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Община Бобов дол в партньорство с Комунална компания "Медиана" (Община Ниш,
Република Сърбия) и Асоциация „Студентски медиен свят“ (Република България),
стартира изпълнението на проект за опазване и възстановяване на екосистемите по
програма за трансгранично сътрудничество - Interreg - IPA CBC България – Сърбия
Проектът „Прегърни природата“ с водещ партньор Община Бобов дол (Република
България) е на обща стойност 560 325,68 евро, която се предоставя от Инструмента за
предприсъединителна помощ (85%), Националният бюджет на Република България и
Националния бюджет на Република Сърбия.
През месец август 2020 г. водещият партньор по проекта - Община Бобов дол
(Република България) подписа договор за предоставяне на субсидия № РД-02-29132/25.08.2020 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство –
Управляващ орган за Interreg - IPA CBC България – Сърбия. Размера на договорената
субсидия е 524 737,13 евро. Средствата се отпускат по приоритетна ос 3 „Околна
среда“, специфична цел: 3.2 „Защита на природата“.
Периодът на изпълнение на проектните дейности е от 26 август 2020 г. до 25 август
2022 г. (24 месеца).
Основната цел на проекта е да се подобри капацитетът на партньорите по проекта по
отношение на съоръжения / оборудване, ноу-хау и обществена подкрепа за ефективно
управление на природните ресурси и възстановяване на екосистемите на тяхната
територия.
През периода на изпълнение на проекта ще бъдат извършени следните дейности:
- осигуряване на оборудване за възстановяване на екосистеми,
- интервенции за възстановяване на екосистемите чрез съвместни дейности по
почистване и залесяване,
- разработване на план за управление на природен обект "Чержанска пещера"
(Община Ниш, Р Сърбия),
- разработване на подробен технически план за интервенции в община Бобов дол,
- образователна и обществена кампания за повишаване на обществената осведоменост
относно опазването на природата и задействане на поведенческа промяна,
- обмяна на опит и провеждане на срещи между партньорите.
Основни резултати, които ще бъдат постигнати при изпълнението на проекта са :
- доставено оборудване,
- подобряване на състоянието на екосистемите в 4 зони на територията на
трансгранично сътрудничество (включително 3 защитени зони),
- подобряване на капацитета на местните специалисти по опазване на природата,
- поведенческа промяна в обществото към по-отговорно отношение към природата.
Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите по проекта ще
бъдат жителите, ученици, посетители на защитени територии, местни, регионални
и национални екологични органи и организации.
Това публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП
България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Бобов дол и
по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 20142020 г.
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Bobov Dol Municipality in partnership with the Public Utility Company "Mediana"
(Municipality of Nis, Republic of Serbia) and the Association "Student Media World" (Republic
of Bulgaria), launched the implementation of a project for protection and restoration of
ecosystems under the cross-border cooperation program Interreg - IPA CBC Bulgaria – Serbia
The project "Embrace Nature" with Lead partner Municipality of Bobov Dol (Republic of
Bulgaria) is a total amount of 560,325.68 euros, which provided by the Instrument for PreAccession Assistance (85%), the National Budget of the Republic of Bulgaria and the National
Budget of the Republic of Serbia.
In August 2020, the leading partner of the project - Bobov Dol Municipality(Republic of
Bulgaria) signed a subsidy contract № RD-02-29-132 / 25.08.2020 with the Ministry of Regional
Development and Public Works - Managing Authority for Interreg - IPA CBC Bulgaria - Serbia.
The amount of the agreed subsidy is EUR 524,737.13. The funds are allocated under priority axis
3 - "Environment", specific objective: 3.2 "Nature protection".
The period of implementation of the project activities is from August 26, 2020 to August 25, 2022
(24 months).
The main goal of the project is to improve the capacity of the project partners in terms of
facilities / equipment, know-how and public support for effective management of natural
resources and restoration of ecosystems in their territory.
During the project implementation period the following activities will be performed:
- provision of ecosystem restoration equipment,
- interventions to restore ecosystems through joint cleaning and afforestation activities,
- development of a management plan for the natural site "Cherzhanska Cave" (Municipality of
Nis, Republic of Serbia),
- development of a detailed technical plan for interventions in the municipality of Bobov dol,
- an educational and public campaign to raise public awareness of nature conservation and
trigger behavioral change,
- exchange of experience and holding meetings between the partners.
The main results that will be achieved in the implementation of the project are:
- delivered equipment,
- improving the state of ecosystems in 4 areas of cross-border cooperation (including 3 protected
areas),
- improving the capacity of local nature conservation professionals,
- behavioral change in society towards a more responsible attitude towards nature.
The main target groups that will benefit from the project results will be residents, students,
visitors to protected areas, local, regional and national environmental authorities and
organizations.
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