
 Оценки и Партньорство

НОВО! Семинар: 
Конвенция за биологичното разнообразие - въведение в глобалните стратегическите 
документи и изпълнение на задълженията на Р България. Състояние, управление и 
опазване на системата от защитени територии в България – задължения на общините. 
Дейности по опазване и ползване на лечебните растения. Възможности за биосферните 
резервати в България

Програма

Правна рамка за опазване на биологичното разнообразие на международно ниво:

1. Конвенция за биологичното разнообразие - Въведение в глобалните стратегическите документи и изпълнение на 
задълженията на Р България

- Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020 и целите от Аичи;

- Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020;

- Глобална стратегия за опазване на растенията;

- Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите,  
   произтичащи от тяхното използване;

- Срещи на Конференцията на страните (CBD COP) към Конвенцията за биологичното разнообразие;

- Тематични направления по конвенцията и задължения на България по тях.

Лектор: Калина Стоянова - държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”

Правна рамка за опазване на биологичното разнообразие на национално ниво (Закон за защитените територии и Закон за 
лечебните растения):

2.  Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България

- История на българската природозащита;

- Национална политика за опазване на биоразнообразието;

- Специално законодателство – Закон за защитените територии;

- Категории на защита;

- Механизми за опазване, управление и контрол на защитените територии;

- Органи за управление и контрол;

- Принудителни административни мерки;

- Задължения на общините по управлението и контрола на защитените територии.

Лектор: Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“

Контакти и записване: София, ул. ”Дунав” 36, ет. 1, офис 3, 
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Дата на провеждане:  03.12.2015 , 9.30-13.00ч.

Място:  София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:

Калина Стоянова - държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”

Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“
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3. Дейности по опазване и ползване на лечебните растения (ЛР) в България

- прилагане на Закона за ЛР и двете наредби към него: Наредба № 2 и Наредба № 5 от 2004 г.;

- практическа информация как да събираме билки:

· кой издава позволителни;

· кои видове могат да се събират и забрани за събиране;

· задължения на билкозаготвители и др.

Лектор: Калина Стоянова - държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”

4. Възможности за биосферните резервати в България

- Общ преглед на международните природозащитни конвенции и програми;

- Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО – цел и задачи;

- Съвременни изисквания за функции и зониране на биосферните резервати;

- Критерии за изграждане на пост-Севилски биосферен резерват;

- Състояние на мрежата от биосферни резервати (БР) в България;

- Ангажименти за България, произтичащи от прилагането на Програмата “Човекът и биосферата“ (включително за  
  държавни институции и общини);

- Преимущества на биосферните резервати;

- Добри примери от България и Европа.

Лектор: Цветелина Иванова, държавен експерт в отдел „Защитени територии“

Участниците получават:  сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентации по програмата на 
семинара, подготвени от лекторите. 

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите практически казуси и да получат консултация по 
важни проблеми. Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu 

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. 

Може да заявите участие през сайта, по имейл или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното 
записване. 

Цена: 170 лв с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за повече представители от една организация, цената е 
с отстъпка – 153 лв с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за семинара. 

Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД
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