
Информация за изпълнители по проекти в рамките на приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Бенефициент
Номер на 
проекта

Име на проект Статус

Размер на 
договорено 
финансиране  

Извършени 
плащания към 
бенефициента

Изплатени 
суми в % 

Дейност Изпълнител

БФБ 5103020-39-682
"Планове за действие за глухар, 
трипръст и белогръб кълвачи"

В изпълнение 437,962.69 87,592.54 20.00%

Разработване на проекти на 3 плана 
за действие и приложения към тях

Български софтуерни технологии 
ЕООД

Българска фондация 
Биоразнообразие

58301-75-495

Опазване на дивата коза и 
кафявата мечка в България (извън 
териториите на национални и 
природни паркове и резервати и 
поддържани резервати) чрез 
изпълнение на компоненти на 
плановете за действие за дивата 
коза и мечката в България

изпълнен 515,661.74 515,661.74 89.09%

Превенция на бракониерството НАР ООД
Фобос Авто ООД
ФОТО СИНТЕЗИС  ЕООД
Мултирама България ООД

Проучване на миграциите на дивата 
коза 

Електронинвест ООД 
Център за приложна екология 
ООД

Оценка на влиянието на трофейният 
лов на дива коза

ФОТО СИНТЕЗИС  ЕООД
ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД

ГИС модел на разпространението на 
дивата коза в България

"Д и Г Екосистемс консулт"ООД 

Подкрепа за работата на 
междуведомствени-те работни групи 
по Плановете за действие за дивата 
коза и мечката

Мултирама България ООД

Оценка на възможностите за 
реинтродукция на дива коза

ФОТО СИНТЕЗИС  ЕООД
Мултирама България ООД
Контракс - Хасково ООД

Информационна кампания за 
изпълнение на плановете за 
действие и борба с бракониерството

„Нео арт” ООД
Мултирама България ООД
Контракс - Хасково ООД

Проучване на незаконния отстрел ФОТО СИНТЕЗИС  ЕООД
Мултирама България ООД

Обмяна на опит с експерти работещи 
за опазване на картузианската дива 
коза

Габи Тур ЕООД
Мултирама България ООД

Мерки за намаляване на конфликта 
човек мечка

“РИЛА СНМ” ООД
„СИМЕОНОВ ВЕТ” ЕООД



Координационни срещи и семинари 
за разясняване на проблемите на 
опазването на дивата коза и мечката 

Мултирама България ООД
Контракс - Хасково ООД

Координиране на контролните 
дейности между гръцкия Национален 
парк Родопи и българските 
институции

Мултирама България ООД
Контракс - Хасково ООД

Проучване на влиянието на 
паразинти, заразни и недоимъчни 
болести върху популацията на 
дивата коза

Мултирама България ООД
ЕТ Ангел Паунов
Контракс - Хасково ООД

Анализ на фрагментацията и степен 
на пригодност на биокоридорите 
между субпопулациите от мечка

Мултирама България ООД

Българско дружество за 
защита на птиците

58301-62-482
Опазване на лешоядите в 
Източните Родопи

изпълнен 28,160.25 28,160.25 29.64%

Провеждане на информационна 
кампания за нуждата от опазване на 
лешоядите

ЕТ "ДИЕЛ - Христо Христов"
 НЕО АРТ ООД
Сдружение "Клуб Еделвайс"
Комел Софт Секюрити ЕООД

Провеждане на програма за 
наблюдение на популациите на 
белоглавия, египетския и черния 
лешояд

Фото Синтезис ЕООД

Превантивни мерки срещу 
незаконното използване на отровни 
примамки за едри хищници

Евкус ет Канис Балканика

Дирекция НСЗП DIR-59318-1-2 

"Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на 
природните местообитания и 
видове – фаза I" 

В изпълнение 25,863,637.60 20,432,430.86 79.00%

Доставка на оборудване за 
изпълнение на дейностите по проект

"Авто Инженеринг Холдинг Груп" 
ООД
"Лабтех" ЕООД
"Българска геоинформационна 
компания" ООД
"Ведиком"  ЕООД
"Бултекс 99" ЕООД
„Вертикал Експрес” ЕООД

Избор на изпълнител за картиране и 
определяне на природозащитното 
състояние на природни 
местообитания и видове - 7 
обособени позиции

Консорциум "Натура България" - 6 
позиции
"ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОНЕКТ"

Избор на изпълнител за оценка и 
контрол на качеството на данните

Дружество по ЗЗД "ПЕБ"

Доставка на компютърно оборудване 
и доставка на специализиран ГИС 
софтуер

"Контракс" ЕАД

Консултант по географски 
информационни системи (ГИС) и 
бази данни

"Гап Консулт" ООД

Консултант по управлението 
(координатор) по проект

"Плеядес България" ООД



Дирекция НСЗП DIR-59318-2-3 

"Разработване и внедряване на 
информационна система за 
защитените зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000"

В изпълнение 1,324,000.00 1,008,901.29 76.20%

Анализ на наличните ресурси, 
разработки и капацитет в системата 
на МОСВ и разработване на 
техническо задание за разработване 
и внедряване на единна инфор-
мационна система за защитените 
зони от екологична мрежа Натура 
2000

"Географика" ЕООД

Разработване и внедряване на 
единна информационна система за 
защитените зони

"НАТУРА-ГИС" ДЗЗД

Дирекция НСЗП DIR-59318-3-4
Национална информационна и 
комуникационна стратегия за 
мрежата НАТУРА 2000 

В изпълнение 173,070.00 122,045.87 70.52%

Разработване на техническо задание 
на Национална информационна и 
комуникационна стратегия за 
мрежата НАТУРА 2000

Българска фондация 
биоразнообразие

Разработване на Национална 
информационна и комуникационна 
стратегия за мрежата НАТУРА 2000

"Дикон груп" ЕООД

ДНП Пирин DIR-5113325-3-91 
Устойчиво управление на 
Национален парк "Пирин" и 
резерват "Тисата"

В изпълнение 19,791,600.00 622,650.23 3.15%

Изготвяне на технически 
спецификации

Уайлдлайф ЕООД

Изготвяне на техническа 
спецификация

Национален природонаучен музей - 
БАН

Строителен надзор, заснемане, 
вписване и оценки

Обединение "СтройКадКонтрол - 
Пирин"

Изготвяне на 2 бр.идейни проекти и 
технически спесификации

Пирински туристически форум

Визуализация и интерпретативни 
пакети

Вамо ООД

Транспортиране, монтаж и 
съхранение на фотоси и метални 
конструкции

Пирин 2000 ЕООД

Организиране и провеждане на 
туристически поход и колоездачна 
обиколка на Пирин

Пирински туристически форум

Външни услуги във връзка с 
организацията и управлението на 
одобрения за финансиране проект

Обединение ЕкоКонсулт Пирин

ДНП Рила
DIR-5113325-18-
116 

Устойчиво управление на 
Национален парк "Рила" - Iва фаза 

В изпълнение 21,030,933.20 0.00 0.00%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

ДНП Централен Балкан 58301-30-450 

Информационно обезпечаване и 
подобряване на посетителската 
инфраструктура в НП Централен 
Балкан

изпълнен 890,226.79 890,226.79 69.58%



Туристическа карта с GPS 
координати

ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС ООД - 
София

 Информационно-интерпретативна 
програма

Център за хуманитарни 
изследвания ЕООД - София
КОТА НУЛА ЕООД – Бургас

Рехабилитация на осем туристически 
маршрута

МУЛТИСТРОЙГРУП ООД Бургас
"ДЖАМБО 33" Велико Търново
ЕТ "ФИЧЕТО" Габрово

Маркировка и обезопасяване на 
маршрути 

"ПИК З000" ООД София
АСПЕН ЕООД Пловдив
„ИСПОЛИН” ООД – Габрово

Паркови входове и мебел Обединение „Синерджи 
(„Синерджи” ЕООД Калофер  
„Ваком Адвъртайзинг”ЕООД 
Варна; „Ес Пи Ви РЗ” ЕООД 
Варна)

ДНП Централен Балкан 58301-32-452

Опазване, поддържане и 
възстановяване на природни 
местообитания и местообитания на 
видове в НП Централен Балкан

изпълнен 104,902.13 104,902.13 6.33%

Разработване на технически прооект 
за възстановяване на природни 
местообитания

ПРОЕКТНО ПЛАНИРАНЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ ООД гр. София

ДНП Централен Балкан DIR-593212-1-8
"Актуализиране на план за 
управление на Национален парк 
Централен  Балкан" 

В изпълнение 2,362,434.55 885,264.97 37.47%

Избор на консултант  Описателна 
част "ПРИРОДАТА" ЕООД - София

Допълнителни модули (нова 
функционалност) към съществуваща 
деловодна програма АКСТЪР

АКСТЪР е-СЪПОРТ ЕООД

Доставка на МПС - 1 бр. автомобил с 
повишена проходимост

"НИСАН СОФИЯ" ЕАД

„Доставка на ръчни GPS приемници 
„ГЕОТРЕЙД – ИВАНОВ” ООД - 
СОФИЯ

Доставка на преносими компютри „ТЕРАБАЙТ” ЕООД – Габрово
Техническа помощ по изготвяне на 
кадастър ЕТ „ДавГЕО - Д. Динков”
Изработване на кадастрална карта с 
кадастрални регистри и подробна 
карта за устройствено планиране на 
обекти 

ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА” – 
Благоевград

Изготвяне на части Описание и 
оценка на НП (абиотична, биотична, 
културна и социо-икономическа х-ка; 
Първа оценка) от План 2012-2021

"ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

ДНП Централен Балкан
DIR-5113325-12-
109 

Централен Балкан - парк за всички В изпълнение 55,092,000.00 233,870.74 0.42%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

ДПП Беласица DIR-593211-1-6 
"Разработване на план за 
управление на ПП Беласица" 

В изпълнение 1,160,955.88 687,764.21 59.19%

Доставка на високопроходим 
автомобил НАР ООД
Доставка на оборудване - оптика ВИП Трейдинг ООД



Доставка на оборудване - софтуер 
за ГИС ЕСРИ БЪЛГАРИЯ ООД
Доставка на оборудване - софтуер 
за конвертиране на zem-файлове ЕСРИ БЪЛГАРИЯ ООД
Доставка на оборудване - 
автоматични метеорологични 
станции

Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД

Доставка на оборудване - 
екипировка за теренни проучвания

Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД

Доставка на оборудване - уреди за 
проучване на прилепи

Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД

Доставка на оборудване - хардуер и 
периферни устройства Стантек ЕООД
Изработване на цифров модел на 
територията на ПП „Беласица“ Географика ООД
Разработване на План за 
управление на Природен парк 
"Беласица" Консорциум "Еко-Лес Беласица"

ДПП Беласица
DIR-5113326-7-
101

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
природен парк "Беласица"

1,344,108.00 268,821.60 20.00%

Мерки за опазване на природно 
местообитание 9260 

ДЗЗД "Беласица 2013"

Дооборудване на посетителски 
център

"Арбор" ЕООД

Външни услуги във връзка с 
организацията и управлението на 
одобрения за финансиране проект

ДЗЗД "Проект Беласица", 
„Консултантска група за 
обществени поръчки” ЕООД

ДПП Българка 58301-04-424

Възстановяване на местообитание 
и биологичното разнообразие на 
територията на природен парк 
"Българка"

изпълнен 762,207.85 762,207.85 91.09%

Геодезическо изследване в района 
на с.Потока

ЕТ"Дав ГЕО-Дейвис Динков"

Мероприятия по спиране на 
активната ерозия и биологичната 
рекултивация в района на с.Потока

Водно строителство - Велико 
Търново АД
"Свемар"ООД

 Създаване на генна банка от местни 
горскоплодни  и овощни видове

ЕТ"Ябълка-Йосив Йосифов"
"ИРИС"ООД
"Малтехагро"ООД

Възстановяване на местни 
животински видове

ЕТ"АСИ-Стефан Андреев"
"Терабайт" ЕООД
"Хералд" ЕООД
"ОТВЕС"ООД
"Зора - М.М.С." ООД
"ГЪЛЪБОВИ ВЕТ" ООД
"Малтехагро"ООД
ЕТ "Колев - Лазар Колев"
БАГИРА ООД
"Благоустрояване" ЕООД

ДПП Българка
DIR-5113326-8-
102

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
природен парк "Българка"

7,364,200.00 1,472,840.00 20.00%

Възлагане производство на 
зарибителен материал и доставка

Строителни скелета ООД

Изработване на Методика за 
възстановителни дейности относно 
алпийския и гребенестия тритон

"ДиГ екосистемс консулт" ООД



Изарибяване в поречията на реките "Дани Импорт" ЕООД

Проектиране на лятна кошара
Проектиране за обособяване на 
репродуктивна база, битова сграда, 
ситуация и благоустрояване на 
района
Проектиране за преустройство на 
сградата

"Арк проект" ООД

Специализирана визуализация на 
вътрешното пространство за 
обособяване на приключенски 
център от гаражно помещение

Сетпол ЕООД

Почистване и просветляване ( през 
2012 година)

ЕТ "Ябълка - Йосиф Йосифов"

Направа на Указателни стрелки и 
табелки за високопланински 
туристически маршрути

"М-прес" ООД

Изработване на парково планиране и 
техническа спецификация за новата 
туристическа инфраструктура

Чобански ЕООД

Проучване на подходящи терени, 
трасиране, обособяване на 
маршрути, налагане и отпечатване 
на карти, организиране на събития

Колоездачен клуб  "Исполин"

зработване на диарама в 
експозиционната офисна зала

Арт модел ЕООД

Инсталации с насекоми в гората и 
откритите площи и направа на 
експозиционни кутии с 
представители от безгръбначата 
фауна

"Прожект енд принт"ЕООД

Претиражиране Елмазови ООД
Разработване и заснимане на 
филм,озвучаване, тиражиране  - 
обучителен за представяне на 
местообитанията

Консепт студио ЕООД

Закупуване на два мобилни и един 
автоматизиран стационарен 
измервателен уред за замерване на 
физико-химичните показатели на 
водата в поречията на територията 
на парка

Метрисис ООД

Изработка и доставка на капани за 
улов на живи екземпляри,  кутии за 
транспортиране на лалугерите, 
Микрочипове, четец за микрочипове, 
Подвижни заграждения за 
освобождаване, Моторен свредел, 
Свредла за моторен свредел

"Елит Александър Къмпани" ООД

Доставка на зрителна тръба със 
статив, Фотоапарат, Фотоапарат с 
матрица пълен кадър, варио и макро 
обективи

"Бест Електроникс"

Закупуване на снегопочистваща 
машина

ЕТ "М-Христо Драшков"



особяване на площадка за 
подхранване на едрите хищни птици,  
почистване и подравняване на 
терена, изграждане на трупна яма, 
ограждане и поставяне на 
електропастир и информационно 
обезпечаване на местното 
население

"Контраст билдинг" ЕООД

ДПП Българка 5103020-24-667

"Мерки за подобряване условията 
за обитаване на 4 редки и 
застрашени горски видове птици на 
територията на ПП Българка"

В изпълнение 610,018.81 231,332.09 37.92%

доставка на гориво " Благоустрояване" ЕООД
Доставка на зрителна тръба, статив 
за зрителна тръба, окуляр за 
зрителна тръба, приставка за 
фотоапарат, фотоапарат и обектив, 
бинокли, диктофон с микрофон

ФОТО СИНТЕЗИС

звукови примамки, фотокапани
Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД

поставяне на гнездилки (къщички) за 
полубеловратата мухоловка, 
червеногушата мухоловка, белогръб 
кълвач; опръстеняване на птиците в 
450 къщички в продължение на две 
години и др.

ЕТ ЯБЪЛКА - Йосиф Йосифов

направа на хранилки за изхранване 
на лещарката; добиване на сено; 
създаване на 15 изкуствени 
убежища; складиране във временни 
купи (сеновала) и др.

Трявна-ХолидейООД

контейнерни фиданки Corylus 
avelana и Sorbus aucuparia

ЕТ "Христо Христов - 95"

ДПП Българка DIR-593210-1-5 
"Разработване на план за 
управление на ПП Българка" 

В изпълнение 1,975,462.00 1,054,950.86 53.40%

високопроходим автомобил Багира ООД
доставка на гориво за 
високопроходим автомобил "Херос" ЕООД

закупуване на GPS устройство
Българска геоинформационна 
компания ООД

сателитно заснемане на парка "АВИО ДЕЛТА" ООД
доставка на офис оборудване и 
консумативи  за създаване архив ЕТ "Интел - Румен Митев"
закупуване на Програмен пакет 
ArcGIS "Геоматикс" ООД
картографски и геоинформационни 
дейности ЕТ "Дав ГЕО - Д. Динков"

инвентаризация на биотичните 
компоненти на плана за управление

Обединение "Българка-2011"

инвентаризация на абиотичните 
компоненти на плана за управление

"Географика - РЕЦ"ДЗЗД
изготвяне на културна и социално-
икономическа характеристика Обединение "Българка-2011"

ДПП Витоша 58301-33-453 
Изпълнение по приоритетни 
дейности от плана за управление 
на ПП Витоша

в изпълнение 
до ноември 
2012

1,280,197.55 519,359.09 40.57%



 Възстановяване на находището на 
алпийския повет и подпомагане на 
популациите на планинския явор и на 
тиса на територията на ПП „Витоша”

ЕТ Искра Върбанова - Алпина

 Ограничаване на инвазията на 
Fallopia japonica в местообитание 
9110 – Букови гори от типа Luzulo 
fagetum

Студио Монмартър ООД

Контролиране на бракониерството 
върху балканската дива коза и 
мечката в ПП Витоша

ТЕРАКОМ ООД
Арбор ЕООД
Vectronic Aerospace GmbH
ЕТ Мери - Ко - Мария Димитрова; 
Максимум Сентер ЕООД; ЕТ 
"Мери - Ко - Мария Димитрова"
Скалар Стефан Цанов ЕТ

Продължаване на програмата за 
възстановяване на Балканската 
дивата коза на територията на ПП 
Витоша

К енд М Комерс ООД
АЛПИ БГ ООД
ДЛС Извора

Поддържане и възстановяване на 
местообитанията на европейския 
лалугер

Р.В.Д. - 777
Алимекс Трейдинг ООД
ЕТ Елит - Александър Йорданов
Арбор ЕООД

 Ремонт на съществуващата алейна 
мрежа на 6 туристически маршрута и 
възстановяване на маркировката на 
5 туристически маршрута. 

