
                                    
 

ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ 
„ЗАПЛАХИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО” 

 

08 ноември 2019 г. 
Хотел „Елит“, гр. Перник 

 
 

    ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ 
    УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

    Община Перник  РЗИ - Перник 

    
   ИБЕИ-БАН      РИОСВ - Перник   ДПП Витоша 

 
 
 

ПРОГРАМА  
 

 
09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:20 Откриване и представяне на дейностите на ЛТУ – доц. д-р Н. Тричков, зам.-ректор 

на ЛТУ 

10:20 - 10:35 Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух в град Перник /експерт от 

Община Перник – началник отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ Д. Мицева/ 

10:35 - 10:55 Замърсяване на въздуха и заболеваемост на населението /експерт от РЗИ Перник – гл. 

инспектор дирекция „Обществено здраве“ д-р Сл. Гарова/ 

11:05 - 11:20 Опазване на биоразнообразието /експерт от РИОСВ Перник – мл. експерт дирекция 

„Превантивна дейност“ М. Фиданова/ 

11:20 - 11:35 85 години ПП „Витоша“ – експерт от ДПП Витоша 

11:35 - 12:00 Заплахи за биоразнообразието – инвазивни чужди видове – проф. д-р Р. Томов, ЛТУ 

12:00 - 12:40 Зелени идеи за градска среда 

- Представяне на Екоклуб „Мост към бъдещето“ към ТПГ „Мария Кюри“ – Ст. Бонева  

- Домашно компостиране – гл. ас. д-р Ал. Костадинова, ЛТУ 

- Градско пчеларство – заплахи за пчелата от азиатски стършел – проф. д-р Р. Томов, 

ЛТУ 

- Покривно и вертикално озеленяване /градско земеделие/– гл. ас. д-р М. Шахънова, 

ЛТУ 

12:40 – 13:30 Обяд 
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13:30 - 13:45 Заплахи за човешкото здраве от инвазивните чужди видове – ас. В. Владимиров, ИБЕИ-

БАН, ЛТУ 

13:45 - 14:00 Гражданската наука за инвазивните чужди видове – проф. д-р Р. Томов, ЛТУ и д-р Т. 

Тричкова, ИБЕИ-БАН 

14:00 - 14:30 Представяне на смартфон приложението „Инвазивните чужди видове в Европа” – д-р Т. 

Тричкова, ИБЕИ-БАН, доц. д-р М. Тодоров, ИБЕИ-БАН, проф. Р. Томов, ЛТУ и Вл. 

Владимиров, ИБЕИ-БАН, ЛТУ 

14:30 - 14:45 Влияние на парниковият ефект върху климатичните промени – Д. Николов и Е. 

Стратиева XI ОУ „Елин Пелин“ 

14:45 – 16:00 Зелени игри – демонстрации  

- Кои са нашествениците във водоемите? – д-р Т. Тричкова, доц. д-р М. Тодоров, И. 

Ботев, ИБЕИ-БАН 

- Игри за отговорно поведение „КонсУмувай“ – кафе и шоколад! – гл. ас. д-р Х. 

Банчева, ЛТУ 
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