
    

 

 Защита на устойчивите горски 

екосистеми в Странджа/Йълдъз планина 

 при изменение на климата  

      
Дейност 3. Семинар „Управление на горите в условия 

на изменение на климата” 

 18-20 октомври 2017г., зала „Селена” 

Хотел  „Селена”, град Созопол. 



  

  

 Проект „Защита на устойчивите екосистеми в 

Странджа/Йълдъз планина при изменение на 

климата” е с реф. № CB005.1.12.024. Приоритетна ос 

- Околна среда със специфична цел: Подобряване на 

капацитета за опазване на природата, устойчиво 

използване и управление на общите природни 

ресурси чрез съвместни инициативи в 

трансграничния район, съфинансирана от 

инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).  

  



• Водещ партньор по проекта е РДГ – Бургас с 

партньор от турска страна - Дирекция по 

управление на горите в Демиркьой. 

• Проектът „Защита на устойчивите екосистеми в 

Странджа/Йълдъз планина при изменение на 

климата” е на стойност 112 688,77 евро.   

• Изпълнява се в рамките на 15 месеца и ще 

приключи на 20.06.2018 година. 
  



         

 

За нуждите на проекта предстои да бъдат закупени 

 

• Един брой високопроходим автомобил „ Хюндай ”. 

• Три броя мобилни метеорологични станции с 

необходимото оборудване. 

• Един брой лаптоп. 
  



 

 

Цел на проекта 
 

• Общата цел на проекта е подобряване на защитата 

на горските екосистеми в условията на климатични 

промени. 

• Проектът допринася за обучението на специалисти 

във връзка със събиране на информация от 

метеорологичните станции, както и създаване на 

база данни, необходими за дългосрочно проучване 

на горските екосистеми в Странджа/Йълдъз 

планина. Това ще доведе до устойчиво управление 

на горите в условията на изменение на климата. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

        

  Въпреки яснотата на значимостта на проблемите, 

причинени  от  изменението на климата, тази целева 

област е слабо проучена и населението не получава 

прогнозна информация за предстоящите климатични 

промени от сега наличните две метеорологични 

станции в граничния район на Странджа планина – 

гр. Ахтопол и гр. Средец.  

 
 

 

 

 

   Извод 

 



 

 

Извършени са следните дейности 

  

      

  Проведена е стартираща конференция в 

Демиркьой на тема „Защита на устойчиви горски 

екосистеми в Странджа/Йълдъз планина при 

изменение на климата“, както и екипна среща по 

проекта на 03 и 04 август 2017 година. 
 

 



   



   





   



   



   











   

  

 Настоящият тридневен семинар е на тема „Управление 

на горите в условията на изменение на климата“.  

 Ще се обсъди въздействието на последните природни 

бедствия в региона и използването им като показатели за 

класифициране на зони в зависимост от риска за горите, както  

и ще се прогнозират бъдещи щети по отношение на промените 

в климата.  

 По време на вторият ден от семинара са организирани 

теренни посещения, където ще се покаже ефекта от изведени и 

предвидени лесовъдски намеси в насаждения, засегнати от 

биотични и абиотични фактори.      

    



 

Благодаря за вниманието! 

 

Çok teşekkür еderim! 

 

 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския Съюз, чрез програма за Трансгранично 

сътрудничество по ИПП България – Турция. Съдържанието на публикацията е отговорност 

единствено на партньорите по проекта и по никакъв начин не отразява възгледите на 

Европейския Съюз или на Управляващия орган на програмата.  


