта, публичност 
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на полуестествени сухи 

Оперативна програма 

 инвестиционни  фондове. 

към околната среда; - 

защитените видове; - 

 2000 в региона за 

проектното предложение 

приоритетна ос 3 на ОПОС 

 местообитания от 

свързани с подобряване 

в защитена зона 

към околната среда. 

чувствително към 

региона, ще подобри 

 защитената зона 

видовете при пашата на 

специфики, които 

Кирково“.  

информационна кампания за 

общности, на база на 

Кърджали, община 

 и комуникация“. 


