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ПОКАНА 
 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

Уважаеми колеги, 

 

Във връзка с изпълнението на проект „Сътрудничество за усъвършенстване на 

управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в 

басейна на река Дунав” - CAMARO-D по транснационална програма „Дунав – 2014-2020”, в който 

ИАГ участва като партньор на 21-ви март  2019 г. в залата на сградата на ИАГ на ул. Антим I  е 

планирано провеждането на среща със заинтересовани лица по проекта. По време на срещата ще 

бъде представен проект CAMARO-D и резултатите, постигнати след изпълнението на проекта в 

пилотната област водосбор „Очиндолска река“ на територията на ПП „Врачански Балкан“. Ще 

бъдат разгледани дейностите, свързани с контрол на ерозията, защита от наводнения и горски 

пожари, както и ролята на естественото възобновяване и на буферния зелен пояс около населените 

места.  

Акцент ще бъде поставен върху изготвените по проекта препоръки за планирането в 

земеползването и връзките между управлението на различните типове земеползване и /в частност 

горите/ и планирането на дейностите на ниво водосбори. В допълнение ще бъдат представени и 

изготвените препоръки на транснационално ниво за басейна на р. Дунав.  

Мнението и участието на заинтересованите лица и колеги е от особена важност за 

успешното изпълнение на проекта, като ще се радваме на проявен интерес и на Вашето 

присъствие.  

В тази връзка, моля да потвърдите участието си до 18.03.2019 г.на посочените ел. адреси: 

albena_bobeva@iag.bg, erafailova@iag.bg и kristina@iag.bg или на тел. 02/9045356, г-жа 

Албена Бобева  
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ДНЕВЕН РЕД 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 2-РА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

по проект 

 „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на 

земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” - CAMARO-D, финансиран по 

транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г. 

21-ви март 2019 г. 

21.03.2019 г., гр. София, ИАГ, ул. Антим I 17, етаж 3 

10.00 Регистрация на участниците 
 

10.15 Представяне на проект Camaro-D, на 

дейностите по проекта и на постигнатите 

резултати в пилотната област водосбор 

„Очиндолска река“ 

 

11.00 

Представяне на препоръките за 

устойчиво планиране в земеползването 

на транснационално ниво /GUIDR/  

 

12.00 
Дискусия за устойчиво планиране и 

управление на земеползването 
 

12.30 Работен обяд   

13.30 
Представяне на горския сектор и 

дейността на ИАГ 
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14.30 

Преглед на оставащите дейности по 

проект Camaro-D и планиране на бъдещо 

сътрудничество 

 

15.00 Закриване на срещата  

 


