
  

Картиране и оценка на сладководните екосистемни 
услуги в България (FEMA) 

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“ 
Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 

 

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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София, 05 април 2016 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

На 5 април т.г. в Голямата зала на Хотел ”Арена ди Сердика” в София, се състоя Първата работна 
среща-семинар на проекта “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България“ 
(FEMA), финансиран чрез Договор № 33-87/27.08.2015 между МОСВ и ИБЕИ-БАН като бенефициент и 
представител на консорциум с още три партньора: Центъра за приложение на спътникови 
изображения (ReSAC), Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон 
България (REC-BG) и Клуб “Икономика 2000” (Club "Economika 2000"). 

В работната среща взеха участие близо 50 души; освен непосредствените участници в проекта FEMA, 
в залата бяха и представители на Програмния оператор (МОСВ), експерти от ИАОС, ръководители и 
експерти от паралелни проекти на Програмата BG03 “Биоразнообразие и екосистемни услуги“ на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ-ЕИП), както и специалисти 
от академичните среди.  

След като доц. д-р Л. Пехливанов – Гл. научен координатор на проекта откри работната среща-
семинар, г-жа Кремена Гочева – Гл.експерт в Отдела за управление на проекти на ПО/МОСВ въведе в 
основните приоритети и принципи на Програмата BG03 и нейните елементи/компоненти. 
Ръководителят на проекта FEMA – проф. Й. Узунов, представи в няколко слайда основните цели, 
задачи и очакваните резултати от изпълнението на проекта.  

Последователно доц. д-р Анна Ганева – Директор на бенефициента ИБЕИ-БАН, г-жа Людмила 
Миленова – Директор на ReSAC, доц. д-р Спартак Керемидчиев – Председател на УС на Клуб 
“Икономика 2000” и г-н Венцислав Василев – Директор на REC-BG, представиха така сдружените 
участници в консорциума и своите задачи и отговорности за изпълнението на проекта.  

Отделено беше и време за по-подробно представяне на основните методични подходи при 
оценяването и картирането на главния обект на проекта – сладководните екосистеми. Представянето 
на методиката за събиране на данни и картирането, изнесено от г-н В. Василев (ReSAC), бе 
съпроводено с детайлни разяснения и множество подходящи илюстрации на процеса на картирането 
с инструментите на ГИС. В неговата презентация беше представена и визията за WebGIS портала в 
който ще бъдат публикувани крайните резултати за достъп от потребители на различно ниво. В 
отделна презентация, доц. Л. Пехливанов (ИБЕИ-БАН) изнесе подробни данни за основните групи 
показатели/индикатори за оценка както на състоянието/условията, така и на функциите/услугите, 
които сладководните екосистеми предоставят на човека и обществото. Подчертана бе и връзката на 
този проект с единната Национална методична рамка за оценяване и картиране на различните 
класове/типове екосистеми у нас, съгласувани с аналогични подходи, разработвани в страните от 
Европейския съюз. Беше отделено внимание и на разнообразните дейности по проекта за 
повишаване на квалификацията и обучението, представени от г-н В. Василев (REC-BG), и за 
разпространяване на резултатите от дейността сред обществеността у нас и в чужбина, разяснени от 
доц. С. Керемидчиев (Club "Economika 2000"). 

В последвалата дискусия бяха зададени редица въпроси и потърсени отговорите за отделни по-
специфични подробности/детайли както по методичната рамка за оценяване на състоянието и ЕСУ, 
така и относно начините за картиране и валидиране на натрупаните данни. Споделено беше известно 
безпокойство от бавния, понякога затруднен достъп до данни от източници извън тези в структурите 
на МОСВ .  

Преценява се, че натрупваните/предоставените към момента данни са добра, но недостатъчна 
основа за пълноценно оценяване и картиране на ЕСУ от сладководните екосистеми у нас. Работната 
среща-семинар завърши с обобщението, че ще се търсят още източници за допълване на базата 
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данни, създавана към проекта, и за подобряване на условията за коректно валидиране на 
набелязаните обекти/полигони. 

Материали от Работната среща-семинар могат да бъдат намерени на сайта на проекта FEMA:  
http://freshwater-ecoservices-bg.eu  

http://freshwater-ecoservices-bg.eu/

