ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ:
„Гори и гористи местности – картиране и оценка на
екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)
ПАРТНЬОР 2
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
• 17 месеца (от 31.08.2015 г. до 31.01.2017 г.)

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

Дейности, в които участва РДГ Кърджали:
– Дейност 1: Управление на проекта
– Дейност 3.1: Проверка на данните
– Дейност 3.2: Картиране на екосистемните услуги по
одобрена от МОСВ методика
– Дейност 3.5: Изграждане на капацитет
– Дейност 3.6: Повишаване на осведомеността

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите
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Изпълнение на дейностите по проекта - 1:
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
РДГ Кърджали започна участието си в проекта от неговото начало:
- с активно участие в екипа по подготовка на проектното
предложение;
- с осъществяване на контакт и намиране на партньор от Норвегия;
- с включване във всички дейности извършени до одобрение на
проектното предложение и сключване на Договор за безвъзмездно
финансиране

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 2:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 1 (1 септември – 30 ноември 2015 г.)
РДГ Кърджали участва в проекта с изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта:
- Запознаване с основните документи при изпълнение на проекта и
Договора за безвъзмездно финансиране;
- Извършване на оперативни задачи по подпомагане на дейността на
Ръководителя на проекта, свързани с работата в изпълнение на
дейностите по проекта;
-Кореспонденция с Бенефициента на проекта и Програмният
оператор, свързана с промяна на състава на ключови експерти от
екипа за изпълнение на проекта на РДГ Кърджали, експерт „Горски
екосистеми” и експерт „Качество и риск”;
Участие в първата координационна среща на 12.10.2015 г., и в
подготовката на презентация за проекта, и осигуряване участието на
представители на партньора НГГ по проекта;
Участие в разработката на Плана за публичност на проекта;
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 3:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 1 (1 септември – 30 ноември 2015 г.)
РДГ Кърджали участва в проекта с изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта:
- Подготовка на длъжностни характеристики на всички експерти от
РДГ Кърджали, участващи в екипа по управление и изпълнение на
проекта;
- Подготовка на Договорите на всички експерти от РДГ Кърджали,
участващи в екипа по управление и изпълнение на проекта;
- Изработване на всички документи за отчитане на изпълнениете
дейности през периода.

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
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Изпълнение на дейностите по проекта - 4:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2 (1 декември 2015 г. – 29 февруари 2015 г.)
През отчетният период РДГ Кърджали извърши следните дейности:
- Детайлно запознаване с Ръководството за двустранни отношения и
Фонда за двустранни отношения към Програма БГ 03 с цел
кандидатстване за финансиране на пътувания по проекта;
- Извършване на оперативни задачи по подпомагане на дейността на
Ръководителя на проекта, свързани с работата в изпълнение на
дейностите по проекта;
- Организиране, координиране и участие в провеждането на
заседания на Екипа за управление и Екипа за изпълнение на проекта,
през м. януари и м. февруари.
- Подпомагане на дейностите по изготвяне на Договори с експерти от
Екипа по изпълнение на проекта;
-Кореспонденция с Бенефициента на проекта и Програмният
оператор, свързана с набавяне на документи за завършеният отчетен
период;
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 5:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2 (1 декември 2015 г. – 29 февруари 2015 г.)
През отчетният период РДГ Кърджали извърши следните дейности:
- Участие в първата среща на екипа по управление на проекта на
12.01.2016 г., в подготовката за срещата с конкретни въпроси, и
осигуряване участието на всички експерти на партньора РДГ Кърджали
по проекта;
- Подготовка и представяне на предложения за промени в
Методологията за оценка и картиране на Гори и горски екосистеми от
РДГ Кърджали;
- Изготвяне и представяне на доклад за оценка на риска при
изпълнението на проекта към края на м. януари 2016 г.;
Изготвяне и представяне на шаблон за извършените проверки на данни
по подотдели от експертите „Горски бази данни” от 16-те РДГ по
проекта;
- Подготовка и подаване на Апликационната форма за кандидатстване
по мярка б от Фонда за двустранни отношения за осигуряване на
финансиране на пътувания по проекта.
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
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Изпълнение на дейностите по проекта - 6:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 3 (1 март – 31 май 2016 г.)
През отчетен период 3 РДГ Кърджали изпълни следното:
- Извършване на оперативни задачи по подпомагане на дейността на
Ръководителя на проекта, свързани с работата в изпълнение на
дейностите по проекта;
- Организиране, координиране и участие в провеждането на
заседания на Екипа за управление и изпълнение на проекта, през м.
март и м. април;
-Подпомагане на дейностите по изготвяне на Договори с експертите
„Горски Бази Данни” от Екипа по изпълнение на проекта;
- Координация с Програмният оператор на Програма БГ 03 за
уточняване на конкретни въпроси от Ръководството за двустранни
отношения – процедура за кандидатстване, одобрение и изпълнение;
- Подготовка и подаване на нова Апликационната форма за
кандидатстване по мярка б от Фонда за двустранни отношения за
осигуряване на финансиране на пътувания по проекта;
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 7:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 3 (1 март – 31 май 2016 г.)
През отчетен период 3 РДГ Кърджали изпълни следното:
- Координация с Бенефициента на проекта, с партньора НГГ и
Програмният оператор, свързана с набавяне на документи за
подготовка и подписване на допълнително споразумение за
удължаване на срока за изпълнение на проекта;
- Координация с Бенефициента на проекта, с партньора НГГ и
Програмният оператор, свързана с подготовката на ново Допълнение
към партньорското споразумение, включващо последните промени
към Договора за изпълнение на проекта;
- Координация с Бенефициента на проекта и партньора НГГ за
подготовка и съгласуване на обучението на експерти от Екипа по
изпълнение на проекта.
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Изпълнение на дейностите по проекта - 8:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 4 (1 юни – 31 август 2016 г.)
През периода РДГ Кърджали участва в проекта с:
- Извършване на оперативни задачи по подпомагане на дейността на
Ръководителя на проекта, свързани с работата в изпълнение на
дейностите по проекта;
- Организиране, координиране и участие в провеждането на
заседания на Екипа за управление и изпълнение на проекта, през м.
юни, юли и м. август;
- Подготовка и участие във встъпителна конференция по проекта през
м. юни, включена в изпълнението на Плана за Информация и
публичност;
- Координация с Бенефициента на проекта и Програмният оператор,
свързана с набавяне на документи за завършеният отчетен период;
- Подготовка и участие в срещи с Екипа по изпълнение на проекта
през м. юли и м. август, за уъочняване проверката на терен и
камарално;
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
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Изпълнение на дейностите по проекта - 9:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 4 (1 юни – 31 август 2016 г.)
През периода РДГ Кърджали участва в проекта с:
-Координация с Бенефициента на проекта, с партньора НГГ и
Програмният оператор, свързана с набавяне на документи за
подготовка и подписване на допълнително споразумение за промени
настъпили в процеса на изпълнение на проекта;
- Извършване на теренна проверка на определените подотдели в
обхвата на РДГ Кърджали;
- Подготовка и участие в обучение за представяне на най-добрите
Норвежки практики пред служители на ИАГ и РДГ от Екипа за
изпълнение на проекта;
- Подготовка и участие в обучение за служители на ИАГ и РДГ за
изграждане на капацитет за работа в ГИС среда;
- Кореспонденция с Бенефициента на проекта и партньора НГГ за
подготовка и съгласуване на обучението на експерти от Екипа по
изпълнение на проекта – подготовка, превод и представяне на
презентациите на колегите от Норвегия.
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
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Изпълнение на дейностите по проекта - 10:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 5 (1 септември – 30 ноември 2016 г.)
В този отчетен период експертите от РДГ Кърджали изпълниха:
- Детайлно запознаване с приетите промени в последният вариант на
Методологията за оценка и картиране на Гори и горски екосистеми
към Програма БГ 03;
- Извършване на оперативни задачи по подпомагане на дейността на
Ръководителя на проекта, свързани с работата в изпълнение на
дейностите по проекта;
- Организиране, координиране и участие в провеждането на
заседания на Екипа за управление и изпълнение на проекта, през м.
септември, м. октомври и м. ноември;
- Подпомагане на дейностите по изпълнение на Договорите с експерта
„Горски Бази Данни” от Екипа по изпълнение на проекта;
- Координация на дейностите между експертите работещи по проекта
от РДГ Кърджали;
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

