
 

Списък на бенефициентите, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.": 
Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране 

(последна ревизия юни 2014 г.) 
 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

СПИСЪК НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА  
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ 

ПАРКОВЕ И РЕЗЕРВАТИ 
 

П
ор
ед
ен

 №
 

Наименование 
на 

бенефициента 

Процедура 
(№ и наименование) 

Проектно 
предложение 

№ 

Наименование на проектното 
предложение 

Година (на 
договаряне/ 
окончателно 
плащане) 

Размер на 
договореното 
финансиране от 
ОПОС (лв.) 

Окончателен 
размер на 

финансирането 
от ОПОС (лв.) 

1 ДНП Пирин 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
3-91 

Устойчиво управление на 
Национален парк "Пирин" и 
резерват "Тисата" 

2012 19 791 600 1 818 488 

2 ДНП Рила 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
18-116 

Устойчиво управление на 
Национален парк "Рила" - Iва 
фаза 

2012 21 030 933,2 139 440 

3 
ДНП 
Централен 
Балкан 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
12-109 

Централен Балкан - парк за 
всички 

2012 55 092 000 597 637 

4 
РИОСВ - 
Благоевград 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
5-94 

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

2012 519 533 103 906 
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5 
РИОСВ - 
Бургас 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
13-110 

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

2012 3 799 900 63 957 

6 
РИОСВ - 
Варна 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
4-92 

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

2012 1 037 880 207 576 

7 
РИОСВ – 
Велико 
Търново 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
9-105 

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

2012 304 900 191 986 

8 
РИОСВ - 
Враца 

 
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
17-115 

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

2012 352 900 84 667 

9 
РИОСВ - 
Монтана 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   
 

DIR-5113325-
11-107 

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

2012 246 600 74 357 
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10 
РИОСВ - 
Пазарджик 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
1DIR-5113325-

16-114 

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

2012 415 000 98 856 

11 
РИОСВ - 
Перник 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
15-112 

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

2012 265 918,92 87 010 

12 
РИОСВ - 
Пловдив 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
8-103 

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

2012 780 200 516 388 

13 РИОСВ - Русе 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
6-96 

Дейности по устойчиво 
управление на поддържан 
резерват "Сребърна" и резерват 
"Бели Лом" 

2012 4 180 053,6 170 846 

14 
РИОСВ - 
Смолян 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

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 

2012 275 960 124 722 
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15 
РИОСВ - 
София 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

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" 

2012 4 438 315,2 166 881 

16 
РИОСВ - 
Стара Загора 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

DIR-5113325-
1-88 

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

2012 413 400 107 499 
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17 
РИОСВ - 
Хасково 

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 
Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
национални паркове и 
резервати   

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" 
 

2012 375 490 138 357 

 


