
Откриваща 
пресконференция

19.07.2019 г. , гр. София 

Център „Проджект Лаб – зала „Роял“



Данни за проекта 

Бенефициент: 

Дирекция „Национална служба за защита на природата“, МОСВ

Финансиране: ОПОС 2014-2020 г. 

Обща стойност: 4 300 000,00 лева 

3 655 000,00 ЕФРР и 645 000,00 НС

Продължителност:

14.12.2017 г. - 14.05.2023 г. 



Цел на проекта 

Уеднаквяване на нивото на първоначална информираност, надграждане 
на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация 
на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000 

Актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за 
Натура 2000 (НПРД) 



Специфични цели на проекта 

Надграждане и създаване на високи нива на познаваемост на ключови 
моменти от изпълнението на политиките на ЕС за Натура 2000 - подхода 
за управление на Натура 2000, роля и участие на заинтересованите страни 
(ЗС) в процеса на разработване на плановете за управление (ПУ) на 
Натура 2000 и участие в изпълнение на мерките от ПУ

Повишаване на капацитета и приноса на ЗС за постигане на целите на 
Натура 2000

Подобряване на съответствието на мерките, заложени в НПРД, с реалните 
потребности от финансиране



Дейности по проекта
Организация и управление на проекта 

Провеждане на проучвания, създаване и реализиране на интегрирана 
комуникационна платформа и дигитален маркетинг кампания, чрез които да се 
осигури идентичност и ефективност на дейности за повишаване на 
информираността, капацитета и мотивацията на заинтересованите страни за 
постигане на целите на Натура 2000

Актуализация на НПРД и провеждане на кампании, и семинари за повишаване 
на подкрепата и разширяване на знанията за управление на Натура 2000 в 
България

Планиране и провеждане на 3 годишни международни форуми по актуални 
теми, свързани с Натура 2000

Дейности за информация и публичност 



Дейност: 
Организация и управление на проекта

Екип за управление на проекта (служители на МОСВ, Дирекция ВОП и НСЗП)

Правила и указания на УО на ОПОС

Цялостно финансово и техническо управление, мониторинг върху текущото 
изпълнение на дейностите, администриране на проекта (документиране и 
архивиране), координация между изпълнители и структури на бенефициента, 
както и други държавни институции 



Дейност:
Провеждане на проучвания, създаване и 

реализиране на интегрирана комуникационна 
платформа и дигитален маркетинг кампания 

Основна цел:

Планиране и провеждане на национални информационни 
кампании (НИК) за представяне на възможностите/ползите, които 
предоставя мрежата Натура 2000 и задълбочаване на процеса на 
информиране 



Поддейности:
Провеждане на проучване на комуникационните нужди и нагласи на заинтересованите 

страни за избрания подход за управление на Натура 2000, за роля и участие на 
заинтересованите страни в процеса на разработване на планове и изпълнение на мерки в 
плановете за управление на Натура 2000, както и общи нагласи на широката аудитория, 
препоръки и изводи за провеждане на националните информационни кампании 

Създаване на единна творческа комуникационна платформа за изпълнение на 3-те 
национални кампании

Разработване и изпълнение на концепция за дигитален маркетинг кампании, за ефективно 
използване на интернет и социалните медии, за постигане на целите на 3-те национални 
информационни кампании 

Създаване на онлайн платформа

Организиране и провеждането на Национален конкурс „Знания за Натура 2000“ 

Разработване и прилагане на методология, по която ще се направи оценка на резултатите 



Поддейност:

Провеждане на проучване на комуникационните нужди и нагласи на 
заинтересованите страни

ВКЛЮЧВА:

Проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите 
страни за избрания подход за управление на Натура 2000, за роля и участие 
на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове и 
изпълнение на мерки в плановете за управление на Натура 2000, както и 
общи нагласи на широката аудитория, препоръки и изводи за провеждане на 
националните информационни кампании 



Поддейност:

Създаване на единна творческа комуникационна платформа за 
изпълнение на 3-те национални кампании

Единната творческа комуникационна платформа ще подкрепи изпълнението 
на 3-те национални кампании от проекта

ВКЛЮЧВА:

Създаване на послания, визии, сторибордове за мастер банер; 

Послания за провеждане на мотивираща кампания в традиционни и 
дигитални медии; 

Съставяне и графично оформление на печатните информационни 
материали за заинтересованите страни; 



Поддейност:

Разработване и изпълнение на концепция за дигитален маркетинг 
кампании, за ефективно използване на интернет и социалните медии, 
за постигане на целите на 3-те национални информационни кампании 

Цели ефективно използване на интернет и социалните медии за постигане на 
целите на националните кампании

ВКЛЮЧВА:

Разработване различни форми и средства на онлайн комуникацията в 
интернет и социалните мрежи, които да обхванат ключови моменти от 
националните кампании



Поддейност:

Създаване на онлайн платформа

ВКЛЮЧВА:

Дейността предвижда създаване на онлайн платформа, на която ще бъдат 
качвани всички материали по проекта, вкл. и националните конкурси 

Платформата ще бъде свързана с интернет страницата на 
Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа 
Натура 2000, поддържана от  МОСВ



Поддейност:

Организиране и провеждане на  Национален конкурс „Знания за Натура 2000“ 

ВКЛЮЧВА:

Провеждане на общо 3 национални конкурса (по един конкурс годишно), които следва да 
бъдат интегрирани на онлайн платформата 

По време на трите национални конкурса ще бъдат излъчени:

28 регионални победители (по един за всяка административна област) 

3 национални победители (Iво, IIро и IIIто място). 

