BG
G 2004/016-782.001.03.03 Nature protectio
p
on BG-G
GR
Общ
щина Струумяни спеч
чели проек
кт „Вълкъ
ът – сит, аггнето – цял
ло”, койтоо се финанссира от
проограма ФА
АР Трансгр
ранично съ
ътрудничеество BG20
004/016-7822.01.03.03 Nature pro
otection BG
GGR
R /“Насърчаване на опазването
о
о на околната среда и устойчив
вото разви
итие на граничните
региони Бълггаро- гръц
цки гранич
чен регион
н”/.

Мащ
щабният прроект “Въл
лкът сит, агнето
а
цял
ло” ще се рееализира в партньорсство с общи
ина Нигритта и
При
иродо-науч
чния музей в Серес /отт гръцка сттрана/, бълггарските об
бщини Сан
ндански, Си
имитли,
Креесна, Петри
ич и неправвителствената природ
дозащитна организаци
ия “Фонд за дивата фл
лора и фаууна”
/ФД
ДФФ/.
•
•

•

81 997 евро е фин
нансирането от програама ФАР на Европейсския съюз, а собствен
ния принос на
общинаа Струмяни
и и партньоора ФДФФ
Ф е в размер
р на 6152 еввро.
По прооекта е залоожено посттавянето наа 18 електро
опастира на
н селски коошари, отккриване на
безплаттна телефоонна линия за сигнали
и при случаай на напад
дение от хи
ищници; разздаването на
н
породи
исти каракаачански куч
чета за стад
дата от насстоящите об
бщини, изд
даване на книжка
к
и
заснемаане на филлм за пробллема “човекк – хищникк” и решаваането му; п
провежданее на кампан
ния
за меркките за пред
дотвратяваане на напааденията отт хищници;; обучение на еколози
ите на общи
ини
и охран
ната на Нац
ционален парк
п
“Пири
ин” – в помо
ощ на хораата; провеж
ждане на мееждународн
на
конферренция, съввместно с грръцките паартньори заа опита на другите
д
стррани; стъпкки за
институуциализиране на компенсацион
нната прогр
рама в месттните общи
ини и др.
Продъллжителносттта на проеекта е 12 меесеца. Теку
уща информ
мирация заа хода на пр
роекта мож
же
да намеерите в новвини на стрраницата наа община Струмяни.
С