Изгрев - ИС 2002 ЕООД 
"Грийн Ланд Дизайн"ЕООД
КСВ ИнженерингООД
"Пътно поддържане - Дупница" 
ЕООД
"ТРОАНА" ЕООД
ЕТ" Ефект" - Деница Стефанова
Троана ЕООД

Възстановяване на техническа 
инфраструктура на Екологичен 
стационар „Белите Брези”

КСВ ИнженерингООД

Изработване на обща 
интерпретационна програма за 
фауната в парка и ръководство за 
интерпретация

„Арбор” ЕООД

Възстановяване на крайречните 
съобщества от бяла елша по 
поречието на  Куртова река и от 
бяла върба и зелена елша по 
поречието на река Струма ( 
местообитание 91Е0)

Горски дар ООД
ЛЕСКОМПАКТ ООД

Намаляване на натиска върху 
Боснешкият карстов район и 
пещерата Духлата

Българска геоинформационна 
компания ООД

Подържане и възстановяване на 
местообитанията на жълтокоремна 
бумка, голям гребенест и малък 
гребенест тритон и обособяване на 
интерпретационен кът на 
земноводните 

„Арбор” ЕООД
КСВ Инженеринг ООД;                             
Изгрев - ИС 2002 ЕООД     
КСВ Инженеринг ООД; 

Опазване и регулиране използването 
на водни количества от 7140 – 
Преходни блата и плаващи подвижни 
торфища и 91D0 – Мочурни гори 
чрез проектиране 

Хидро-Гео-Проект ООД



ДПП Витоша 5103020-11-654

"Изпълнение на приоритетни 
дейности от плана за управление 
на Природен парк "Витоша" - Фаза 
II"

В изпълнение 1,899,975.84 379,995.17 20.00%

Събиране на семенен и вегетативен 
материал и производство на 
индивиди 

"Сортоизпитване - Елена" ООД
"Горски дар" ООД

Събиране на семенен и вегетативен 
материал и производство на 
фиданки

"Горски дар" ООД

Улов на мечки и маркирането им с 
GPS-GSМ нашийници
Картиране на бърлогите и 
обозначаване на районите 
обитавани от мечки с 
предупредителни табели

Сдружение за дива природа – 
БАЛКАНИ

Улов на 15 диви кози "Уайлдлайф" ООД
Поддръжка на адаптационно 
съоръжение

"Уайлдлайф" ЕООД

Улов, изкуствено размножаване и 
пряка реинтродукция на главоч

Национален Природонаучен музей 
- БАН

Възстановяване на популацията на 
червения аполон

"Спация Уайлдлайф" ООД

Доставка на ГИС софтуер за 
визуализация, управление, 
създаване и анализ на 
геореферирани данни (мрежови 
лиценз)

"Йоана 05"  ЕООД

Провеждане на серия от тематични 
посещения на терен в ПП, 
интерпретация, анимация

"СТИЛ ТРАВЕЛ" ЕООД

Изработване на тематични дипляни "СПЕКТЪР" АД

ДПП Витоша DIR-5113326-4-98 
Дейности по устойчиво упралвение 
на природен парк "Витоша"

5,240,300.00 1,048,060.00 20.00%

Производство на фиданки "Горски дар" ООД
Осъществяване на мероприятия за 
регулиране на вредителите

"Ал и Ив Форест Консулт" ЕООД

Ремонт и възстановяване на 
туристическата инфраструктура

"ВелиКО ПРОЕКТ" ЕООД 

Разработване и издаване на 
обобщаващо издание за природното 
богатство на ПП Витоша

Национален природонаучен музей - 
БАН

Определител на земноводните и 
влечугите в ПП Витоша

"Д и Г Екосистемс  Консулт" ООД

Разработване на интерпретационна 
програма за флората на ПП Витоша 
и ръководство за интерпретация

"Арбор" ЕООД

Актуализация на ПУ на ПП Витоша "Фопис - Консулт" ЕООД
Разработване на проект за 
рекултивация и осигуряване на 
безопасност на туристите за 
каменните кариери в района на с. 
Владая, Мърчаево, Рударци и 
Кладница

"Балкан Ландскейп" ЕООД

Поддържане на местообитанията на 
Европейския лалугер в благоприятно 
състояние

Дружество по ЗЗД " Обединение 
на доставка на оборудване на ПП 
Витоша



Разширяване на обхвата на 
системата за регистриране на 
изстрели и следене на дивите кози

Дружество по ЗЗД " Обединение 
на доставка на оборудване на ПП 
Витоша
"ИНТЕГРА –А" ЕООД
Кооперация " Панда"

Разработване на Система от 
постоянни пробни площи за 
представителни видове и 
местообитания и територии

„Българска геоинформационна 
компания” ООД
"Андромеда" ООД
Дружество по ЗЗД " Обединение 
на доставка на оборудване на ПП 
Витоша
АЙ ШОП ЕООД
МАК ИМОТИ КОНСУЛТ ООД

Ремонт и обогатяване на 
експозициите на музеите в Природен 
парк Витоша

"ЗАХОВ -МД" ЕООД

Оборудване на екологично 
информационен стационар Белите 
Брези

"Българска училищна индустрия" 
ООД

Установяване на находищата на 
дивата котка ва територията на ПП 
Витоша

Дружество по ЗЗД " Обединение 
на доставка на оборудване на ПП 
Витоша
"Алексис" ЕООД
Дружество по ЗЗД " Обединение 
на доставка на оборудване на ПП 
Витоша

Закупуване на техника за нуждите на 
управлението на ПП Витоша

Кооперация " Панда"
„Българска геоинформационна 
компания” ООД
"Йоана 05" ЕООД

ДПП Врачански Балкан 58301-65-485 

"Горски дом" създаване на 
многофункционален център за 
ключови консервационни дейности 
на територията на ПП Врачански 
Балкан

изпълнен 472,641.34 472,641.34 94.49%

Изграждане на Многофункционален 
център (МЦ) за ключови 
консервационни дейности „Горски 
дом”.

Буларт  Констръкшън ООД
ЕТ "Лони Георгиев" 
ЕТ "Кабе - Калина Мерудийска"
"Чез Електро България" АД

Обзавеждане и оборудване на МЦ 
„Горски дом”.

"Лаборбио" ООД - ОП  2
"ТиТ" ЕООД - ОП 4
"Стив" ЕООД - ОП 1
 "Равин" ЕООД
  ЕТ "Павлин Дамянов"      

Реализиране на Пилотен проект 
„Neophron”  І етап – проучване. 

Пролес инженеринг ООД

Реализиране на Пилотен проект 
„Neophron”  ІІ етап – изграждане на 
площадка.

Буларт  Констръкшън ООД

Реализиране на Пилотен проект 
„Plants” І етап – проучване.  

Пролес инженеринг ООД

Реализиране на Пилотен проект 
„Habitats”. 

Миотис ЕООД

ДПП Врачански Балкан
DIR-5113326-10-
108

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
природен парк "Врачански Балкан"

4,533,937.85 906,787.57 20.00%

Проектиране на заслони за коне, 
ограда и помещение за обслужващ 
персонал

"Радиан Митов" ЕООД



Извършване на строителен надзор 
по изграждане на залони за коне

"Стройконсулт-експерт" ЕООД

Услуга по реколонизация на 
лалугери - хващане, пренос, 
разселване

"ЕЛИТ АЛЕКСАНДЪР 
КЪМПАНИ"ООД

Извършване на дейности по 
проучване

"Екологичен център" ЕООД 

„Изработване на проекти за 
благоустрояване около „Ески 
джамия”  и  ремонт на сградата на 
„Ески джамия

ЕТ "Виктор Шонев - КАБЕ"

Проектиране на елементи от 
посетителска инфраструктура

"Архитектурно студио Маринови" 
ЕООД

Изработване на дизайн на интериора 
на посетителските центове

"Пронатур България" ООД

Изработване на ПУП - ПРЗ за 
изграждане на ПЦ с КГП - Враца в 
имот 000201в землището на с. 
Згориград

ЕТ "Калина Мерудийска - КАБЕ"

Разработване на образователни 
програмни пакети и видеоматериали 

Фондация "Екоцентрик"

Организиране на Балкански биосбор 
СНЦ"Българска Асоциация 
Биопродукти"

Организиране на Арт пленер Сдружение"Устойчиво общество"

Организиране на Вело рали 
«Врачански Балкан»

Велоклуб"Герак-Враца"

Извършване на проследяване на 
динамиката на замърсяване на 
речните води и разработване на 
програма за отстраняването им. 

