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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 

 

 

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 09.07.2021 г. в обл. Пловдив, общ. Лъки, бе проведен теренен ден за ученици, 

част от проект „Натура 2000: Обща визия за опазване на местообитанията на висши 

растения и мъхове в област Пловдив“.  

Събитието е заключителната част от Дейност 3 по проекта, която включваше 

няколко етапа. 

Информационна кампания в училища, включваща информация за НЕМ 

НАТУРА 2000, с обхват близо 500 ученика в начален курс, включително разиграване 

на викторини с награди сред тях и предоставяне на ключова базова информация за 

ползите, които опазването на защитените местообитания в рамките на област Пловдив 

носи на жителите.  

На база на проведената информационна кампания и заявеният интерес сред 

представителите се най-добре на викторините ученици, училищата излъчиха 

участници, които участваха в учебно теренно посещение с лектори-специалисти в 

областта на НАТУРА 2000 и опазването на биологичното разнообразие. В рамките на 

деня сред природата учениците получиха както теоретични знания, така и участваха в 

практически занимания, свързани с опазване на природата. 

За всеки участник бяха осигурени храна, напитки, транспорт, както и 

необходимите материали за деня, включително специално разработената в рамките на 

проекта брошура с целевите местообитания на редки мъхове и цветни растения. 

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.  


