WWF Дунавско- Карпатска програма, България
организира на 31.03.2009 г. в хотел Форум, бул. "Цар Борис III" 41, София 1612

Национална среща за представяне и обсъждане на примерен план
за управление на защитена зона Ломовете за природните
местообитания, област Русе
Срещата е в рамките на текущите инициативи по Проект „Натура 2000 и Зелен
Коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”, финансиран от Програма
BBI/MATRA на правителство на Холандия. Проектът се изпълнява от WWF Дунавско
Карпатска програма съвместно с WWF Холандия. Основната му цел е да демонстрира
социално-икономическите възможности за хората в местата от мрежата Натура 2000
чрез насърчаване на тяхното участие в управлението им. В България проектът работи в
района на защитена зона Ломовете.
Целта на срещата е обсъждане на примерен план за управление на ЗЗ Ломовете (място по
Натура 2000 - Ломовете, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите
птици) с местни и национални звена от съответните министерства, общински и местни
администрации, представители на природни и национални паркове, НПО и експерти,
препоръки към Оперативните програми, прилагащи Европейските фондове и финансиращи
дейности за пряко опазване на биоразнообразието, както и подпомагащи дейностите на
местните общности, опазващи биоразнообразието.

Участието се заявява при организаторите по телефон или факс.
Контакти с организаторите:
WWF Дунавско-Карпатска Програма assistant@wwfdcp.bg; ygrigorova@wwfdcp.bg;

София,

тел./факс

02/950

50

41;

e-mail:

WWF Дунавско-Карпатска Програма - Русе, тел. 0885 087004; e-mail: mtodorova@wwfdcp.bg.

Предварителна програма
31 март 2009 г.
09.00 – 09.30

Пристигане на участниците, регистрация

09.30 – 10.00

Откриване, представяне на участниците и лекторите, представяне на
темите на срещата, представяне на проекта – цели, дейности, задачи и
очаквани резултати.

10.00 – 10.30

Натура 2000, цели и задачи, представяне на ЗЗ Ломовете.

10.30 -11.15

Изготвяне на план за управление – стъпки, изводи и препоръки от нашия
опит

11.15 – 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 12.45

Препоръки за управление на ЗЗ Ломовете като цяло и по икономически
дейности и към съответните политики и програми: земеделие, туризъм,
рибарство

12.45 – 13.45 ..Обяд
13.45 – 14.15

Препоръки от работата по проекта на ниво политики – прилагане на
оперативни програми и законодателство

14.30 - 15.30

Обсъждане в тематични групи
Група 1: Политики, свързани с управлението на ЗЗ Ломовете
Група 2: Икономически дейности и тяхното управление

15.30-16.30

Представяне на резултатите от работата в групи, въпроси и отговори

16.30

Закриване на срещата