"Си Еко консулт" ООД

Доставка и първоначален монтаж на 
електропастири

"НиГ Консулт"ООД

Доставка на моторна косачка "Данилин"ООД
Доставка и инсталация на софтуер 
за въвеждане на базиран на ГИС 

"Есри Бъгария" ООД

Доставка на специализирана фото и 
наблюдателна техника

"Модерни технологии за 
управление на дивата 
природа"ЕООД

Изработка и доставка на оборудване 
за улов и пренос на животни

"ЕЛИТ АЛЕКСАНДЪР 
КЪМПАНИ"ООД

Доставка на моторен свредел за 
копаене на дупки

"Данилин"ООД

Доставка на Глобална навигационна 
сателетна система (ГНСС) 

"Българска геоинформационна 
компания"

Обновяване на експозиции за 
образование и интерпретация 

Пронатур България ООД

Изграждане на заслони за коне, 
огради и помещение за обслужващ 
персонал

"Ситистрой - 2000" ЕООД

Извършване на ремонтни работи на 
сградата на ПЦ "НАТУРА" и 
облагородяване на околните 
пространства 

"Стройпроектконсулт"ООД

Изграждане на 10 типови 
информацинни пунктове и 5 бр. 
туристически заслони

"Инкомс ЕСТ "Милин камък" АД



ДПП Златни пясъци 58301-11-431

ВИ-ПП "Златни пясъци" - 
Варненски инициативи за опазване, 
поддържане и възстановяване на 
ПП Златни пясъци

изпълнен 767,988.97 767,988.97 86.37%

Ограничаване на урбанистичния 
натиск към ПП"Зл.пясъци"

Варненска Туристическа Компания 
-ЕООД

Подобряване на информационно-
туристическата инфраструктура

Арт Декор Ф.Б. Варна
Девня Трейд-Девня
"Сградостроене Варна" ООД
" Консорциум Реми Груп"
"Арт Декор Ф.Б." Варна
"Профилекс" ООД
ЕТ" Георги Георгиев- Финпро"
"Бомбов консулт"- ЕООД
"Старт инжинеринг"АД
"В и К Варна" -ООД
„ПРОЕКТСТРОЙ 2007” ЕООД
"ПУЛС-ДИЗАЙН" ЕООД
 "Сот и Видио" ООД

Популяризиране на редките видове в 
парка

ПУЛС-ДИЗАЙН ЕООД
"Славена" ООД Варна

Подхранване на египетския лешояд 
и другите мършоядни птици

СТПД Академик

Охрана на гнездата КППП Врачански Балкан
Изграждане на адаптационни клетки 
в скална ниша

Тедич ЕООД

Изграждане на Природозащитен 
център с. Нисово

“Х2” ООД
Инвеститорски контрол – 05 ООД
ЗЗД „Еко строй”
Крис Груп ЕООД

Проучване влиянието на 
електрическите стълбове върху 
смъртността на птиците. 
Обезопасяване

Крис Груп ЕООД

Възстановяване на заливна ливада 
като местообитание на черен 
щъркел

ЕТ "Стоил Димитров - Чико"

Популяризиране на 
биоразнообразието на ПП Русенски  
Лом; Информация и публичност на 
дейностите по проекта.

ЕТ Сириус 2000 Русе
СНЦ „Култура и Енергия”
"ТОНАЛ" ООД 

ДПП Златни пясъци 5103020-19-662

"ВО_ПП "Златни пясъци" - 
опазване, поддържане и 
възстановяване на 
биоразнообразието в Природен 
парк "Златни пясъци"

В изпълнение 405,345.45 127,132.90 31.36%

доставка на оборудване ФЛОРА -ФОРИ ЕООД
проучване на горската  прилепна 
фауна в парка и миграциите й.

"МИОТИС" ЕООД

изграждане на кабелно трасе 
(система за видионаблюдение)

" БЕЛ -РС" ООД

доставка, монтаж и настройка на 
оборудване на видиоцентър

"ИМПАС 56 Варна" ООД



доставка на  Аудио видео техника -  
комплект /мегапикселови 
камери,влагоустойчив кожух, 
захранване/ 11бр

" Деймост" ЕООД

проектиране (система за 
видеонаблюдение)

"ЕЛМИТ" ЕООД

проучване значението на ППЗлатни 
пясъци за миграцията на птиците

"Чухъл "ЕООД

ДПП Златни пясъци
DIR-5113326-11-
113

ИД - ПП "Изпълнение на дейности 
за устройство и управление на 
природен парк "Златни пясъци"

В изпълнение 2,897,723.70 579,544.74 20.00%

Проучване на тревни хабитати, 
проучаване влечуги, проучване 
земноводни и проучване култури 
черен бор

БГ Орнитос ООД

Транспортно обезпечаване Уникар ЕООД
Изработване на  охранителна и 
контролна комуникация

СОТ и Видео ЕООД

Книга за историята  ПП"Зл.пясъци" ФИЛ ООД
Храсторез и моторен трион Доба ООД

Комп.лаборатория изследване вода Сирма медия АД

Работно облекло и оборудване Практикер ЕООД, Крилия ООД

ДПП Персина DIR-5113326-1-90 
Устройство и управление на 
природен парк Персина

В изпълнение 2,828,400.00 565,680.00 20.00%

Разходи за външни услуги, във 
връзка с орагнизацията, 
управлението на одобрения за 
финансиране проект.

Консорциум ППМ-ЕПК-ПЕРСИНА

ДПП Рилски манастир
DIR-5113326-9-
104 

Изпълнение на дейности включени 
в плана за управление на природен 
парк "Рилски манастир" 

В изпълнение 978,014.00 195,602.80 20.00%

Услуги по опазване на лечебни 
растения 

Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания-БАН

услуги по опазване на дивата коза  "Уайлдлайф ЕООД"
услуги по опазване на защитени  
растения 

"БИО ТРИИ"ООД

услуги по ограничаване  на 
негативното влияние на вида 
зановец  

"Мираж К-2013"ЕООД

Дизайн, предпечат и печат на 
рекламни материали; Подготовка на 
помощни визуални средства- 
изработка на пъзел

"Атера ООД"

Разработване на интерпретативни 
програми 

Маноил Василев - Мъни ЕТ

Разработване на ГИС база данни "Геософт" ЕООД
Доставка на ГНСС устройство Geo 
Explorer- 1бр.; ГНСС устройство Juno  
- 1бр.

"Българска Геоинформационна 
компания"

Доставка на базов ГИС настолен 
софтуер

"ЕСРИ България" ООД

Изготвяне на работни проекти и 
авторски надзор

"Универспроект" ЕООД

ДПП Русенски Лом
DIR-5113326-6-
100 

Дейности по устойчиво упралвение 
на природен парк "Русенски Лом"

В изпълнение 4,221,180.00 844,236.00 20.00%

Анализи, проучвания и оценка ЕКО-ИНВАЦИИ ООД



Анализ на инвазията, мерки за борба 
с нея;

ЕТ „Секвоя”

проектантска дейност БМ АРХИТЕКТ ЕООД

Услуга по организиране на събитие  КОАЛА ООД

Изграждане на система за 
пожарооповестяване и СОД и СОТ

ЗОНА СОД 2002 ЕООД - Русе

Довършителни работи по ПЗЦ 
Ломовете

КРИС ГРУП ЕООД

Закупуване на геоексплорер
„Българска Геоинформационна 
компания” ООД

ДПП Русенски лом 58301-16-436
Ломовете - Център за опазване на 
скалогнездещите птици

изпълнен 931,647.58 931,647.58 83.07%

Спиране деградацията на пасища и 
първоначалното им привеждане в 
благоприятно екологично състояние

КАЛЕ АУТО ООД
"АГРОМАШИНА" ЕООД, клон 
Ямбол
"ГРИФИТ" ЕООД
ЕТ"МАНО - Манчо Манчев"
ЕТ"Тризнаци - Георги Димитров"

Прилагане на схема за изпасване на 
целеви пасища

ЕТ"Екатерина - Б.Славова"
Х и Г - Сливен ООД
"СИВЕТ - ИВЕЛИНА ИРИНКОВА" 
ЕТ
"ГРИФИТ" ЕООД

Реколонизация на лалугера  в 
избрани целеви територии

Сдружение с нестопанска цел  
"ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ- СТАРА 
ЗАГОРА"
"КИВ КОМЕРС" ООД
"Дайра Бижутерия и Стил" ООД
"Българска геоинформационна 
компания" ООД
Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД
"ПРОФАЙЛД"ООД
ЕТ"Тризнаци - Георги Димитров"
ЕТ"МАНО - Манчо Манчев"
"ГРИФИТ" ЕООД
"Сирком"

Подпомагане популациите на 
грабливи птици и снижаване на риска 
за реколонизираните лалугери от тях

Спекта Ауто ООД
"ГРИФИТ" ЕООД

.Изграждане на 2 бр. летни кашли в 
местностите "Локвата" и "Каракютюк"

ЕТ"Стелит - Кръстю Кръстев"
"ГРИФИТ" ЕООД

Създаване на информационен 
център на ДПП в местността 
"Карандила"

ЕТ"Стелит - Кръстю Кръстев"
ЕТ"Геоспектра- Мариана 
Маринова"
"М-АРТ"-ЕООД 

Изграждане на съоръжения за 
наблюдение на лалугеровите 
колонии

ЕТ"Стелит - Кръстю Кръстев"
"СОСЕРОВ КОНСУЛТ" ЕООД
"ГРИФИТ" ЕООД

ДПП Русенски лом 5103020-9-652
"Опазване на местообитания при 
устойчиво ползване на природните 
ресурси в ПП Русенски Лом" 

В изпълнение 493,976.80 98,795.36 20.00%



Проучване на състоянието на 
местообитанията - (георефериране, 
описание на началното състояние и 
теренно заснемане)

Райна Кирилова Начева

ДПП Сините камъни 58301-38-458

Възстановяване популацията на 
лалугера като основен елемент за 
поддържане на благоприятния 
консервационен статус на 
приоритетни тревни хабитати и 
популации на хищни птици в 
природен парк Сините камъни

в изпълнение 
до декември 

2012
470,400.00 376,320.00 80.00%

Спиране деградацията на пасища и 
първоначалното им привеждане в 
благоприятно екологично състояние

КАЛЕ АУТО ООД
"АГРОМАШИНА" ЕООД, клон 
Ямбол
"ГРИФИТ" ЕООД
ЕТ"МАНО - Манчо Манчев"
ЕТ"Тризнаци - Георги Димитров"

Прилагане на схема за изпасване на 
целеви пасища

ЕТ"Екатерина - Б.Славова"
Х и Г - Сливен ООД
"СИВЕТ - ИВЕЛИНА ИРИНКОВА" 
ЕТ
"ГРИФИТ" ЕООД

