
              

Project co-funded by the European Union and 
                                                                                                                                             National Funds of the participating countries 
*The contents of this publication are sole responsibility of project partners and can in no way be taken to reflect the views 

of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.  

    

 

 

 

за Второ обучение на тема  
„„Осведомяване на различни типове заинтересовани лица относно опазването 

на прилепната фауна в трансграничната територия „Гърция - България“” 
 

Дата: 21-ви август, 2019 г. 
 

Място на провеждане: зала № 210 на Община Благоевград, на адрес: гр. 
Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” № 1, ет. 2  

 

Цел на обучението: да се повиши осведомеността относно значимостта на 
прилепната фауна и възможностите за нейното опазване на различните типове 

заинтересовани страни. 
 

Час  Тема Лектор 
10:00 - 10:30 Регистрация на участниците - 
10:30 - 10:40 Откриване  Елена Георгиева, България 
10:40 - 11:40 Теренни проучвания за установяване на видовия 

състав на прилепите и съществуващите заплахи в 
горски, земеделски и урбанизирани територии в 
трансграничната територия Гърция – България  

Иван Пандурски, България  

11:40 - 12:10 Кафе - пауза  - 
12:10 - 12:50 Къщички за прилепи като временни алтернативни 

убежища за възстановяване и поддържане на 
прилепни съобщества в трансграничната територия 
Гърция – България  

Румяна Мечева, България  

12:50 - 13:50 Обяд - 
13:50 - 14:20 Устойчиво опазване на прилепите в трансграничната 

територия Гърция-България, по-специално в 
контекста на климатичните промени – част 1 

Мария Цакцира, Гърция 

14:20 - 14:50 Устойчиво опазване на прилепите в трансграничната 
територия Гърция-България, по-специално в 
контекста на климатичните промени – част 2 

Апостолос Скалцоянис, 
Гърция 

14:50 – 15:30  Специализирана ГИС база данни и геопортал като 
средство за повишаване осведомеността относно 
значимостта на прилепната фауна и възможностите 
за нейното опазване в трансграничната територия 
Гърция – България 

Никола Калайджиев, 
България 

15:30 – 16:00 Кафе - пауза - 
16:00 – 16:40 Демонстрация на звуци на различни видове прилепи, 

като основен метод за проучване на прилепната 
фауна в горски, земеделски и урбанизирани 
територии, нейната активност и уязвимост към 
факторите на околната среда 

Иван Пандурски, България 

16:40 – 17:40 Дискусия  Всички участници  
17:40 – 18:00 Закриване на обучението  Елена Георгиева, България 

 

Обучението се провежда във връзка с проект „Sustainable bats conservation in the cross border 
area” (BatsConserve)/„Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничния регион“, 

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014 - 2020. 

ПРОГРАМА 


