
 
 
 

 

 

 

Проект  

ПрироДА 

LIFE 



 
 

ПРОГРАМА LIFЕ 
Финансов инструмент за околна среда 

 Подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околна среда на ЕС и 
законодателството, свързано с нея, интегрирането ѝ в други политики, както и подпомагане 
прилагането на Седмата програма за действие за околната среда  

 съфинансиране за природозащита и други сфери за опазване на околната среда от 
общоевропейски интерес (напр. води, отпадъци и климат) 

  http://ec.europa.eu/environment/life/ 

 

ТРИ КОМПОНЕНТА 
 Природа и биоразнообразие 

 Политика и управление на околната среда 

 Информация и комуникация 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/


 
 

Проект:  “ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Възпитание на поколение от обучени и 
знаещи поддръжници” 

 

 Информация и комуникация 

 

 



 
 

Проектът работи в 28-те административни области в 
България 



 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Главна цел: Повишаване на информираността за важността на националната 
екологична мрежа Натура 2000 като ключов елемент за по-високо качество 
на живот 

 

Партньори:  

Издателство “Просвета” АД 

Българско дружество за защита на птиците  

“Просвета Либри” АД 

 

Продължителност: 01.08.2016 г. до 31.08.2018 г.  

 

 



 
 

ДЕЙНОСТИ 

 

 Подготвителни 

 Основни 

 Мониторинг на въздействието 

 Информиране на обществеността и разпространение на резултатите 

 Управление и мониторинг на напредъка 

 

 

 



 
 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 
Отговорен 

партньор 

Описание на дейността 

БДЗП Осигуряване на базисна информация за насочване на 

развитието на стратегия и планове за действие за 

комуникация на проекта, както и действията за 

мониторинг на изпълнение на проекта и социално-

икономическото въздействие 

БДЗП Разработване на комуникационна стратегия и планове 

за действие на проекта 



 
 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 Отговорен 

партньор 

Описание на дейността 

Издателство 

“Просвета” 

„Натура 2000 на колела“: Популяризиране на основните 

принципи и потенциала на екологичната мрежа Натура 2000 

за засилване на устойчивото местно развитие, гарантиращо 

по-високо качество на живот 

 

Издателство 

“Просвета” 

“Натура 2000 Imaginaria”. Създаване  а мрежа от класни 

стаи за стимулиране на детското въображение  и 

изграждане на информираност за научната, икономическата 

и духовната стойност на природния капитал на ЕС 

БДЗП Национална медийна кампания за постигане на максимален 

обхват на проекта с цел популяризиране на  екосистемните 

услуги на екологичната мрежа Натура 2000 като ключов 

елемент за устойчив и здравословен живот 



 
 

МОНИТОРИНГ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 
Отговорен 

партньор 

Описание на дейността 

БДЗП Мониторинг на индикаторите за въздействие на 

проекта за оценка на въздействието на 

реализираните комуникационни и информационни 

дейности 

БДЗП Оценка на социално-икономическото въздействие на 

проекта 



 
 

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

 Отговорен 

партньор 

Описание на дейността 

Просвета 

Либри 

Разработване и поддържане на страница на проекта в 

Интернет 

Просвета 

Либри 

Изработване и монтиране на табели 

Издателство 

Просвета 

Създаване на контакти с други проекти 

Просвета 

Либри 

Изготвяне и разпространение на общодостъпен доклад 

Издателство 

Просвета 

“Натура 2000 идва в столицата”  - публично събитие  



 
 

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАПРЕДЪКА 

 

 
Отговорен 

партньор 

Описание на дейността 

БДЗП Създаване и въвеждане в действие на екип за 

проекта 

Издателство 

Просвета 

Осигуряване на ефективно и ефикасно изпълнение 

на проекта 

БДЗП Гарантиране на адекватно техническо и финансово 

докладване за проекта 

Просвета Либри Разработване на план за действие след края на 

проекта 



 
 

РЕЗУЛТАТИ 

 Повишена осведоменост за важността на националната екологична мрежа 
Натура 2000, като ключов елемент на качеството на живот. 

 Засилено познаване от общностите в селските райони на възможностите за 
генериране на  доход на място и за подобряване на благосъстоянието чрез 
Натура 2000 

 Промяна на политиките чрез включване на  темата за екологичната мрежа 
Натура 2000 в образователната система (присъствие на темата Натура 2000 в 
най-малко един предмет  от учебната програма на всички класове) 

 Създаването на най-малко една мрежа от поддръжници на Натура 2000  

 