Реколонизация на лалугера  в 
избрани целеви територии

Сдружение с нестопанска цел  
"ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ- СТАРА 
ЗАГОРА"
"КИВ КОМЕРС" ООД
"Дайра Бижутерия и Стил" ООД
"Българска геоинформационна 
компания" ООД
Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД
"ПРОФАЙЛД"ООД
ЕТ"Тризнаци - Георги Димитров"
ЕТ"МАНО - Манчо Манчев"
"ГРИФИТ" ЕООД
"Сирком"

Подпомагане популациите на 
грабливи птици и снижаване на риска 
за реколонизираните лалугери от тях

"Спекта Ауто ООД"
"ГРИФИТ" ЕООД

Изграждане на 2 бр. летни кашли в 
местностите "Локвата" и "Каракютюк"

ЕТ"Стелит - Кръстю Кръстев"
"ГРИФИТ" ЕООД

Създаване на информационен 
център на ДПП в местността 
"Карандила"

ЕТ"Стелит - Кръстю Кръстев"
ЕТ"Геоспектра- Мариана 
Маринова"
"М-АРТ"-ЕООД 

Изграждане на съоръжения за 
наблюдение на лалугеровите 
колонии

ЕТ"Стелит - Кръстю Кръстев"
"СОСЕРОВ КОНСУЛТ" ЕООД
"ГРИФИТ" ЕООД

ДПП Сините камъни 5103020-15-658

"Възстановяване на местообитания 
и опазване на биологичното 
разнообразие в ПП "Сините 
камъни"

В изпълнение 744,944.80 148,988.96 20.00%

Командировки за дейности - пътни ГРИФИТ ЕООД



Материали и оборудване за 
дейности

ЕТ "МАНО - Манчо Манчев"; 
"АЛЕКС - КОМЕРС" ЕООД; 
"БЪЛГАРСКА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" ЕООД

ПРОЕКТИРАНЕ по дейност 
Изграждане и оборудване на 
изследователска лаборатория и  
малък разсадник

ХРИ100 ЕООД

Консервационни дейности за 
опазване на двата вида сухоземни 
костенурки (Testudo graeca и Testudo 
hermanni).

СТЕРНА КОНСУЛТ ЕООД

ДПП Сините камъни DIR-5113326-3-95
Устойчиво управление и 
устройство на природен парк 
"Сините камъни"

3,680,687.86 736,137.57 20.00%

Проектиране на Природазащитен 
туристически център "Сините 
камъни" по фази и части

"Койнови " ООД 

Оценка на соътветствието на 
инвестиционен проект 
"Природозащитен туристически 
център"

"Дунчева-52" ЕООД

Идентифициране на опасните за 
птиците и прилепите електрически 
стълбове в парка

СНЦ"Зелени Балкани-Стара 
Загора"

ДПП Странджа 58301-71-491 

Опазване и възстановяване на 
редки и защитени растителни 
видове на територията на ПП 
Странджа

в изпълнение 
до декември 

2013
734,058.00 508,452.59 69.27%

Създаване на специализирана 
разсадник за посадъчен материал за 
редки и защитени видове

Ландарт Студио ООД
ЕТ "Жеко Евтимов"
"КАР СТРОЙ  " ЕООД
София Франс Ауто-Бургас ООД
ПАНОВ ЕООД

Подобряване на информационни 
обезпечаване на посетителска 
инфраструктура /създаване на 7 
маршрута/

Панов ЕООД

Създаване на проектна експозиция 
на редки и защитени видове

Си Принт ЕООД

ДПП Странджа DIR-5113326-5-99 
Устойчиво управление и 
устройство на природен парк 
"Странджа"

7,821,000.00 1,564,200.00 20.00%

Изготвяне на оценка и доклад за 
състоянието на целевите 
местообитания и набелязване на 
мерки за опазване и възстановяване 
на дюнни местообитания

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Изготвяне на оценка и  доклад за 
състоянието на целевите 
местообитания и свързаните с тях 
видове птици и набелязване на 
превантивни мерки

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Оценка и доклад  на състоянието на 
карстови зони  и набелязване на 
мерки за  опазване

Балкан проект ООД



Изготвяне на оценка и доклад за 
състоянието на засегнатите от 
инвазивни видове площи и 
набелязване мерки за борба с 
инвазивните видове и специфична 
технология за унищожаването им

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Изготвяне на  оценка и доклад за 
въздействието върху популацията и 
местообитанията на бръмбара 
Osmoderma eremita и закупуване на 
необходимото оборудване за това ( 
феромонни капани, феромони и др.)

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Изготвяне на  оценка и доклад за 
състоянието на местообитанията на 
прилепите в м. Изворите на 
р.Младежка, м.Пропада, 
м.Богородишки дол - Кости, 
м.Триречието.

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Локализиране и оценка на 
проблемните точки  от 
електропреностната мрежа за 
опазване  популациите на дневни 
грабливи и щъркелоподобни птици

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Локализиране и оценка на 
проблемните точки  от прелетния път 
Виа Понтика на територията на 
Парка

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Оценка и доклад за състоянието на 
Европейски сухи ерикоидни 
съобщества в горския фонд 

КРИО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ДПП Шуменско плато 5103020-17-660
Природен парк Шуменско плато - 
европейски парк за бъдещето

В изпълнение 694,910.00 138,982.00 20.00%

Анализ за определяне и поддържане 
на количеството мъртва дървесина, 
необходимо за запазване на общото 
биологично разнообразие и 
естествения кръговрат на 
веществата и енергията; Изследване 
за определяне на острови на 
старостта извън резерватната 
територия

ЛЕС - КОНСУЛТ ЕООД

Опазване, поддържане и 
възстановяване на горски, тревни и 
храстови местообитания  

ДЗЗД "МАЛАГЕНЯ 
ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ"

Изработка и монтаж к-т маса с две 
пейки; Изработка и монтаж 
интерактивен модул; Изработване и 
монтаж образователни табли; 
Изработка на преносими 
интерактивни образователни уредби 
и др.

ТЕДЕ-2-АН ООД

Проектиране, изготвяне на ПУП за 
застрояване на информационен 
център (ИЦ) на Природния парк

„Рафаилов“ЕООД

Строително-монтажни работи - по 
приложена КСС (Б11)

Консорциум "Шуменско плато КС"

ДПП Шуменско плато DIR-5113326-2-93
Устройство и управление на ПП 
"Шуменско плато"

4,879,555.26 1,039,328.06 21.30%



Отстраняване на храстова и 
дървестна растителност без 
консервационна стойност, врастла 
във външната страна на крепостните 
стени на Шуменска крепост

"ДНЛ-Супербайк" ЕООД

Ремонт и боядисване на парапети и 
обезопасяване с метално въже в 
местностите "Хан Крумови порти" и 
"Дивдядовски скали", поставяне на 
решетка към пещера "Дивдядовски 
зандан"

 СК "Мадарски конник"

Изграждане на тунелна връзка и 
изолиращи прегради в обект пещера 
"Бисерна"
Възстановяване на чешма до пещ. 
"Бисерна"

"Ивон 2009" ООД

Изпълнителна агенция по 
околна среда

DIR-5113024-1-48

"Teренни проучвания на 
разпространение на видове/оценка 
на състоянието на видове и 
хабитати на територията на цялата 
страна - I фаза"

В изпълнение 9,886,792.00 1,077,524.97 10.90%

Възнаграждениe на ЕУП: експерт 
обществени поръчки

Агенция "Стратегма" ООД

Техническо оборудване, етап 1
"Обединение за доставка на 
оборудване в България" ДЗЗД

Техническо оборудване, етап 2 "Лабтех" ЕООД

Техническо оборудване, етап 3
"Обединение за доставка на 
оборудване в България" ДЗЗД

Проучвания
Обединение "ФОРТИС - НПМ - 
ИБЕИ"

Проучвания
"Обединение за дейности за 
дивата природа" -ОДДП

Проучвания ИБЕИ, БАН
Проучвания Консорциум "ЕНВЕКО" ДЗЗД

Клуб „Приятели на ПП 
„Вр.Балкан”

5103020-29-672 

"Разработване на планове за 
действие за три критично 
застрашени растителни видове от 
флората на България"

В изпълнение 34,760.00 23,324.06 67.10%

Нямат сключени договори по 
основните дейности

НЛРС "Съюз на ловците и 
риболовците в България"

58301-50-470 

Опазване популацията и 
местообитанията на планинския 
кеклик (Alectoris graeca graeca) в 
България

в изпълнение 
до ноември 

2012
1,101,103.40 706,221.37 64.14%

Създаване на дивечови ниви Бг Лог ООД

 Ограждане на дивечови ниви
Евклипс инвест ООД
Бг Лог ООД

Създаване на зимни убежища
Евклипс инвест ООД
Бг Лог ООД

Изкуствено подхранване през 
рисковия годишен период ТОМИ-БО ЕООД

Отчитане ефективността на 
консервационните мерки по проекта

Лессервиз ООД
Дайра Бижутерия и Стил ООД
Модерни Технологии За 
Управление На Дивата Природа 
ЕООД



Община Димитровград 58301-36-456

Възстановяване, опазване и 
устойчиво управление на 
биоразнообразието в ЗМ Злато 
поле

в изпълнение 
до ноември 

2013
891,133.16 413,141.86 46.36%

Осигуряване на допълнителни водни 
количества за поддържане на 
хидрологичния режим на ЗМ “Злато 
поле”

„Витраж” ООД
"Аква 3" ООД

 Дейности за възстановяване и 
опазване на  типичните за ЗМ 
заливни гори

"Нео Титан" ООД

Дейности за съхраняване на 
нощувка ЕЛТЕХ ЕООД - гр. Димитровград
 Дейности за съхраняване на 
смесена чаплова колония. ЕЛТЕХ ЕООД - гр. Димитровград

Дейности за опазване и увеличаване 
на видовете гнездещи птици

„Димел М” ООД, гр. Димитровград
ЕТ  " Братя Гопи-Н.Апостолов-
Д.Апостолова"

Дейности за опазване и поддържане 
на популацията на бялата водна 
лилия

ЕТ „Доби-Добромир Георгиев”, гр. 
Хасково

 Дейности за подобряване 
състоянието на популацията на 
сирийската чесновница Актив  ЕООД - гр. Димитровград

Създаване на посетителска 
инфраструктура

„Билдинг Детайл" ЕООД
"ФОБС БГ" ЕООД
"Стандарт - ФС" ООД
ЕТ  " Братя Гопи-Н.Апостолов-
Д.Апостолова"
„Димел М” ООД, гр. Димитровград

Община Димитровград 5103020-10-653

"Възстановяване и опазване на 
крайречни гори - местообитания от 
Европейско консервационно 
значение на територията на община 
Димитровград" 

В изпълнение 1,664,487.69 332,897.54 20.00%

Възстановяване на природните 
местообитания.

