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„НАТУРА 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши растения и мъхове в 

област Пловдив“ с рег. № BG16M1OP002-3.031-0010, процедура № BG16M1OP002-3.031 

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз 

 

 

 

 
 

 

Проведено в гр. Пловдив събитие, част от регионална информационна 

кампания в рамките на проект „Натура 2000: Обща визия за опазване 

на местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив“ 

 

На 15.07.2021г. в гр. Пловдив, хотел SPS, конферентна зала Пловдив се проведе 

информационно събитие, част от проект „Натура 2000: Обща визия за опазване на 

местообитанията на висши растения и мъхове в област Пловдив“.  

Събитието събра на едно място представители на бизнеса, НПО сектора, 

институциите и висшето образование в регион Пловдив. Бяха представени теми, 

свързани със същината на европейската мрежа Натура 2000 – основна цел, директиви 

от ЕС, мрежата в България и ползите от нея. Участниците се запознаха със значението 

на растенията и мъховете в контекста на Натура 2000. В рамките на деня 

присъстващите получиха подробна информация относно всеки един от защитените 

вида, обхванати от проекта. 

Освен чисто лекционната част, представяща ключовата информация, събитието 

предложи и втора, интерактивна част под формата на нетуъркинг между участниците, 

представители на различни институции, бизнеси и сфери на действие. На събитието 

присъстваха и участници от община Лъки, с което се стартира процес, даващ 

възможност за съвместни инициативи между представители на различни общини. 

Събитието е част от регионалната информационна кампания в рамките на 

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

мъхове в област Пловдив“ по процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за 

екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ , насочена към изграждане, развитие и поддържане на споделена 

визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Пловдив.  

 


