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1 
Българска 
фондация - 
Биоразнообразие 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

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

2012 437 962,69 87 592 

2 ДПП Българка 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

5103020-24-667 

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

2012 610 018,81 359 982  

3 ДПП Витоша 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-11-654 
"Изпълнение на приоритетни 
дейности от плана за управление на 
Природен парк "Витоша" - Фаза II" 

2012 1 899 975,84 556 446 

4 ДПП Златни 
пясъци 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-19-662 

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

2012 405 345,45 199 562 

5 ДПП Русенски 
лом 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

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

2012 493 976,8 98 795,36 
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6 ДПП Сините 
камъни 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-15-658 

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

2012 744 944,8 148 988,96 

7 ДПП Шуменско 
плато 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

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

2012 694 910 265 584 

8 

Клуб „Приятели 
на Природен парк 
„Врачански 
Балкан” 
* изпълнен на 
31.01.2013 г. 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

5103020-29-672 

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

2012/2013 34 760,00 29 477 

9 РИОСВ - 
Благоевград 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

5103020-16-659 

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

2012 982 518,76 393 589 

10 РИОСВ - 
Пловдив 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

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” (BG 0000289), 
„ Градинска гора” (BG 0000255) и 
защитена местност „Находище на 
блатно кокиче” с. Градина” 

2012 1 659 072,00 646 309 
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11 РИОСВ - Смолян 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

5103020-3-646 

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

2012 

 
 

1 866 462,40 1 052 120 

12 

Регионална 
Дирекция по 
Горите - 
Берковица 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

5103020-1-644 

"Опазване, поддържане и 
възстановяване на крайречни 
смесени гори от Querqus robur, 
Ulmus laevis I Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia и алувиални 
гори с Alnus glutinosa, Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) покрай 
големи реки" 

2012 901 989,97 684 714 

13 

Световен фонд за 
дивата природа, 
Дунавско – 
Карпатска 
програма 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

5103020-23-666 

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

2012 1 349 933,59 269 986,72 

14 
СНЦ Зелени 
Балкани - 
Пловдив  

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-30-673 

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

2012 698 339,78 203 217 

15 

Община 
Димитровград 
* след 
възстановяване 
на суми от 
бенефициента, ще 
бъде прекратен 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-10-653 

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

2012 1 664 487,69  
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16 Община Долна 
Митрополия 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-12-655 

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

2012 447 389,03 402 298 

18 Община Левски 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-7-650 

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

2012 689 481,96 137 896,39 

19 Община Сапарева 
Баня 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-36-679 

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

2012 500 908,8 190 525 

20 Община 
Сливница 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-42-685 

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

2012 918 243,8 394 607 

21 Община 
Столична  

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

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)" 

2012 1 481 485,3 296 297 
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22 Община Тунджа 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България”  

5103020-13-656 

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

2012 983 053,04 369 478 

23 Община Чупрене 

BG161PO005/10/3.0/2/20  
„Дейности по опазване и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 
в Република България” 

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

2012 338 861,6 183 567 