СД"Хидроекострой-Грозев-с-ие"

Община Долна Митрополия 5103020-12-655 

"Опазване и възстановяване на 
приоритетни видове и 
местообитания в НАТУРА 2000 зона 
Вит и Защитена местност 
"Коридорите" 

В изпълнение 447,389.03 141,414.72 31.61%

Дейности по мониторинг, защита и 
контрол биоразнообразието в 
ззащитената зона „Коридорите"

ДАРТЕКООД-гр.Русе

Община Левски 5103020-7-650 

"Опазване и възстановяане на 
биологичното разнообразие в 
защитена зона Обнова - 
Карамандол, BG0000239"

В изпълнение 689,481.96 137,896.39 20.00%

Проектиране на хидротехнически 
съоръжения

ГЕОКОМ  - М  ЕООД

Строителен надзор БГ Инженеринг ЕООД

Община Сапарева Баня 5103020-36-679

"Опазване на биологичното 
разнообразие и смекчаване на 
неблагоприятните екологични 
въздействия от развитието на 
туризма в община Сапарева баня"

В изпълнение 500,908.80 100,181.76 20.00%



Оценка на туристическия капацитет 
на територията на общината

ДатаКонсепт България АД

Екологични проучвания необходими 
за изпълнение на проекта

МММ ЕООД

Община Свиленград 58301-46-466 

Възстановяване и опазване на ЗМ 
"Лозенски път" - влажна зона - 
находище на блатно кокиче и 
устойчиво ползване на биологични 
ресурси

в изпълнение 
до ноември 

2014
527,784.07 369,448.85 70.00%

Детайлна хидроложка, 
хидрогеоложка и геодезическа 
оценка. Оценка на 
хидротехническите съоръжения. 
Изготвяне на работен проект

СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД

Възстановяване на водния режим - 
изграждане на система за устойчиво 
поддържане на оптимален воден 
режим.

ЕН АР КОНСУЛТ ООД
"ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД

Почистване на района на ЗМ от 
строителни и други отпадъци "ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД
Рехабилитация на пътя, водещ към 
ЗМ "ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД
Изработване и поставяне на 
беседки. "ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД
Цялостно ограждане на ЗМ. ТРЕЙС-СОФИЯ АД
Изработване и поставяне на 
информационни и указателни табели 
и маркиране.

ПЮЪР ЕООД

Издаване на Наръчник за опазване и 
устойчиво ползване на блатното 
кокиче

ПЮЪР ЕООД

Община Сливница 5103020-10-653

"Възстановяване и опазване на 
благоприятното съсътояние на 
защитени видове в ЗМ 
"Алдомировско блато" и защитени 
зони в общините Сливница и 
Драгоман"

В изпълнение 918,243.80 183,648.76 20.00%

Оценка на екологичния статус на 
Алдомировско блато

Тинко-Консулт ЕООД

Изготвяне и съгласуване на двугод. 
зарибителен план

Тинко-Консулт ЕООД

Изработване на преместваеми кули "СЕЛКО 7" ЕООД

Поставяне 4 бр. ограничителни 
табели

"Статус-1"АД

изработване и поставяне на 
платформи за щъркелови гнезда

Рестауро ЕООД

Доставка на тревни смески от местни 
видове растения, подходящи за 
лалугери
Обработка на почвата и засаждане 
на тревни смески
Косене на имот закупен за 
възтановяване популацията на 
лалугера
Обработка на терена и подготовка 
на дупки за лалугера

Агробурел ЕООД

ветеринарно обслужване в център за 
размножаване на костенурки

Галба ООД



„Оборудване и функциониране на “ex-
situ” център в близост до 
Драгоманското блато с цел 
стартиране на дейност за 
реинтродукция на популациите на 
Шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni)

ЕТ ГРАОВО-МЕБЕЛ - Пламен 
Иванчев

роучване на находището за 
събиране на генетичен материал от 
хипурис и блатно кокиче
Изготвяне на програма за повторно 
въвеждане на блатна перушина
Проучване на възможностите на 
генетичен материал на блатна 
перушина

Научно изследователски сектор 
при СУ "Св.Климент Охридски"

създаване на филм за природата на 
Община Сливница

„Климатех инженеринг” ООД

изготвяне на ръководство за 
прилагане на оценка на 
съвместимостта за влечуги и 
земноводни от приложение 2 на ЗБР.

"РОС-развитие и околна среда" 
ЕООД

Доставка на високопроходим 
автомобил/за дейности 1;2 и 6/

"Грейт Ауто" АД

Доставка на фотоапарат, зрителна 
тръба, бинокъл и GPS/за дейности 1 
и2/

"К енд К електроникс" ЕАД; ФОТО 
СИНТЕЗИС ЕООД

транспортно обслужване "Травентурия" ООД

Община Тунджа 5103020-13-656 

"Изграждане на биокоридори и 
въстановяване на местообитания 
от Директивата за местообитанията 
на ЕС на територията на община 
Тунджа"

В изпълнение 983,053.04 329,266.00 33.49%

 Възстановяване на местообитание 
92А0 - изграждане на стъпкови 
(stepping stones) биокоридори

Митон 2000 ООД
"Екстриим адвенчър Джи инд 
Пи"ЕООД
ДЗЗД"КОНСОРЦИУМ ПРО-ЛЕС"

Създаване и оформяне на 
подходящи местообитания, като 
места за почивка, зимуване и 
размножаване на редки видове 
водолюбиви птици.

ЕТ "2002 - КОНСТАНТИН 
ДИМИТРОВ"
ЕТ "Димитър Николов - Дунав 
Транстрой"

Подобряване гнездовите 
местообитания на хищни и 
водолюбиви птици, чрез поставяне 
на изкуствени гнезда и гнездилки

"Екстриим адвенчър Джи инд 
Пи"ЕООД
"Нисан София"ЕАД
ЕТ"Костадин Костов"
"Контраст Билдинг"ЕООД
"Тежка механизация 2004"ЕООД
"МОБИЛТЕЛ"ЕАД

 Възпитаване на култура за опазване 
на околната среда и подобряване на 
екологичното образование

ЕТ"ЕМИЛ ИВАНОВ"

Община Чупрене 5103020-32-675 
"Реинтродукция на Балканската 
дива коза в Западна Стара 
планина"

В изпълнение 338,861.60 183,567.58 54.17%

Изграждане на ограда за 
интродукция и устройство на 
територията

ГЕНОВ СТРОЙ - ПРОДУКТ гр. 
Враца



Изграждане на ограда за 
интродукция и устройство на 
територията

ГЕНОВ СТРОЙ - ПРОДУКТ гр. 
Враца

Доставка на оборудване и др.
Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД гр. София

РДГ Берковица 5103020-1-644 

"Опазване, поддържане и 
възстановяване на крайречни 
смесени гори от Querqus robur, 
Ulmus laevis I Fraximus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae) покрай големи реки - 
местообитания 91F0 и 91E0 от 
Приложение 1 към ЗБР"

В изпълнение 901,989.97 357,737.51 39.66%

Анализ и оценка на въздействието 
на наносно-ерозионните процеси, 
предизвикани от течението на 
р.Дунав, върху морфологията на 
островите и неговото отражение 
върху разпространението на 
местообитания 91F0 и 91Е0 в трите 
защитени зони

ГЕОСОФТ ЕООД,  гр. София

Свредел за дупки / ямкокопател, 
работно облекло и др. 

Горска и градинска техника ЕООД 

Изсичане на храсти от аморфа
СЗДП ДП ТП Държавно Горско 
Стопанство - ЛОМ

Закупуване на фиданки и др.
СЗДП ДП ТП Държавно Горско 
Стопанство - ОРЯХОВО

Изкопаване на дупки 30/30/30 см, 
садене на фиданки и др.

