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СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“ се осъществява в 
рамките на проект: „Дългосрочна програма за опазване на червеногушата гъска“, подкрепен от: EECONET Фонд за 
действие (Холандия), Фондация EuroNatur (Германия), Франкфуртското Зооложко Дружество и Комитета против 

убийството на птици (Германия). Под егидата на 75 години Аграрен университет- Пловдив. 

     ЗА СЕМИНАРА

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ в партньорство с АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ и немската фондация EuroNatur имат удоволствието да Ви поканят 
на СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“
Събитието ще се проведе в гр. Пловдив на 27-28 Април 2020.

     БЕКГРАУНД

През последните години активното управлението на редки видове, местообитания и ландшафти от страна на НПО, чрез директни инвестиции в 
селскостопански дейности, животновъдство и консултантски услуги набира все по-голямо значение. Закупуването на земеделски земи в райони с 
високо ниво на биоразнообразие и съхранени ландшафти, отглеждане на редки и автохтонни породи домашни животни, прилагане на традиционни 
практики за отглеждане – трансхуманция, пасторализъм и др. – се изпълняват от различни неправителствени организации в България. В много от 
случаите тези инициативи са част от международни и партньорски проекти, които са подкрепяни от водещи европейски организации и институции 
като Евронатур, ЕАФ, ФЗС, Програма LIFE на ЕС и др. Освен директния природозащитен ефект, тези дейности допринасят и за опазването на 
традиции и култура, съхраняване на генетичния ресурс на редки породи и увеличаване на ареала им на разпространение, съхраняване и оформяне 
на характерен ландшафт за целевите райони. Тези инициативи са изпълняват приоритетно в райони с високо ниво на биологично разнообразие като 
НАТУРА 2000, Инициативата Европейски Зелен Пояс, Национални и Природни Паркове. В България, няколко водещи неправителствени природозащитни 
организации развиват тези направления.

     ЦЕЛИ

 Споделяне на резултати и постижения от този тип дейност;
 Обмяна на ноу хау за земеделието и животновъдството с природозащитна насоченост;
 Обобщаване на общия брой животни и площи които се стопанисват с природозащитна цел;
 Оценка на ефекта върху целевите видове и местообитания и ландшафти;
 Възможности за сътрудничество и коопериране;
 Определяне на основни трудности и предизвикателства в процеса;
 Предоставяне и използване на екосистемни услуги;
 Събиране на обратна връзка по отношение на селскостопански политики.

     ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА РЕДКИ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ:

1. Земеделие с консервационна насоченост;
2. Животновъдство с консервационна насоченост;
3. Аквакакултури, управление на водни обекти с консервационна насоченост; 
4. Екосистемни услуги.

     ФОРМА НА УЧАСТИЕ:

Презентации ( Powerpoint)

     РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

Български, Английски



СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“ се осъществява в 
рамките на проект: „Дългосрочна програма за опазване на червеногушата гъска“, подкрепен от: EECONET Фонд за 
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     ВАЖНИ ДАТИ:

5 МАРТ 2020
Заявка за участие и попълване на регистрационна форма: 
https://docs.google.com/forms/d/18KWLkFCKdm5pkYSojy_5F7L0aJmb1tHtlvyiKkk2bZs/edit

20 МАРТ 2020 Подаване на резюме на адрес: workshops@greenbalkans.org

27-28 АПРИЛ 
2020 Провеждане на семинар – гр. Пловдив 

     ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТАТА:

 ЕЗИК – български и английски.
 ШРИФТ – Times New Roman,
 СТРАНИЦИ – A4; полета: горе – 2 см, долу – 2 см, ляво – 2 см, дясно – 2 см.
 ЗАГЛАВИЕ – (14 pt), центрирано, Bold, на български и английски език.
 ТЕКСТ НА РЕЗЮМЕТО – (12 pt) на български и английски език.
 ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА АВТОРИТЕ, ИНСТИТУЦИЯ – изписани на български и английски език, (12 pt), центрирани 
 КЛЮЧОВИ ДУМИ – до 5 думи по подредени азбучен ред, (12 pt) Italic, на български и английски език.

Резюметата на български и английски език се представят в един общ файл на две отделни страници. 
Сборник с докладите на български език ще бъде предоставен на всеки участник по време на семинара, а сборникът на английски език ще 
бъде изготвен в електронен формат.

     ПРИМЕРНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ: 

ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ, http://hotelimperial.bg/ 
ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ПЛОВДИВ, https://www.parkhotelplovdiv.com/bg 

     ВАЖНО:

Желателно е разходите за пътни и настаняване да бъдат за сметка на участниците, особено при наличието на техен действащ проект. По 
изключение участниците могат да кандидатстват за покриване на тези разходи от страна на Зелени Балкани. За всички участници получили 
потвърждение за участие и включени в програмата ще бъдат осигурени, сборник с резюмета и печатни материали, сертификат за участие, два 
обяда, вечеря и кафе паузи. 

https://docs.google.com/forms/d/18KWLkFCKdm5pkYSojy_5F7L0aJmb1tHtlvyiKkk2bZs/edit
http://hotelimperial.bg/
https://www.parkhotelplovdiv.com/bg
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