
                                                                    
  

ДБФП № BG16M1OP002-3.031-0009-C01, проект № BG16M1OP002-3.031-0009 „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян“,  

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 

в България-2“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

  

 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16M1OP002-3.031-0009-C01, проект № BG16M1OP002-3.031-0009 

„Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян“ процедура № № BG16M1OP002-3.031 „Споделена 

визия за екологична мрежа Натура 2000 в България-2“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

 

 

 
Преслист от проведена заключителна пресконференция по 

проект „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Смолян“ 
На 29.03.2022 г. в зала 247 на Община Смолян се проведе заключителна 

пресконференция по проект с №BG16M1OP002-3.031-0009 “Споделена визия за екологична 

мрежа Натура 2000 в регион Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община 

Смолян е бенефициент по проекта, който е насочен към мерки и дейности, които да повишат 

информираността за  съхранението на важни за орхидеите местообитания на територията на 

област Смолян, като Местообитание 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик“.  

На пресконференцията 

присъстваха представители на местни 

медии, представители на Областен 

информационен център – Смолян, 

представител на РИОСВ-Смолян и 

служители на община Смолян с 

експертиза и задължения в сферата на 

опазването на околната среда, 

разработването и изпълнението на 

проекти. Пресконференцията бе 

водена от инж. Мариана Цекова, 

заместник-кмет на Община Смолян и 

Ефтима Петкова, директор на 

дирекция „Стратегическо планиране, 

иновации, проекти и туризъм“ и 

ръководител на проекта.  

На срещата бяха представени изпълнените дейности по проекта, както и бе показана 

изработената изложба и всички информационни материали, издадени по проекта.  

Журналистите и присъстващите зададоха въпроси и коментираха представената 

информация. Пресконференцията бе отразена в местните електронни медии, както и в репортаж 
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по регионалната телевизия ETv:  

https://www.etv.bg/news/reportage/210180/ekoproekt-na-obshchina-smolyan-populyarizira-

divite-orkhidei-v-rodopite  

https://www.haskovo.net/videos/210181/ekoproekt-na-obshtina-smolyan-populyarizira-divite-

orhidei-v-rodopite  

В информационния портал Актуално: https://www.actualno.com/smolyan/ekoproekt-za-

divite-orhidei-v-smoljan-dade-posoka-za-opazvaneto-im-news_1731708.html  

 

https://www.plamak.bg/priklyuchi-proektat-za-divite-orhidei-v-smolyansko-sega-tryabva-da-

gi-pazim1/  

 

В електронния бюлетин на НСОРБ: https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Mati-

2021/EB_2022_13-.pdf  

 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/oblast-smolyan/243393-zasilen-e-

interesat-kam-turisticheski-marshruti-do-mestoobitaniya-na-divi-orhide   

 

https://www.smolyannews.com/news/obshtina/zasilen-e-interesat-kam-turisticheski-

marshruti-do-mestoobitaniya-na-divi-orhidei-v-smolyansko  

   

http://www.novjivot.info/2022/03/30/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%B5-%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82/  

 

https://tourismboard.bg/news/zasilen-e-interesat-kam-turisticheski-marshruti-do-

mestoobitaniya-na-divi-orhidei-v-smolyansko/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преслист: Екип на проекта 
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