Предвиден е награден фонд:

28 броя таблета/годишно или общо 84 броя  (регионално ниво)

I-во място – 3 бр. лаптопи, за IIро място – 3 бр. смартфони, за IIIто място – 3 бр. 
фотоапарати (национални конкурси)

100 бр. насърчаващи награди за останалите участници в конкурсите, напр. пауър банки и 
др.



Поддейност:

Разработване и прилагане на методология за оценка на резултатите 

Включва:

Медиен мониторинг

Анализ на резултатите от медийния мониторинг

Оценка на постигнатите резултати от проведените комуникационни и 
информационни дейности, по отношение повишаване на информираността за 
Натура 2000

Препоръки за бъдещи информационни дейности



Дейност
Актуализация на НПРД и провеждане на кампании и 

семинари за повишаване на подкрепата и разширяване 
на знанията за управление на Натура 2000 в България 

Основна цел:

Планиране и провеждане на национални информационни кампании 

за представяне на възможностите/ползите, които предоставя мрежата 

Натура 2000 

Актуализация на Национална приоритетна рамка за действие (НПРД)

на база определените цели на мрежата Натура 2000 и защитените 

зони, структурирани в Документ за целите на Натура 2000



Поддейности:

Етап 1

Разработване на Документ за целите на Натура 2000

Актуализация на Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) на база 

определените цели на мрежата Натура 2000 и защитените зони, структурирани в 

Документ за целите на Натура 2000

Етап 2

Подготвителни дейности за провеждане на национални кампании за Натура 2000 

Провеждане на Встъпителна кампания „Натура 2000 и устойчивото развитие на 

регионите” 

Организация и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и 

разширяване на знанията за управление на Натура 2000 в България



Кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на 
знанията за управление на Натура 2000 в България 

Първа национална кампания:

„Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на 
Натура 2000 в България“ 

юни – октомври 2019 г.

 едно еднодневно национално събитие в три панела (представяне на правно-

нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000; 

представяне на отговорностите на Националния консултативен съвет; 

представяне на Документа за целите)

 регионални събития (28 бр.) за представяне на  правно-нормативната рамка на 

новия подход за управление на Натура 2000 и произтичащите от нея 

отговорности на Комитетите на заинтересованите страни, както и Документът за 

целите на Натура 2000



Кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на 
знанията за управление на Натура 2000 в България 

Втора национална кампания: 

„Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на 
разработване на планове за управление на Натура 2000 “ 

януари – май 2020 г.

 едно национално събитие в три панела (основни моменти в изготвянето на 

териториални планове за управление на Натура 2000; мерки, заложени в НПРД; 

връзка между тях)

 регионални събития (28 бр.) за представяне на основните моменти в изготвянето 

на териториалните планове за управление на Натура 2000, мерките, заложени в 

НПРД и връзката между тях



Кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на 
знанията за управление на Натура 2000 в България 

Трета национална кампания: 

„Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на 
заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление“ 

януари – май 2021 г.

 едно национално събитие, в три панела за представяне на опит и добри практики за 

изпълнение на мерки в Натура 2000; разясняване на възможностите за финансиране 

на мерките; роля на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на 

териториалните ПУ  

 регионални събития (28 бр.) за представяне на опит и добри практики за изпълнение 

на мерки в Натура 2000, възможностите за финансиране и роля на заинтересованите 

страни в процеса на изпълнение на териториалните ПУ 



Дейност
Планиране и провеждане на 3 годишни международни 

форуми по актуални теми, свързани с Натура 2000 

Основна цел:

Открит научен дебат по основни въпроси, които имат пряко отношение 

към разработването на плановете за управление на Натура 2000 

Аналитичен доклад с препоръки за последващи действия



Поддейности:

Идентифициране на основните предизвикателства при:

- определянето на местообитанията от европейска значимост в 

България 

- оценката на природозащитното състояние на видове и природни 

местообитания

- мониторинга на ефекта от изпълнението на мерки за поддържане/ 

подобряване на състоянието на видове и природни местообитания



Поддейности:

Провеждане на Първи 3-дневен форум: „Научни аспекти при 

определянето на местообитанията от европейска значимост в 

България“

Провеждане на Втори 3-дневен форум: „Оценка на природозащитното 

състояние на видове и природни местообитания“

Провеждане на Трети 3-дневен форум: „Мониторинг на ефекта от 

изпълнението на мерки за поддържане/подобряване на състоянието 

на видове и природни местообитания“



Информация за проекта:

www.eufunds.bg

www.natura2000.bg


