ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА
Относно: Изпълнение дейностите по ПРОЕКТ BG14MFOP001-4.031-0004 с
наименование „Модерни технологии за опазване и охрана чистотата на
природата в рибарските територии”
Сдружение Био-Б-Еко , като бенефициент, в рамките на изпълнение на
проектинте дейности (с краен срок 21.01.2022) изработи три сайта както следва :
1.Сайт с линк -- https://ecopatrol.eu/ (www.ecopatrol.eu)
Акцент при изпълнение на дейностите и разработката на този сайт е поставен
върху иновативната социална практика "Дигитален еко-патрул".
Тя е свързана със създаване на образователно цифрово съдържание на уебапликация "Дигитален еко-патрул".
Новите ИКТ /информацинно-комуникационни технологии / и персоналните
смарт устройства дават възможности за локализация на замърсявания, на
проявите на нерегламентиран риболов и негативни изменения в околната
среда.
Съвременните телефони и таблети могат да служат като персонални
мониторингови устройства за предаване на информация и да бъдат използвани
ефективно за охрана на околната среда и в борбата с бракониерството.
2. Сайт относно изпълнението на т.н. "Местна зелена сделка – Високи Западни
Родопи“ , който е на следният линк
https://ecopatrol.eu/localgreendeal
Активисти от Сдружението в началото на месец август, 2021 поканиха свои
колеги от неправителствени организации –общо 14 представители , които
учредиха инициативата „Местна зелена сделка“. Участниците в учредителната
среща се обединиха около идеята за намаляване на негативните изменения в
климата и съхранение чистотата на земята, водата, въздуха и храната.
Сайтът е разработен в 6 модула
2.1.Начало;
2.2.Електронни визитки—представени са общо 16 визитки на учредителите ;
2.3.Защитени обекти--- профилитe на 11 водоема, коиото отразяват
специфичните характеристики и пространственото разположение на защитените
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територии, водните басейни и курортните зони като образователна основа за
работа на „еко-патрулите“ за извършване на цифрово наблюдение и мониторинг
на околната среда в рибарската територия на Високи Западни Родопи.
2.4.Превантивни практики - образователните ресурси са създадени на основата
на проведено проучване за най-добрите световни и европейски практики и
анализ на съдържанието им в интернет, отразяващо организацията на
природозащитните дейности в България.Представени са интересни добри
практики, биха могри да се внедрят и при нашите условия
2.5.Еко защита –в удобен стил са представени видовете замърсявания, както и
иновативни технологии за борба с бракониерствот и замърсяване на водите на
територията, също и модул
2.6. Еко форум- където са представени проведени дебати в цифлово
съдържание относно проблемите със замърсяване на рибарската територия
и
3.Трети сайт относно мисията "Офис- местна зелена сделка -ВЗР " , който може
да се намери на линка - https://ecopatrol.eu/offices
обособен в 4 модула
3.1.Начало
3.2.Дистанционно обучение
3.3.Маршрутизация на обекти3.4.Електронна комуникация
Които са изработени на виско професиноално нво и същевременон достъп но до
потрбетиелите.
На официалният сайт на Сдруженитое www.borino.org , секция ПРОЕКТ 7.2.
МИРГ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ , достъпен на адрес
https://www.borino.org/?act=144&hid=110
потребителите имат достъп до сайта https://ecopatrol.eu/ могат да ползват
така разрабтените сайтове, да се регистрират, да дават мнения и да станат
доброволци -„еко патрули“ и съмишленици в наша мисия по защита и
опазването на пиродните ресурси на територията на Високите Западни Родопи
От екипа на
СНЦ Био-Б-Еко
04.01.2022
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