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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През последните години се наблюдава рязко увеличаване на случаите на навлизане на 

територията на Европа на чужди растителни и животински видове, някои от които имат 
силно отрицателно въздействие върху икономиката, здравето на човека и състоянието на 
животните, растенията и биоразнообразието. В зависимост от своето въздействие, чуждите 
видове са обект на специализирана нормативна уредба, а контрола на тяхното 
разпространение и управление се реализира от различни институции. При много видове 
обаче е невъзможно да се постави ясна разграничителна линия между отделните аспекти на 
тяхното отрицателно въздействие и управлението им се нуждае от съвместните усилия на 
различни специалисти. Сътрудничеството между заинтересованите страни е ключов фактор 
за предотвратяването на разпространението и намаляването на щетите нанесени от тези 
организми. 

В България от години усилено се работи върху проблемите, свързани с инвазивните 
чужди видове. Провеждат се научни изследвания на национално, регионално, европейско и 
международно равнище; националното законодателство е синхронизирано с това на 
Европейския съюз и международните инициативи в тази област. Понастящем в рамките на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. се 
разработват два проекта, свързани с инвазивните чужди видове: „Мрежата за инвазивни 
чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове 
в България (ESENIAS-TOOLS)„ с водеща организация ИБЕИ-БАН, и проект „Подобряване 
на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие (IBBIS)“, със задача „Създаване на модул за събиране на данни и оценка на 
риска от инвазивните чужди видове в България“ с водеща организация ИАОС.  

Целите на срещата са: (1) представяне на проект „Подобряване на Информационната 
система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“ и 
дейностите свързани с инвазивните чужди видове (2) представяне на дейностите на 
основните институции в България, свързани с управлението на инвазивните чужди видове и 
(3) провеждане на дискусия за възможния принос на участниците в срещата към 
изпълнението на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета за 
инвазивните чужди видове.  
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 ПРОГРАМА 
 

09:30-10:00 Регистрация на участниците 
 

10:00-10:10 Откриване (Радослав Станчев, ИАОС) 
Доц. д-р Анна Ганева, директор ИБЕИ-БАН  
Валери Серафимов, директор дирекция „Мониторинг и оценка на околната 
среда“, ИАОС 

 
 
Сесия 1: Представяне на проекти, свързани с инвазивните чужди видове в България, 
финансирани от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, 
програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми“ 
Водещ: Радослав Станчев 
 
 
10:10-10:25 

 
Представяне на проект IBBIS (Радослав Станчев, ИАОС) 

 
 
10:10-10:25 

 
 
Представяне на Задача „Създаване на модул за събиране на данни и оценка на 
риска от инвазивните чужди видове в България“ към проект IBBIS (Владимир 
Владимиров, ИБЕИ-БАН) 
 

 
10:40-11:00 

 
Представяне на Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа 
(ESENIAS) и проект ESENIAS-TOOLS (Теодора Тричкова, ИБЕИ-БАН) 
 

 
11:00-11:15 

 
Кафе пауза 
 

 
Сесия 2: Нормативна уредба за управлението на инвазивните чужди видове в България 
Водещи: Владимир Владимиров, Румен Томов 
 
 
11:15-12:00 

 
Преглед на нормативната уредба за управлението на чуждите видове в България 
(Румен Томов, ИБЕИ-БАН) 

 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета за 
инвазивните чужди видове (Пенка Стоичкова, НСЗП, МОСВ) 

 
12:00-12:30 

 
Дискусия  
Водещи: Румен Томов, Владимир Владимиров 
 

 
12:30-13:30 

 
Обедна кафе пауза 
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Сесия 3: Представяне на дейностите на основните институции в България, свързани с 
управлението на инвазивните чужди видове  
Водещи: Владимир Владимиров, Румен Томов 
 
 
13:30-14:00 

 
Дейности на Централната лаборатория по карантина на растенията (БАБХ) 
(Мариана Лагинова, ЦЛКР, БАБХ) 

 Дейности на Зоопарк София, свързани с инвазивните чужди видове (Манол 
Нейков, Зоопарк София) 

 Разпространение на инвазивни видове плевели в България (Мирослава Вълкова, 
ССА) 
 

 
14:00-15:00 

 
Дискусия за възможния принос на участниците към изпълнението на 
Регламент (ЕС) № 1143/2014  
Водещи: Румен Томов, Владимир Владимиров 

 
 
15:00-15:30 

 
 
Кафе пауза 
 
 

 
15:30-17:00
  
 

 
Дискусия за възможния принос на участниците към изпълнението на 
Регламент (ЕС) № 1143/2014 – продължение 
Водещи: Румен Томов, Владимир Владимиров 
 
 

17:00 Закриване на работната среща (Радослав Станчев, ИАОС) 
 


