
    
 

 

Jointly for our common future 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 

 

Участие на членовете на Екипа за управление в Надзорен съвет и Пленарна 

сесия по проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към 

климатичните промени”, CC-WARE 

 

От 04-ти до 06-ти юни 2013 г. в гр. Солун, Гърция се проведе работна среща по 

проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, 

CC-WARE, финансиран от Оперативна програма за Югоизточна Европа, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. От страна на ИАГ участие в срещата 

взе Екипа по управление на проекта: д-р инж. Любчо Тричков, директор на 

дирекция „ПМД”, д-р инж. Деница Пандева, нач. отдел „МД”, д-р Албена Бобева, 

ст. експерт, отдел „МД”, г-жа Деница Александрова, юрисконсулт, отдел „ПАДЧР” 

и г-жа Екатерина Ганчовска, ст. счетоводител, отдел „БФС”.  

По време на Надзорния съвет бяха обсъдени партньорските доклади за 1-вия 

отчетен период по проекта и сроковете и изискванията към Водещия партньор за 

верификация на извършените разходи. Беше направена презентация от финансовия 

мениджър на проекта и бяха обсъдени възможностите за промени в бюджета на 

проекта и отчитането на разходите, съгласно правилата на програмата.  

Беше взето решение за асоцииране на Молдова като проектен партньор, като на 

този етап Молдовските партньори ще участват в проекта само като наблюдатели на 

работните срещи.  

В рамките на Пленарната сесия беше обсъдено изпълнението на Работни пакети 3 

„Уязвимост на водните ресурси в Югоизточна Европа”, 4 „Начини за управление за 

смекчаване на уязвимостта на питейните водни ресурси” и 5 „Транснационална 

стратегия за национални и регионални планове за действие” по проекта.   

Във връзка с изпълнението на Работен пакет 3 беше обсъдена общата методология 

за определяне на индикаторите за уязвимостта на водните ресурси в региона на 

Югоизточна Европа и създаването на карта на уязвимостта на водните ресурси на 

национално и транснационално ниво. От проектен партньор 7 /Румъния/ бяха 

представени изготвените на база температура, валежи и евапотранспирация, 

хомогенни климатични области за всички държави-участнички. 

По отношение на Работен пакет 4 бяха обсъдени участията на партньорите в 

оценката на екосистемните услуги и общата методология за определяне на 

критериите и индикаторите. ИАГ ще извършва оценка на екосистемните услуги от 

горите във връзка с доставянето на чиста питейна вода, както и на различни 

лесовъдски практики за опазване на водните ресурси в условията на климатични 

промени.  

Във връзка с изработването на транснационална интегрирана стратегия за 

уязвимостта на водните ресурси в изпълнение на Работен пакет 5 от проекта беше 

предложена и обсъдена подробно рамката на стратегията. Всички проектни 

партньори направиха презентация на съществуващите на национално ниво проекти, 

програми, стратегии, планове и други документи, свързани с уязвимостта и 

управлението на водните ресурси в условията на климатичните промени.   