Изпълнение на дейностите по проекта – 11:
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 5 (1 септември – 30 ноември 2016 г.)
В този отчетен период експертите от РДГ Кърджали изпълниха:
- Предаване на попълнените проверовъчни листи от РДГ Кърджали, в
изпълнение на графика за теренна и камарална проверка на горските
територии;
- Координация с Бенефициента на проекта и с партньора НГГ,
свързана с организацията и подготовката на срещи при изпълнение
на проекта за обмен на опит и добри практики финансиран по Фонда
за двустранни отношения;
- Изпълнение на всички предвидени дейности в проекта за обмен на
опит и добри практики финансиран по Фонда за двустранни
отношения, изпълнен съвместно с Бенефициента на проекта и
партньора НГГ;
- Комуникация за съгласуване на оставащите дейности с
Бенефициента на проекта и партньора НГГ за за изпълнение до края
на проекта.
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

Изпълнение на дейностите по проекта - 12:
ФИНАЛЕН ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
(1 декември 2016 г. – 31 януари 2017 г.)
РДГ Кърджали изпълни и ще извърши до края на проекта:
-Координиране и консултиране по тел и ел. поща с Екипа по
управление на проекта за извършените оперативни задачи, свързани
с изпълнението на предвидените дейности в Норвегия;
- Подготовка на презентация за участието на партньор 2 - РДГ
Кърджали в проекта;
- Организация и участие на координатора за РДГ Кърджали във
финалната конференция по проекта на 14 декември 2016 г.;
- Координация и участие в среща на Екипа по управление на проекта
при подготовката и събирането на цялата документация, необходима
за финалния отчет;
- Докладване на изпълнените дейности.
Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

Изпълнители на дейностите по проекта от РДГ Кърджали:
– експерт “Горски екосистеми” – инж. Т. Тодоров
– експерт “Биофизична оценка на ресурсите” - инж. Ю. Русев
– експерт “Статистика” – инж. Тома Аврамов
– експерт “Качество и риск” – Николай Панайотов

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

Благодаря за вниманието!
инж. Васко Райчинов
гл.експерт ОПП, РДГ Кърджали
Координатор на РДГ Кърджали по проекта
тел. 0889915316, e-mail: raychinov@yahoo.com

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, допринасят за намаляване на социалните и
икономическите различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
.
Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Проект: „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемни услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

