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П Р Е С Л И С Т 

 
На 30.07.2021 в град Смолян се състоя информационно събитие на тема: МРЕЖАТА 

НАТУРА 2000 – ОТГОВОРНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ, което се реализира по проект с № BG16M1OP002-3.031-0009 „Споделена визия 

за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян“, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020.  

Проектът, който Община Смолян изпълнява цели повишаване на информираността и 

постигане на по-добро разбиране за ползите от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Насочен е 

към популяризирането на мерки и дейности за съхранение на важни за орхидеите 

местообитания на територията на регион Смолян като Местообитание 6210 „Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик“. 

Събитието включваше семинарна част, информационна изложба на открито и рекламно-

информационен щанд-шатра.  Семинарът се проведе в залата на Държавен архив – Смолян, гр. 

Смолян, бул. „България“ №78, Стар център. Участие взеха заинтересовани лица от Община 

Смолян, Община Чепеларе, РИОСВ, РДГ, ДГС-Смолян, ЮЦДП – Смолян, Българо-германски 

център за професионално обучение – курсисти и преподаватели, Областен информационен 

център – Смолян, Европа директно – Смолян, представители на неправителствени организации, 

граждани, туристическите информационни центрове в Смолян и с. Смилян и др. 

Информационната изложба и шатра бяха разположени на амфитеатъра на площад „Свобода“ на 

Стария център на града. Гражданите имаха възможност да получат информационни материали 

и да разгледат изложбата.  

Лектори на събитието бяха Михаела Йорданова, професионален ботаник, работещ за 

опазването на дивите орхидеи в България и планински водач  в сферата на природния туризъм 

и д-р Мария Касчиева,  Преподавател в Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, експерт 

по възстановителни дейности в природни местообитания и размножаване на диворастящи 

видове. Темите включваха обща информация за темата Натура 2000 и покритие на мрежата в 

регион Смолян, обща информация за местообитание 6210, мерки и дейности за съхранението 

на важни за орхидеите местообитания, начини за интерпретиране на информацията за Натура 
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2000 и орхидеите като обект за познавателен туризъм. Бяха представени и добри практики от 

България и Европа за информиране на обществеността и повишаване на ангажираността към 

съхранението на важните за орхидеите места в област Смолян.  

Информационната изложба, състояща се от 25 табла представя в текст и снимки видовете 

орхидеи, местообитанието, начините за опазване и съхранение на ценния вид. Изложбата е 

създадена с цел да информира и да бъде представена и на други места в следващите месеци.   

В рамките на проекта е създадена и информационна брошура, която се разпространява 

както по време на събитието, така и в туристическите информационни центрове и е налична и 

в електронен вариант.    

Снимки от събитието:  

  