СЗДП ДП ТП Държавно Горско 
Стопанство - ЛОМ

 изсичане на храсти на 2-та и 3-та 
година

СЗДП ДП ТП Държавно Горско 
Стопанство - ЛОМ

РИОСВ Благоевград DIR-5113325-5-94

Дейности за устойчиво управление 
на резерват "Соколата", резерват 
"Конгура", резерват "Али ботуш", 
резерват "Ореляк" и поддържан 
резерват "Тъмната гора" 

В изпълнение 519,533.00 0.00 0.00%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Благоевград 5103020-16-659

"Възстановяване на приоритетни 
хабитати тип крайречни влажни 
зони в ЗМ "рупите" по 
миграционния път на птиците, 
екокоридор "Виа Аристотелис"

В изпълнение 982,518.76 223,476.21 22.75%

дейности за възстановяване на 
приоритетни и други хабитати (91ЕО, 
92АО, 92СО и 92DO) 

Обединение "РУПИТЕ 2013"

РИОСВ Бургас
DIR-5113325-13-
110 

Дейности по устойчиво управление 
на резервати и поддържани 
резервати в териториалния обхват 
на РИОСВ - Бургас, поддържащи и 
възстановителни дейности 

В изпълнение 3,799,900.00 22,336.61 0.59%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Варна DIR-5113325-4-92 

Дейности за устройство и 
управление на Р"Калиакра", Р 
"Камчия", ПР "Балтата" и ПР 
"Калфата"

В изпълнение 1,037,880.00 207,576.00 20.00%



Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Велико Търново
DIR-5113325-9-
105 

Устройство и управление на 
резерват "Бяла крава" и 
поддържани резервати "Хайдушки 
чукар" и "Савчов чаир" 

В изпълнение 304,900.00 98,042.11 32.16%

Изработване на план за управление 
на резерват „Бяла крава”

"Географика" ООД

Актуализиране на план за 
управление на поддържан резерват 
„Савчов чаир”

"ИНТЕРСТРОЙКОНСУЛТ" ООД

Разработване на тематични карти на 
резервати

"ГЕОКОНСУЛТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Отпечатване и разпространение на 
тематични карти

"ФАБЕР-ПРИНТ" ЕООД

РИОСВ Враца
DIR-5113325-17-
115

Дейности по устойчиво управление 
на резерват "Врачански карст" - 
изключителна държавна 
собственост, попадащ в 
териториалния обхват на РИОСВ гр. 
Враца

В изпълнение 352,900.00 84,667.61 23.99%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Монтана 5113123-4-689

"Разработване на план за 
управление на защитена зона 
"Берковица" - BG0002090, предмет 
на опазване по Директива 
2009/147/ЕО

В изпълнение 121,724.00 41,927.77 34.44%

Провеждане на предварителни 
проучвания
Провеждане на теренни проучвания 
и инвентаризация

Кадастър - Монт ООД

РИОСВ Монтана
DIR-5113325-11-
107 

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
резерват "Чупрене", резeрват 
"Горната кория" и поддържан 
резерват "Ибиша" 

В изпълнение 246,600.00 53,117.56 21.54%

възстановителни и укрепителни 
дейности в Р "Г.кория"

Сдружение с обществено-полезна 
дейност "Туристическо дружество - 
Берковица"

РИОСВ Пазарджик
DIR-5113325-16-
114 

Изпълнение на дейности по 
устойчиво управление на 
резервати "Купена", "Мантарица", 
"Беглика" и "Дупката"

В изпълнение 415,000.00 83,000.00 20.00%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Перник 5113123-2-687

"Разработване на планове за 
управление на защитени зони по 
Директива 2009/147/ЕС за опазване 
на дивите птици BG0002099 
"Кочериново" и BG0002101 
"Мещица"

В изпълнение 410,989.27 250,357.80 60.92%

Анализ на информацията Алфеус ЕООД
Инвентаризация, мониторинг и 
картиране на ЗЗ "Мещица" и ЗЗ 
"Кочериново

"БДЗП" ЕООД



Доставка на материално-техническо 
оборудване

Модерни технологии за 
управление на дивата природа 
ЕООД

Доставка на специализиран софтуер -
ArcGis - ArcView, Arc Pad с 
допълнителни модули

ЕСРИ България ООД

Доставка на специализиран софтуер- 
Cadis с два конвертора

Български софтуерни технологии 
ЕООД

Изготвяне на ГИС и цифров модел -
изработване на цифров модел

ДЗЗД "ГИС Перник"

РИОСВ Перник
DIR-5113325-15-
112

Изпълнение на дейности за 
устойчиво управление на резерват 
"Църна река", поддържан резерват 
"Габра" и поддържан резерват 
"Острица"

В изпълнение 265,918.92 53,183.78 20.00%

Разходи за закупуване на  ARECIS Есри България ООД

Разходи за закупуване на CADIS 
Български софтуерни технологии 
ЕООД

РИОСВ Пловдив 5103020-18-661 

"Възстановяване и поддържане на 
консервационно значими хабитати - 
естествени равнинни, лонгозни 
гори и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени 
зони "Трилистник" (BG0000289), 
"Градинска гора" (BG0000255) и 
защитена местност "Находище на 
блатно кокиче" с. Градина" 

В изпълнение 1,659,072.00 345,095.32 20.80%

Възстановяване на консервационно 
значими хабитати в защитени зони 
„Трилистник”, „Градинска гора” и 
защитена местност „Находище на 
блатно кокиче”с. Градина, 
включващо - предпроектни 
проучвания, техническо проектиране 
и техническо възстановяване 

ИСА 2000 ЕООД

Упражняване на строителен надзор 
по Дейност 1

ЕНДЖИ КОНСУЛТ ООД

РИОСВ Пловдив 5113123-5-690

"Разработване на план за 
управление на защитена зона за 
опазване на птици BG0002086 
"Оризища Цалапица"

В изпълнение 265,521.00 111,358.56 41.94%

Разрботване на план за управление 
на защитена зона за опазване на 
дивите птици BG 0002086

"СИ ЕКО КОНСУЛТ" ООД

РИОСВ Пловдив
DIR-5113325-8-
103

Дейности по опазване и устойчиво 
управление на резерват "Червената 
стена" и поддържан резерват 
"Изгорялото гюне" 

В изпълнение 780,200.00 368,554.15 47.24%

Раходи за интерпретация и 
образователни програми, различни 
от задължителните дейности по 
информация  и публичност

"ТАФПРИНТ" ООД



Разходи за разработване на план за 
управление на резерват "Червената 
стена" в т.ч инвентаризация на гори 
и проучване на флора и фауна

Консорциум "Призма Нишава"

Разходи за разработване на план за 
управление на поддържан резерват 
"Изгорялото гюне" , в 
т.ч.инвентаризация на гори и 
проучване  флора и фауна

Консорциум "Призма Нишава"

Разходи за укрепителни, 
обезопасителни, противоерозионни и 
възстановителни дейности

ДЗЗД "Консорциум 
Екоинфраструктура -2012"

Ремонт и възстановяване на 
посетителската инфраструктура на 
пещера  "Добростански бисер"

ДЗЗД "Консорциум Червената 
стена"

Разходи за  ремонт и 
възстановяване на туристическите 
информационни кътове в резерват 
„Червената стена”

ДЗЗД "Консорциум 
Екоинфраструктура -2012"

Разходи за  ремонт и 
възстановяване на 3-те горски 
пътища в резерват "Червената 
стена"

ДЗЗД "Консорциум Червената 
стена"

РИОСВ Русе DIR-5113325-6-96
Дейности по устойчиво управление 
на поддържан резерват "Сребърна" 
и резерват "Бели Лом"

В изпълнение 4,180,053.60 49,212.60 1.18%

Проектиране "Архитрав" ЕООД
Инвеститорски контрол "Мигети" ЕООД

РИОСВ Русе 58301-19-439

Ограничаване на негативното 
влияние на инвазивните видове и 
възстановяване на естествени 
местообитания, чрез залесяване с 
местни видове в поддържан 
резерват "Сребърна"

в изпълнение 
до август 2012

1,364,165.50 1,020,316.62 74.79%

 Провеждане на проучвателни 
дейности

ВВФ Световен фонд за дивата 
природа, Дунавско Карпатска 
програма-България

Осъществяване на практически 
мероприятия 

Крис груп ЕООД

Провеждане на периодично 
наблюдение на територията на 
резервата

ФИДЕС ЕООД
ЕТ "ДАРИ-Даринка Мишева"
Коректа реклама ООД
"Превента" ООД

Изработване на ръководство за 
възстановяване и стопанисване на 
възстановеното местообитание, до 
превръщането му в тип "В"

ФИДЕС ЕООД
"Коректа реклама" ООД

РИОСВ Смолян
DIR-5113325-10-
106

Дейности по опазване и устойчиво 
управление на резерватите: 
Сосковчето, Казаните, Кастраклии, 
Червената стена - част и 
поддържаните резервати 
Шабаница, Момчиловски дол, 
Амзово, Конски дол на територията 
на РИОСВ - Смолян 

В изпълнение 275,960.00 89,960.10 32.60%



Създаване и тиражиране на 
мултимедиен продукт, 
информационно-образователни 
брошури и кампания по почивстване

Фондация "За Родопите"

Изграждане на 6 броя 
противопожарни депа

"Спектър-2002" ЕООД 

Изработване на посетителска 
инфраструктура, реконструкция на 
екопътеки, маркировки

"ИНФРАСТРОЙГРУП" ООД

РИОСВ Смолян 5103020-3-646

"Устойчиво управление на вида 
кафява мечка и намаляване на 
причиняваните от нея щети върху 
селскостопанското имущество на 
територията на РИОСВ Смолян" 

