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ДНЕВЕН РЕД 

зала „Gallery Lounge“ на Хотел - галерия „Графит”, гр. Варна 

 

21. 07. 11.2016 год., 

9.30 – 10.00 

Откриване на срещата, обобщение на целите и темите за дискусия 

(Т. Милкова Ръководител на проекта, В. Тодорова – Ръководител 

на научния екип по проекта) 

10.00 – 11.00 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните за дънните местообитания, и проекта на подобрената 

програма за мониторинг,  дискусия  (В. Тодорова, Ел. Хинева) 

11.00 – 11.20 Кафе пауза  

11.20 – 12.00 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните за пелагичните местообитания, и проекта на подобрената 

програма за мониторинг,  дискусия  (Р. Мавродиева, Кр. 

Стефанова) 

12.00 – 12.40 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните за неместните видове, и проекта на подобрената програма 

за мониторинг,  дискусия  (Р. Мавродиева,  Кр. Стефанова) 

12.40 – 13.30 Обяд 

13.30– 14.30 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните за биоразнообразие – риби и за стопански видове риби, и 

проектите на подобрените програми за мониторинг,  дискусия  (М. 

Панайотова) 

14.30 – 15.00 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните за морски бозайници, и проекта на подобрената програма 

за мониторинг,  дискусия  (М. Панайотова) 
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15.10 – 15.20 Кафе пауза 

15.20 – 16.10 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните относно еутрофикация (фито- и зоопланктон, хлорофил 

биогени, BEAST), и проекта на подобрената програма за 

мониторинг,  дискусия  (Сн. Мончева ) 

16.10 – 16.50 

Представяне на предложенията за подобряване на програмата за 

мониторинг по Дескриптор 7 – Хидрографски изменения,  

дискусия  (Ек. Трифонова,  Н. Вълчев) 

16.50 – 17.30 

Представяне на напредъка по анализа и интерпретацията на 

данните за подводен шум и енергия, и проекта на подобрената 

програма за мониторинг,  дискусия  (В. Маринова)) 

 
 
 
 

22. 07. 11.2016 год., 

 

9.30 – 10.00 

Обсъждане на напредъка по анализа и интерпретацията на данните 

относно замърсителите в морската околна среда, и предложения за 

подобряване на програмата за мониторинг,  дискусия  (К. 

Каменова) 

10.00 – 10.30 

Обсъждане на напредъка по анализа и интерпретацията на данните 

относно замърсителите в морски храни, и предложения за 

подобряване на програмата за мониторинг,  дискусия  (К. 

Каменова) 

10.30 – 11.00  Пресконференция  

11.00 – 11.20  Кафе пауза 
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11.20 – 12.00 

 

Обсъждане на напредъка по анализа и интерпретацията на данните 

относно морските отпадъци, и предложенията за подобряване на 

програмата за мониторинг,  дискусия  (В. Слабакова, М. 

Панайотова, Ст. Барова, А. Кръстев)  

12.00 – 13.00 

Работа по групи – паралелни сесии:  

РГ Дънни Местообитания, Хидрографски изменения 

РГ Пелагични местообитания, Неместни видове и хранителни 

мрежи  

РГ Риби, морски бозайници и подводен шум 

РГ Морски отпадъци 

13.00 – 14.00 Обяд 

14.00 – 15.00 Работа по групи – паралелни сесии, продължение 

15.00 – 15.30  Кафе пауза   

15.30 – 16.30 РГ Еутрофикация 

16.30 – 17.30 Обобщена дискусия, закриване на срещата  

 


