ПРОГРАМА
10:00-10:10 Откриване-РИМ, ИБЕИ, ДПП „Странджа“ – М.
Николов, Н. Чипев, П. Нанчев
10:00-10:15 WWF в ПП „Стрнджа“ представяне –Ив. Камбуров
10:15-10:25 Какво е устойчиво в устойчивото развитие? Н. Чипев
10:20510:35 Екосистемни услуги – горски екосистеми –
С. Братанова
10:35-10:45 Площадки за дългогодишно наблюдение в Странджа.
– П. Кудлин
10:45-10:55 ПП „Странджа“ - Научни изследвания, практически
постижения и ролята на ПУ в устойчивото управление
– ползване и опазване на природните ресурси –
И. Камбуров
10:55-11:10 Кафе пауза
11:10-11:30 DPSIR indicators for the sustainable development of
forest landscape – П. Кудлин
11:30-11:40 Екосистемни услуги и горски ресурси в България –
С. Славеев
11:40-11:50 Използване на растителното многообразие-устойчив
източник на полезни продукти – Вл. Димитров,
С. Ангелов
11:50-12:00 Културно-историческо наследство – М. Николов
12:10-12:20 Използване на горските екосистеми за отдих, туризъм
-В. Москов
12:20-13:00 Пресконференция
13:00-14:00 Обедна почивка – блок маса с представяне на Slow
Food Странджа
14:00 – 16:00 Представяне на заинтересованите и дискусия
Н. Чипев
16:00
Закриване на срещата – Н. Чипев
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Цели: Горски екосистеми - популяризиране същност и значение на
екосистемните услуги и подходи за тяхната оценка.
Необходимостта от дългосрочни проучвания върху функциите на
горските екосистеми
Прогнозиране на развитието на горските екосистеми за целите на
ползването на природните ресурси и опазването на биоразнообразието в
ПП „Странджа”
Създаване на работеща форма на диалог между заинтересованите ,
свързани с опазването и устойчиво ползване на горските екосистеми на
територията на Странджа.
Представяне на заинтересованите страни и дискусия : Възможност за
представяне на политики и добри практики в общините на
територията на ПП „Странджа”
•
•

•

•

•
•
•
•

WWF- проект „Старите гори“
Представяне политики за управление на горското богатство в
„Странджа”, заплахи – горски и негорски ресурси – паша, билки, гъби,
горски плодове . - РИОСВ-Бургас
Политики и добри практики за управление на горските екосистеми ЮДП, ДГС, ДЛС заплахи и прилагани горски практики за
поддържане на горските екосистеми на територията на ПП
„Странджа” – горски и негорски ресурси – паша, билки, гъби, горски
плодове .
Общински политики за ползване и опазване на горските екосистеми
и връзката със социално-икономическото развитие на местните
общности – представители на община МалкоТърново и община
Царево
Асоциация на пчеларите
Представители на местен бизнес – животновъди, хотелиери,
ресторантьори
Местни НПО
Предложиние
за
работеща
форма
на
диалог
между
заинтересованите, контакт и сътрудничество – Н Чипев

Закриване на работната среща

Участници:
Проф. д-р Нешо Чипев - Р-тел ИГ „Функциониране на екосистеми”, секция
„Екосистемни изследвания“, Отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и
консервационна биология", Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
(ИБЕИ) - БАН; Р-тел катедра „Биология”, Шуменски университет
гл. ас. д-р Светла Братанова – Р-тел ИГ „Национален център „Дългосрочни
екосистемни изследвания – България (LTER-BG)” и и.д. завеждащ секция „Екосистемни
изследвания“, Отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна
биология", ИБЕИ - БАН
Проф. Павел Кудлин - Р-тел Отдел Човешки измерения на въздействията на
глобалните промени (Division of the Human Dimensions of Global Change Impacts) в Център
за изследване на глобалнте промени – Чешка Академия на Науките (CzechGlobe - CAS)
инж. Иван Камбуров - Старши експерт "Биологично разнообразие", завеждащ Клон
"Царево"към Дирекция на Природен Парк "Странджа"
гл.ас.. д-р Славчо Савев – Преподавател в дисциплините: Защитени територии,
“Горски недървесни ресурси”, „Стопанисване на недървесни ресурси в защитени обекти”,
“Култивиране на гъби и билки", Лесотехнически Университет, София
Проф. д-р Владимир Димитров – Институт по Органична Химия (ИОХ) с център по
фитофимия - БАН
Доц. д-р Симеон Ангелов – ИОХ с център по фитохимия - БАН
Милен Николов - Директор на Регионален Исторически Музей – Бургас
Върбан Москов – Председател на УС -Бургаско Дружество за Екологичен и Селски
Туризъм
инж. Алексаднър Дунчев – WWF България, Експерт на програма "Гори"
инж. Петко Нанчев – Директор в Дирекция на Природен Парк "Странджа"
инж. Таня Манолова – Началник-отдел „Биологично разнообразие, защитени
територии и защитени зони“, РИОСВ – Бургас,
инж. Константин Вретенаров - Началник отдел "Контрол на дейностите в
ГФ"Югоизточно Държавно предприятие
инж. Станимир Божилов – Регионална Дирекция на Горите - Бургас, експерт
„Стопанисване на горите”
инж.Ганчо Костадинов - Директор на Държавно Ловно Стопанство - Граматиково
Манол Тодоров - Председател на сдружение „Странджански манов мед”
Стоян Илиев – Малко Търново – странодприемница „Ковач“, Земеделски производител
Ели Качаунова - ескперт в секция „Екосистемни изследвания“, Отдел "Екосистемни
изследвания, екологичен риск и консервационна биология", ИБЕИ - БАН, устойчиви
практики - Работилница за вълна, с. Звездец
Мартин Чермак - Център за изследване на глобалнте промени (CzechGlobe - CAS)
Туристическо дружество „Велека”, представител на къщи за гости

Бъргарска Фондация Биоразнообразие
Българско Дружество за Защита на Птиците - Бургас

