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ПРОГРАМА 

СЕМИНАР „БЪДЕЩЕТО НА МОРЕТО“ 

 

четвъртък, 20 май 2021 г.  

Mясто на провеждане: ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР “ФЛОРА”, МОРСКА ГРАДИНА БУРГАС 
 
    
09:30-10:00  Регистрация на гостите, кафе   
10:00-10:30 Приветствия и откриване на семинара 

 
проф. Севдалина Турманова 

Председател на Общински съвет 
Бургас 

 

г-жа Весна Балтина  

зам.кмет “Стратегическо развитие 
и екология, дигитализация и 
адаптация към проблемите на 
климата”, Община Бургас 

 
Панел 1 

10:30-12:00 „Повишаване  знанията за морската 
околна среда за устойчиво управление 
на морските ресурси и постигане на син 
растеж“ 
 
 
„Синьо измерение на Зелената сделка в 
България“ 
 
 
„Представяне на проект 
"Прилагане на мерки за намаляване 
на морските отпадъци в 
Бургаския залив"“ 
 
 
 
 
 

проф. Севдалина Турманова 

Председател на Общински съвет 
Бургас 

 

доц. д-р Маруся Любчева   

Сдружение “Черноморски 
институт”, гр. Бургас 

Мая Велчева  

Директор на дирекция "Европейски 
политики", Община Бургас 

 

доц. д-р Даниела Тонева  

Ръководител катедра “Екология и 
опазване на околната среда” 
Технически университет Варна 
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„Идентифициране на "горещи точки" на 
замърсяване с твърди морски 
отпадъци“ 
 
 
Представяне на резултати по проект 
“Плаване през Черно море", Програма 
„Черноморски басейн 2014-2020“ 

инж. Венета Стефанова 

П-Юнайтед ЕООД 

 

г-н Янко Янков 

Управител на “Клуб за спортен 
риболов Гларус” - партньор по 
проекта 

12:00-12:30 Дискусия  
 

12:30-13:00 Обедна пауза 
  

Панел 2 
 13:00-14:30  

„Национални политики за управление на 
отпадъците“ 
 
 
 
Представяне на проект 
"Трансграничните региони сътрудничат 
за син растеж" (BLUE GROWTH COLLABs), 
финансиран по Програма Interreg - ИПП 
за трансгранично сътрудничество 
България – Турция 2014-2020 г.  
 
 
„Мерки за намаляване на твърдите 
морски отпадъци“ 
 
 
 
„Грижата за морето - грижа за нашето 
бъдеще. Предизвикателства, 
възможности и перспективи“ 
 
 
Резултати от проучване за замърсяване 
на Поморийско езеро с отпадъци, вкл. 
микропластмаси 

г-жа Детелина Иванова 

Директор “Регионална инспекция 
по околната среда и водите” гр. 
Бургас 

 

доц. д-р Светлана Желева 

зам. ректор по 
научноизследователската дейност, 
Университет “Проф. Асен Златаров” 
гр. Бургас  

 

инж. Ива Стаменова-Йорданова 

П-Юнайтед ЕООД 

 

Силвия Атанасова  

Експерт “Сътрудничество и 
иновации” Звено за управление на 
Националната рибарска мрежа 

Димитър Попов  

Проект BSB142 BioLearn „Екологично 
съзнание и поведение за спиране 
на замърсяването в значими влажни 
зони на Черноморския басейн“ 

 
14:30-15:00  

 
Дискусия и закриване на семинара 

  