В изпълнение 1,866,462.40 817,218.54 43.78%

Подобряване на местния капацитет 
за бързо реагиране

ПСХМ-2013;
„ЕЛИВЕТ-ФАРМ“ ООД

Дългосрочна програма от мерки за 
намаляване на щетите от мечки

ПСХМ-2013;
„ЕЛИВЕТ-ФАРМ“ ООД

Прилагане на спешни и неотложни 
мерки за намаляване и смекчаване 
на щетите от мечки

ПСХМ-2013;
„ЕЛИВЕТ-ФАРМ“ ООД

Изграждане на информационно 
наблюдателна система за кафявата 
мечка и щетите причинявани от нея 

ПСХМ-2013;
„ЕЛИВЕТ-ФАРМ“ ООД

Информация и публичност
ПСХМ-2013;
„ЕЛИВЕТ-ФАРМ“ ООД

доставка на високопроходим 
лекотоварен автомобил

МОТО ПФОЕ ЕООД

Договор за доставка на 
специализирано оборудване

Обединение за доставка на 
оборудване в България с водещ 
участник Възраждане-Касис ООД

РИОСВ София
DIR-5113325-14-
111 

Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
осъществяване на ремонтни 
дейности и оборудване в 
резерватите и обектите, 
стопанисвани от РИОСВ - София, в 
т.ч.: Резерват "Торфено бранище", 
Резерват "Бистришко бранище", 
Поддържан резерват "Училищна 
гора", Поддържан резерват 
"Богдан", Природозащитен 
Информационен Център "Витоша" 

В изпълнение 4,438,315.20 111,623.16 2.51%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Стара Загора DIR-5113325-1-88

Дейности по устойчиво управление 
на резервати и поддържани 
резервати - изключителна 
държавна собственост в 
териториалния обхват на РИОСВ  - 
Стара Загора

В изпълнение 413,400.00 97,265.99 23.53%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности



РИОСВ Стара Загора 5113123-6-691

"Изготвяне на планове за 
управление на защитена зона 
"Язовир Овчарица" BG0002023 и 
защитена зона "Язовир Жребчево" 
BG0002052"

В изпълнение 418,463.40 215,789.25 51.57%

Събиране на нова информация, 
която има връзка с предмета на 
опазване

ДЗЗД „33 ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА И 
33 ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО- 2012“

РИОСВ Хасково DIR-5113325-7-97 

Реализиране на дейности по 
опазване, поддържане и 
възстановяване на местообитания 
и популации на видове на 
територията на резерват "Вълчи 
дол' и поддържани резервати 
"Женда", " Борака", " Боровец", 
"Чамлъка"

В изпълнение 375,490.00 90,347.31 24.06%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

РИОСВ Шумен DIR-5113325-2-89 

Дейности за устройство и 
управление на поддържани 
резервати в обхвата на РИОСВ 
Шумен

В изпълнение 852,314.40 0.00 0.00%

Няма избрани изпълнители за 
основните дейности

Сдружение "СВР"- Хасково 58301-28-448 Екоглобус изпълнен 377,833.49 377,833.49 96.79%

Засаждане на 1000 резници от 
традиционни местни видове

Радиор ООД
"Арда-Тур" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Почистване на твърди битови 
отпадъци

Радиор ООД
"Арда-Тур" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Рекултивиране, залесяване и 
заграждане на почистеното сметище

"Радиор" ООД
"Арда-Тур" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Изграждане на кабинет "Тайните на 
природата"

Томибилдинг ООД
"Компютър консулт" ЕООД
"Гама" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Консултиране на ключовите фигури в 
общината

Сдружение "Шанс и закрила"
"Арда-Тур" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Проучване и разработване на 
материали, подобряващи 
информираността на 
бенефициентите

2 МС Консултинг ЕООД
"Джи Ем принт" ЕООД
Сдружение "Инфоком"
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Провеждане на информационна 
кампания "Да опазим 
биоразнообразието на Източните 
Родопи!"

Сдружение "Инфоком"
"Арда-Тур" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Изграждане на сградата за ИИ 
"Биоразнообразието в долината на 
Арда"

"Архитектурно студио ХХІ-ви век" 
ЕООД
"Томибилдинг" ООД
"Арда-Тур" ЕООД
"Компютър консулт" ЕООД
"Ес Пи ЕФ България" ООД



Строителен надзор на сградата
"Лиа" ООД"
Ес Пи ЕФ България" ООД

Изследователски клуб "Млад 
природолюбител"

Сдружение "Шанс и закрила"
"Арда-Тур" ЕООД"
Ес Пи ЕФ България" ООД

Изследване на ключовите видове и 
местообитания и разработване на 
становища за заплахите

2 МС Консултинг ЕООД
"Арда-Тур" ЕООД"
Ес Пи ЕФ България" ООД

Регионална работна среща по 
проблемите на защитените видове

Сдружение "Шанс и закрила"
"Ес Пи ЕФ България" ООД

Обслужване на посетители в ИИ 
"Биоразнообразието в долината на 
Арда"

Ес Пи ЕФ България ООД
"Дейта солюшънс" ООД
"Гама" ЕООД

Партньорски срещи
"Ес Пи ЕФ България" ООД
ЕТ "Олга Делиева"

СНЦ Зелени Балкани - 
Пловдив

58301-67-487

Спешни мерки за възстановяване и 
консервация на видове и 
местообитания с европейска 
значимост в комплекса от защитени 
природни територии на 
Поморийско езеро

в изпълнение 
до ноември 

2013
778,871.58 461,001.72 59.19%

Консервационни и възстановителни 
дейности

Лукойл България ЕООД
Интегра-А ЕООД
Д и Е - Стойчев ЕООД
Инком ПВ ООД
СД "ВИ АРТ Славчев с-ие"
ЛТ Консулт ООД
Комплект консулт ООД

Опазване на приоритетни 
крайбрежни и халофитни 
местообитания и крайбрежни 
пясъчни дюни

Лукойл България ЕООД
Спасови 2007 ООД
Ангел Стоилов -96 АД
Водопад плюс ЕООД
Водолей 67 ЕООД
РТК ООД
Партнърс ООД          

Дейности по информационно 
обезпечаване и подобряване на 
посетителската инфраструктура

Ейтех Трейд ЕООД
"Нова стил" ООД
Офис Плюс Груп ООД
Профайлд ООД
Арекс ЕООД
"Геософт" ЕООД
Пи Ди Ем Сървисис ООД
"Медиа дизайн" ООД
Лукойл България ЕООД
Ракурси ООД

СНЦ Зелени Балкани-
Пловдив

5103020-30-673

"Последната чаплова колония в 
Тракия. Възстановяване на 
смесени чаплови колонии в 
поречието на р. Марица" 

В изпълнение 698,339.78 139,667.96 20.00%

Материали и оборудване за 
дейността - автомобил пикап

Нисан София ЕАД и КАТ

СНЦ З.Балкани-Пловдив 5113123-7-692
"Предложение за изработване на 
план за управление на защитена 
зона "Язовир Конуш"

В изпълнение 196,036.22 39,207.24 20.00%

Биотични и екологични проучвания 
по всички направления

ECOTONE, „ЛОВЕН СВЯТ” ЕООД, 
Бест Електроникс ЕООД



СНЦ Зелени Балкани - Стара 
Загора

58301-60-480

Консервационни дейности за 
целеви видове от директивата за 
птиците на Европейския съюз - 
белошипа ветрушка, черен лешояд 
и царски орел, в основните им 
местообитания в България

в изпълнение 
до ноември 

2013
645,955.38 516,764.30 80.00%

Индивидуално подхранване и охрана 
на двойки царски орел

ПРОФАЙЛД ООД
ЕТ ,, Георги Арнаудов"
АРЕКС ЕООД

Изкуствено подхранване на черен 
лешояд

ТРЕНДЕКС ГРУП ЕООД
АТАН ЕООД
Багира ООД
,,БГ - Спорт" ЕООД

 Маркиране и проследяване на 
царски орли и черни лешояди 
посредством сателитни и 
радиопредаватели

Интегра-а ЕООД
BIOTRACK LTD
INTERREX
,,Ланджов" ООД
Щайнбергер ООД
Геотрейд - Иванов 00Д 
Диком ООД  
,,Дайра бижутерия и стил"  ООД
Digital River GmbH
УЕБРИКС ООД  
МОБИЛТЕЛ ЕАД

 Осигуряване на места за гнездене 
на целевите видове в краткосрочен и 
дългосрочен план

“Алпин Строй – АТ” ЕООД
,,КО ИН КО -63" ЕООД
,,Тежка Механизация" ЕООД
,,Одриси" ЕООД

Създаване на материална и 
генетична база за възстановяване 
на белошипата ветрушка

,,Станев" ЕООД
,,КО ИН КО -63" ЕООД

Столична община 5103020-35-678 

"Демонстрационен проект за 
възстановяване на приоритетни 
хабитати тип влажни зони и видове 
с европейско значение по 
течението на р. Лесновска (в 
района на с. Негован)"

В изпълнение 1,481,485.30 296,297.06 20.00%

Нямат сключени договори по 
основните дейности

СФДП, Дунавско – 
Карпатска програма

5103020-23-666 

"Прилагане на дейности от 
Националния план за действие за 
есетровите риби с цел подобряване 
състоянието и опазване на 
есетрите в България"

В изпълнение 1,349,933.59 269,986.72 20.00%
Теренни изследвания на реалните 
размножителни хабитати

Екологичен център ЕООД
ЛАБТЕХ ЕООД
Лализас Марин БГ ЕООД

Осигуряване на минимална 
популационна численост за 
оцеляване на видовете до 
възстановяване на естественото 
възпроизводство

Екологичен център ЕООД


