
 

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  
BG161PO005/11/3.1/02/23 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ПТИЦИ,КОИТО НЕ СЕ ПРИПОКРИВАТ СЪС ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ 
 

П
о
р
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 

финансиранeто 
от ОПОС (лв.) 

 
1 

 
РИОСВ-Перник 

BG161PO005/11/3.1/02/23 
Разработване на планове за 
управление на защитени 
зони за опазване на птици, 
които не се припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания  
 

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" 

2012 
 

410 989,27 
 

320 097 

2 РИОСВ-Монтана 

BG161PO005/11/3.1/02/23 
Разработване на планове за 
управление на защитени 
зони за опазване на птици, 
които не се припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания   
 

5113123-4-689 

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

2012 
 

121 724,00 
 

 
64 091 

 

3 РИОСВ-Пловдив 

BG161PO005/11/3.1/02/23 
Разработване на планове за 
управление на защитени 
зони за опазване на птици, 
които не се припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания  
 

5113123-5-690 

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

2012 
 

265 521,00 
 

212 416 
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4 РИОСВ-Стара 
Загора 

BG161PO005/11/3.1/02/23 
Разработване на планове за 
управление на защитени 
зони за опазване на птици, 
които не се припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания   
 

5113123-6-691 

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

2012 
 

418 463,40 
 

304 234 

5 СНЦ 3.Балкани-
Пловдив 

BG161PO005/11/3.1/02/23 
Разработване на планове за 
управление на защитени 
зони за опазване на птици, 
които не се припокриват със 
зони за опазване на 
местообитания  
 

5113123-7-692 
"Предложение за изработване на 
план за управление на защитена 
зона "Язовир Конуш" 

2012 
 

196 036,22 
 

55 637 


