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Проведена закриваща пресконференция по проект „Натура 2000: 

Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и 

мъхове в област Пловдив“ 

 

На 21.07.2021 г. в гр. Лъки, се проведе закриваща пресконференция по проект 

„Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и 

мъхове в област Пловдив“.  

В рамките на проекта бяха организирани 3 отделни събития, едно от които „на 

терен“, като целевите групи обхванаха, обобщено, населението, бизнеса и 

подрастващите. Структурата на проекта имаше за цел да осигури дългосрочни, 

устойчиви резултати и да разпространи и утвърди специфична информация за Натура 

2000 в областта. На закриващата пресконференция бяха обсъдени и анализирани 

постигнатите резултати от изпълнението на проекта, като бе отчетено, че проектът е 

изпълнен в изискуемите срок и качество.  

Първото събитие бе проведено на 21.06.2021 г. в град Лъки и даде отправна 

точка на посланията на проекта. Неговата важност за успешното изпълнение на 

проекта се обуславяше от стартирането на дискусия, чието съдържание да послужи за 

организиране на второто събитие по проекта в областния център – гр. Пловдив на 

15.07.2021 г. 

Второто събитие надгради първото събитие, като използва натрупания опит от 

него, събраните въпроси и допълнителни теми, за да дообогати представянето на 

целевата информация. Бяха бъдат представени темите, обект на Събитие 1, като 

същите бяха допълнени с нова информация, на база на въпросите и коментарите на 

участниците в събитието по Дейност 1 в гр. Лъки. Така, второто събитие представи 

допълнителна информация на участниците, като я пречупи през вече установените 

гледни точки на заинтересованите страни. Презентациите бяха допълнени с 

представянето на нова добра практика, показваща предизвикателствата и тяхното 

преодоляване в работата със защитени територии, както и институциите, които имат 

отговорност към тяхното опазване. 
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В рамките на второто събитие бяха представени и участници от първото 

събитие, които в последната част от събитието успешно осъществиха „нетуъркинг“ с 

новите участници в Събитие 2. 

Третото събитие беше насочено към „младото поколение“, с цел търсене на 

устойчивост на посланията на проекта. То се състоя от два елемента – информационна 

кампания в училища за проекта, с материали, насочени към децата. На база на 

кампанията бяха избрани ученици, които бяха заведени на терен на 09.07.2021 г., 

където видяха защитените видове и техните местообитания. 

На база на анализа на изпълнението на информационната кампания и 

съпътстващите дейности, част от проекта, община Лъки успешно приключи своя 

проект, като научените в рамките на неговото изпълнение уроци ще послужат като 

опит в процеса на кандидатстване и изпълнение на нови проекти в сферата на Натура 

2000 и опазване на защитените природни местообитания. 


