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Целите на схемата са насочени към
повишаване на информираността на
заинтересованите страни и повишаване на
разбирането за ползите от екологичната
мрежа НАТУРА 2000 в социално-
икономическото развитие на регионите.

Проектът е насочен към провеждане на
комуникационна кампания, която чрез
предоставяне на достъпни послания,
свързани освен с широко известните
екологични ползи от съществуването на
мрежата Натура 2000, така и практични
икономически, социални и конкурентни
ползи, които имат потенциал да доведат до
добавен ефект за местното население.



Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 12 месеца и е на обща 

стойност 71 400 лева, от които 60 690 лв. са от Европейския фонд за 

Регионално развитие и 10 710 са национално съфинансиране от 

държавния бюджет на Република България

като тази стойност включва управление, публичност на проекта, 

подготвителни дейности и информационна кампания. 



Проектът на Община Смолян е насочен и 

конкретно към популяризирането на 

мерки и дейности за съхранение на важни 

за орхидеите местообитания в Родопския 

регион, като Местообитание 6210 

„Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик“. 



Информационната кампания предвиждаше 2 основни събития, 

включващи посещение с елементи на обучение на терен с интерактивна 

лекция и възможности за фотографски тур, както и събитие включващо 

разнообразна семинарна програма с фотоизложба. В допълнение бяха 

организирани и творчески ателиета за по-малките любители на 

природата.  



Посещение на терен 





Семинар и изложба 





В три поредни дни бяха организирани и творчески ателиета за по-малките 
любители на природата.  Домакини бяха Регионална библиотека „Николай 

Вранчев“ – гр. Смолян 





Информационен ботанически тур на 29.06.2021 г. 

https://www.smolyan.bg/bg/news/view/4924

https://www.eufunds.bg/en/node/7810

http://www.focus-news.net/news/2021/06/29/2881860/v-smolyan-shte-se-provede-preskonferentsiya-po-

proekt-spodelena-viziya-za-ekologichna-mrezha-natura-2000-v-region-smolyan.html

https://www.plamak.bg /v-tarsene-na-tsenni-zastrasheni-ot-izchezvane-divi-orhidei-iz-rodopite/

https://www.actualno.com/society/mihaela-jordanova-kojato-spasjava-divite-orhidei-news_1612844.html

https://www.smolyan.bg/bg/news/view/4924
https://www.eufunds.bg/en/node/7810
http://www.focus-news.net/news/2021/06/29/2881860/v-smolyan-shte-se-provede-preskonferentsiya-po-proekt-spodelena-viziya-za-ekologichna-mrezha-natura-2000-v-region-smolyan.html
https://www.plamak.bg/v-tarsene-na-tsenni-zastrasheni-ot-izchezvane-divi-orhidei-iz-rodopite/
https://www.actualno.com/society/mihaela-jordanova-kojato-spasjava-divite-orhidei-news_1612844.html


Информационно събитие в гр. Смолян на 30.07.2021 г. :

https://www.smolyan.bg/bg/news/view/4980

https://www.eufunds.bg/bg/node/8029

http://www.focus-news.net/news/2021/07/29/2890236/v-smolyan-shte-se-provede-informatsionno-

sabitie-na-tema-mrezhata-natura-2000-otgovornosti-i-vazmozhnosti-za-razvitie-na-mestnite-

obshtnosti.html

https://otzvuk.bg/obsthina-smolyan-sthe-predstavi-vazmozhnostite-na-natura-2000-za-mestno-razvitie/

https://www.smolyaninfo.com/2021/07/28/77178/

https://www.plamak.bg/botanikat-mihaela-yordanova-kam-prirodata-tryabva-da-se-otnasyame-kato-

stopani-ne-kato-paraziti/

https://www.actualno.com/interview/golemite-mitove-za-natura-2000-nacionalizacija-na-zemjata-i-

zabrana-da-se-pravi-kakvoto-i-da-e-news_1627529.html

Ателиета в Регионална библиотека

https://www.librarysm.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/12_22.html

https://www.smolyan.bg/bg/news/view/4980
https://www.eufunds.bg/bg/node/8029
http://www.focus-news.net/news/2021/07/29/2890236/v-smolyan-shte-se-provede-informatsionno-sabitie-na-tema-mrezhata-natura-2000-otgovornosti-i-vazmozhnosti-za-razvitie-na-mestnite-obshtnosti.html
https://otzvuk.bg/obsthina-smolyan-sthe-predstavi-vazmozhnostite-na-natura-2000-za-mestno-razvitie/
https://www.smolyaninfo.com/2021/07/28/77178/
https://www.plamak.bg/botanikat-mihaela-yordanova-kam-prirodata-tryabva-da-se-otnasyame-kato-stopani-ne-kato-paraziti/
https://www.actualno.com/interview/golemite-mitove-za-natura-2000-nacionalizacija-na-zemjata-i-zabrana-da-se-pravi-kakvoto-i-da-e-news_1627529.html
https://www.librarysm.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/12_22.html
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Местообитание 6210 «Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху

варовик» (важни местообитания за орхидеи) представлява основно вторични

тревни съобщества, доминирани от високи туфести житни треви. В състава им 

участват полухрастчета, както и храсти и единични дървета останали от 

първичната тревна растителност. 

Местообитанието е разпространено широко в цялата страна до 1200-1300м. 

надм.височина.   

Важните места за орхидеи се определят на основата на един или няколко от 

следните критерии: 

1. Местообитание с участие на голям брой видове орхидеи 

2. Местообитание на популация от поне един вид орхидеи, смятани като 

нетипични за тази територия.  

3. Местообитание на един или няколко вида орхидеи, смятани като редки за 

тази територия 



Благодаря за вниманието!

www.eufunds.bg
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