Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги
в България (FEMA)
ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“
Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

ДНЕВЕН РЕД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

“КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА СЛАДКОВОДНИ И МОРСКИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ В
БЪЛГАРИЯ“
31.03.2017 г.
Хотел Метрополитън, гр. София
Зала София
Цели на срещата:





Представяне на резултатите по проект FEMA;
Обмяна на опит и информация относно картирането и оценката на екосистемните услуги,
свързани със сладководни и морски екосистеми;
Идентифициране на добри практики при картирането и оценката на екосистемните услуги;
Провеждане на дискусия със заинтересовани страни.

Целеви групи:





Представители на организации и експерти, които участват в картирането и оценката на
екосистемните услуги, както и в управлението на сладководни и морски екосистеми;
Представители на други проекти, свързани с картирането и оценката на екосистемните услуги от
други типове екосистеми;
Научни организации с опит в проучването на водните екосистеми;
Представители на неправителствения сектор.

30.03.2017
17.00 – 20.00

Посрещане и настаняване на участници от други
държави

Екип на РЕЦ – България и участие на
представители на партньори

31.03.2017
9.00
9.30 – 10.00

Регистрация на участниците
Откриване на срещата и приветствие към
участниците

10.00 – 10.30

Представяне на проекта: цели, партньори,
дейности, постигнати резултати.
Кафе пауза и постерна сесия
Пресконференция
Използвани подходи при картиране на типове
сладководни екосистеми

10.30 – 11.00
10.30 – 11.00
11.00 – 11.20

Приветствие от страна на представител на
Програмния оператор – Министерство на
околната среда и водите;
Анна Ганева, Директор на Института по
биоразнообразие и екосистемни
изследвания (ИБЕИ-БАН)
Йордан Узунов (ИБЕИ-БАН) –
Ръководител на проекта FEMA
Зала София
Васил Василев, Надя Цветкова, Яна
Николова (ReSAC)
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11.20 – 11.40

Методиката за оценка на състоянието на
сладководните екосистеми и техните услуги

11.40 – 12.00

Картиране и оценка на сладководните
екосистеми в България – подходи при анализи за
състояние и услуги
Резултати по проекта – ГИС база данни и картен
материал: потенциал за бъдещо използване и
мултидисциплинарно приложение
Заинтересовани страни и екосистемни услуги –
разпознаване, картиране и оценка
Речните перлени миди и техните екосистемни
услуги
Обяд – бюфет
Оценка и картиране на морските екосистемни
типове, състояние и услуги в Българските
черноморски води – общо представяне на
проекта

12.00 – 12.20

12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 –15.10

15.10 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

17.00

Специфики в методиката за картиране на
морските екосистеми – ГИС база данни и карти
на типовете екосистеми
Оценка и картиране на състоянието и
услугите на черноморските екосистеми
пред българския бряг
Картиране на морските екосистеми и техните
услуги - резултати, ГИС база данни и картен
материал
Китовете и екосистемните услуги – наблюдаване
на китове като туристическа атракция
Кафе пауза и постерна сесия
Дискусионен панел:
- Установени предизвикателства и възможности
- Нужда от допълнителна информация
- Координация с други проекти и инициативи
- Следващи стъпки

Лъчезар
Пехливанов
(ИБЕИ-БАН)
–
Ръководител на Отдел “Водни екосистеми“,
Координатор на FEMA
Надя Цветкова, Анна Василева (ReSAC)
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Яна Николова (ReSAC)
Михай Адамеску, Румъния
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Венцислав Карамфилов, Димитър Беров,
Стефания Клайн, Любомир Димитров,
Валентина Дончева, Николай Вълчев,
Екатерина Трифонова, Наталия Андреева,
ИО-БАН
Вълко Бисерков, Димитър Беров (ИБЕИБАН), Надя Цветкова (ReSAC)
Валентина Тодорова, Снежана
Мончева, Марина Панайотова, Огняна
Христова, (ИO-БАН), Георги Даскалов,
Йоанна Георгиева, (ИБЕИ-БАН)
Вълко Бисерков, Венцислав Карамфилов
(ИБЕИ-БАН), Надя Цветкова, Васил
Василев, Иван Иванов (ReSAC)
Пол Ерик Аспхолм, NIBIO, Норвегия

Фасилитатори:
Йордан Узунов,
Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)
Венцислав Василев (REC-BG)
Спартак Керемидчиев, Клуб
„Икономика 2000“,
Васил Василев (ReSAC)

Закриване на срещата

Повече информация за проекта: http://freshwater-ecoservices-bg.eu
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма BG03 „Биологично
разнообразие и екосистеми”.
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