
 

 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“ 

 

 

 

Проект: ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0003-C01 „Изпълнение на мерки от План за 

управление на защитена зона BG0002015 „Конуш““   

Административен договор №: Д-34-15/21.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, съфинансирана от 

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по  

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор № 

BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по 

приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.”. 

Бенефициент: Сдружение „Ловно – рибарско сдружение Съединение - 1906“ 

Обща стойност на проекта: 86 142,00 лева 

ЕФРР: 73220,69 лева 

Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България:  12 921,31 

лева 

Основни дейности:  

 Дейност 1: Спомагателни дейности свързани с подготовка и изпълнение на 

проектното предложение; 

 Дейност 2: Изпълнение на мярка 6.1.3. “Ограничаване на достъпа на автомобили и 

хора в зона A1 запад ”от Плана за управление на ЗЗ BG0002015 „Конуш“; 

 Дейност 3: Изпълнение на Мярка 6.1.4. „Поставяне на указателни табели на всички 

входове и изходи към Зоните А1, А2 и Б с информация за ограниченията на достъпа“ 

от Плана за управление на ЗЗ BG0002015 „Конуш“; 

 Дейност 4: Изпълнение на Мярка 6.1.9. „Създаване на нова площ от обраствания от 

тръстика и папур в района на втока на язовира“ от Плана за управление на ЗЗ 

BG0002015 „Конуш“; 

 Дейност 5: Изпълнение на Мярка 6.2.2. „Възстановяване на два малки острова в 

плитчините на западния бряг на язовира, необходими за осигуряване на безопасно 

място за следгнездови концентрации на млади птици “ от Плана за управление на ЗЗ 

BG0002015 „Конуш“; 

 Дейност 6: Изпълнение на Мярка 6.2.3. „Възстановяване на гнездящите малък 

корморан и гривеста чапла чрез програма за изкуствено размножаване и въвеждане в 

новите колонии“ от Плана за управление на ЗЗ BG0002015 „Конуш“; 

 Дейност 7: Изпълнение на Мярка 6.2.4. „Възстановяване на критично застрашените в 

Европа Лопатарка /Plataea leocordia/ и Блестящ ибис /Plegadis falcinellus/ чрез 

използването на изградените съоръжения за изкуствено размножаване (волиера)“ от 

Плана за управление на ЗЗ BG0002015 „Конуш“; 

 Дейност 8: Организация и управление, информация и комуникация на проекта 

 

НАЧАЛО: 21.04.2020 г.  КРАЙ: 21.07.2024 г. 

 

 


