
                                                                    
  

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 начална пресконференция по 

проект „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион 

Смолян“ 
На 29.06. 2021 г. в зала 247 на Община Смолян се 

проведе първата 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 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 Ефтима Петкова, директор на дирекция 

„Стратегическо планиране, иновации, проекти и 

туризъм“ и ръководител на проекта. Михаела 

Йорданова, професионален ботаник и квалифициран 

водач в сферата на екологичния туризъм, и разказа 

повече за екологичната мрежа Натура 2000 и 

богатството на Родопите, за причината да изберем 

орхидеите в този проект, а именно защото Родопите са 

най-богатата по видово разнообразие на растения 

планина в България. В нея се срещат 90% от видовете 

орхидеи в България. Около 80 вида орхидеи съществуват 

в страната, от тях 40 са в Червената книга на изчезващите 

биологични видове. 

Целта на информационната кампания е да се повиши 

разбирането за ползите от екологичната мрежа, да се 

намали конфликтността и да се търсят общи решения, 

както и да се представи добър опит от съществуващи в други държави практики за постигане на 

хармоничен начин на управление и опазване на местообитанията. За повече информация, може 

да ви дите презентацията за проекта.  


