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ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА 

ОБСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Организатор: Консорциум „ДИКОН - ПАРТИЦИП“, изпълнител по договор № 

3730/18.04.2019, по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за 

извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в 

България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и 

чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2. 

Дата и час на провеждане: 6 август 2019 г., от 10:00 до 16:00 часа 

Място на провеждане: гр. София, Хотел „Маринела“, бул. „Джеймс Баучер“ 100, зала 

Киото        

 

10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците и кафе-пауза 

10:30 – 10:45 ч.  Откриване на работната среща – цели и задачи  

Г-н Георги Балчев, изпълнителен директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС) 

10:45 – 11:10 ч.  Опит и добри практики, по отношение на мониторинга и 

докладването за птиците, в държави членки на ЕС  

   Г-н Растислав Рубанич, Ръководител на екипа 

11:10 – 11:40 ч.   Резултати от прегледа, систематизирането и първичния анализ на 

налични данни и информация за птиците в България  

   Г-н Томаш Михелич, Ключов експерт „ГИС и бази данни“ 

11:40 – 12:10 ч.  Преглед на наличните методики за мониторинг на птиците в 

България. Анализ на пропуските. 

   Г-н Тасос Дималексис, Ключов експерт „Птици“ 

12:10 – 13:10 ч. Работен обяд 

13:10 – 13:40 ч.  Предложение за Национална концепция за мониторинг на птиците 

в България 

Г-н Борут Рубинич, Ключов експерт „Птици“ 

13:40 – 14:40 ч.  Дискусия по Национална концепция за мониторинг на птиците в 

България  

Ключови експерти  

14:40 – 15:10 ч. Кафе пауза 

15:10 – 16:00 ч.  Заключение и следващи стъпки  

Ключови експерти  

 


