
 

 
  

Проект „Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското 

стопанство в избрани държави-членки (ДЧ) на базата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/841 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година за включването на 

емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. 

и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС.“ Проектът се изпълнява в съответствие със специфично споразумение №2019/SI2.818795/07(CLIMA). 

 

 

ПРОГРАМА    
Онлайн семинар:  

„Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на 
инвентаризация на парникови емисии и поглъщания от земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство " 

 

ПЪРВИ ДЕН 
11 МАРТ (ЧЕТВЪРТЪК) 2021 г. 
 

13:30 - 13:45 Откриване и приветствия от официални лица.  

 Приветствия от проф. д-р Георги Желев – Директор ИКИТ-БАН  
 

13:45 - 14:00 Представяне на проект: „2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за 

мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и 
поглъщания от земеползването, промените в земеползването и 
горското стопанство“ : Основни цели и задачи - д-р Камелия Радева 

 
14:00 - 15:30 

 
 
 
14:00-14:15 
 
 
14:15-14:30 
 
 
 
 
 
 
14:30-14:45 
 
 
 
14:45-15:00 
 
 
 
 
15:00- 15:15 
 
 
15:15- 15:30 

Панел 1: Продукти и услуги на програма Коперник за наблюдение и 
докладване на парникови емисии (ПГ) и поглъщания от 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство“ 
 
доц. д-р Лъчезар Филчев (ИКИТ-БАН): Възможности за подобряване 
процеса на инвентаризация на парникови емисии – продукти и услуги на 
програма „Коперник“. 
 
д-р Веселин Василев, Десислава Ковачева, Васил Василев, Надя 
Цветкова (CASTRA): Реализиране на прехода на ЕС към зелена икономика -
подход за реализиране на стратегически проекти финансирани от Европейската 
Банка за Възстановяване и Развитие. Пример с оценка на парниковите емисии по 
дейности свързани с водния сектор. Потенциал за създаване на целеви 
интегрирани продукти базирани на данни от Коперник 
 

доц. д-р Петър Димитров, проф. Евгения Руменина доц. д-р Лъчезар 
Филчев, проф. д-р Георги Желев (ИКИТ-БАН): „Комбиниране на данни от 
програма Коперник за създаване на карта на земеползването“ 
 
доц. д-р Ива Иванова, д-р Камелия Радева (ИКИТ-БАН): Проследяване 
динамиката на развитие на растителността за горски територии и влажни 
зони с помощта на данни от програма „Коперник“ 
 
доц. д-р Силвия Кирилова (УАСГ): Проследяване на промени във водните 
площи на водни обекти с помощта на данни от програма „Коперник“ 

 
доц. д-р Деян Гочев, доц. д-р Мария Димитрова, гл.ас. Пламен Тренчев 
(ИКИТ-БАН) „Сравняване на CO емисии за райони с  индустриално 
замърсяване, полски със селскостопански  култури и планински район с 
горска растителност“ 

15:30 - 16:00 Въпроси по теми от панел 1  
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Проект „Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското 

стопанство в избрани държави-членки (ДЧ) на базата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/841 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година за включването на 

емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. 

и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС.“ Проектът се изпълнява в съответствие със специфично споразумение №2019/SI2.818795/07(CLIMA). 

 

ПРОГРАМА 

Онлайн семинар:  

„Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на 

инвентаризация на парникови емисии и поглъщания от земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство " 

 

ВТОРИ ДЕН  

12 МАРТ (ПЕТЪК) 2021 г. 

13.30 - 13:45 Откриване ден втори  

Кратко обобщаване на резултатите от ден първи  

 
13:45 - 14:00          Панел 2: Инвентаризация на емисиите – институционален поглед 

Детелина Петрова (МОСВ, дирекция "Политика по изменение на 
климата"), Лора Стоева (Институт за гората към БАН): "Докладване, 
мониторинг и верификация на емисиите и поглътителите на парникови 
газове от сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горското 
стопанство" 
 

14:00- 14:15 Въпроси по теми от панел 2 
 

14:15 - 15:30           Е- Кръгла маса: „Перспективи и предизвикателства при използване на 
данни от програма „Коперник“ за подобряване процеса на наблюдение 
и управление на околната среда.“ 
 
Участници: 
 
Проф. д-р Георги Желев- директор ИКИТ- БАН 
Доц. д-р Деян Гочев- секция“Аерокосмическа информация“-ИКИТ-БАН 
Доц. д-р Лъчезар Филчев- секция ГИС – ИКИТ-БАН 
Д-р Веселин Василев – “CASTRA” 
г-жа София Касидова -„Стратегически анализи и развитие“, Българската 
банка за развитие 
г-жа Детелина Петрова МОСВ, дирекция "Политика по изменение на 
климата" 
г-жа Лора Стоева- Институт за гората към БАН 
г-н Росен Йорданов- НСИ, отдел „Сметки в околната среда и енергетиката“ 
Ивайло Рангелов- НСИ, отдел „ Сметки в околната среда и енергетиката“ 
Диляна Христова – НСИ, отдел „ Сметки и цени в селското и горското 
стопанство“ 
г-жа Мариела Начева- Сдружение“ЕКО ХОРИЗОНТИ“ 
г-жа Десислава Спасова- Сдружение „ЕКО ХОРИЗОНТИ“ 
г-н Васил Василев СДРУЖЕНИЕ„ ГЕОПОЛИМОРФИК КЛАУДС“ 
 

15:30 Закриване на събитието 
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