
 

 

 

Име на проекта:  Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, 

подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП „Сините камъни“ 

Бенефициент:    Дирекция Природен парк „Сините камъни” 

Номер на проекта: BG05SFOP001-2.019-0018 
Номер на договор:  BG05SFOP001-2.019-0018-С01 

Адрес   : 8800 гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б 

Тел./факс: 044/66 29 61    тел.: 044/62 46 32 

e-mail :  dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@iag.bg 

www.dppsk.org 
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Дейност 1.6 
"Обучение парковите служители в работа на терен с геоинформационни GPS устройства и първична  

обработка на данни от теренни проучвания" 

  

Технически спецификации 
 

 Цели на обучението:  

- Събиране на данни от терен, първична обработка на данните и въвеждането им в ГИС среда;  

-Съставяни списъци на класовете обекти и атрибутите им, въвеждане на базова карта, настройки/  

- Обработка и анализ на данните в ГИС среда, свързани с биологичното разнообразие и  

местообитанията;  

- Първична обработка - прехвърляне, визуализиране, и редактиране на даннните  

- Мобилно софтуерно приложение; 

- Издаване на сертификат за преминато обучение 
 

 Място за провеждане на обучението: територията на природен парк “Сините камъни” 

 Продължителност на обучението: 1 ден 

 

 График за изпълнение :  
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 Обучение за 6 /шест/  служителя; 

 Екип  за изпълнение на обучението:   
Един  1 специалист със следното образование: образователно научна доктор в областта на Геодезията или 

еквивалент 

 Подход за изпълнение на дейността: "Обучение парковите служители в работа на терен с 

геоинформационни GPS устройства и първична обработка на данни от теренни проучвания" 

 Месец на стартиране на дейността: Септември 2020 г.  

 Продължителност на дейността : от Септември 2020 г.  до Септември 2020 г. 

 Вид на сертификат - Сертификат за преминато обучение 

 Във всеки документ, свързан с изпълнението на дейността, Изпълнителят трябва да  спазва 

изискванията посочени в “Едиинен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.” 

Разходи поемани от Изпълнителя: 

 Хонорари за лектори, командировъчни разходи, нощувки, пътни, дневни, обучителни 

материали на хартиен и електронен носител - 6 бр. и др.  

 

Ден 

График за изпълнение на обучението Теоретични 

учебни  

занятия   

Теренни 

учебни 

занятия 

Първи 

Откриване на курса и представяне на:  

Мобилно софтуерно приложение  

TerraSync софтуер GPS Pathfider Office /собственост на 

ДПП “Сините камъни/: предназначение и основна 

функционалност. 

 

Място на провеждане: зала осигурена от Възложителя, 

намираща се в м. Карандила 

 

1 учебен час   

Събиране на данни с GPS устройства, с инсталиран 

софтуер TerraSync: подготовка за работа/ съставяне на 

списъци на класовете обекти и атрибутите им, въвеждане 

на базова карта, настройки/; работа на терен /събиране на 

данни за точкови, линейни и площни обекти, въвеждане 

на атрибутни характеристики и пр./; възможностти за 

повишаване ефективността на теренната работа. 

 

Място на провеждане  теренни  занятия:  

територията на природен парк “Сините камъни” 

 6 учебни часа  

Прехвърляне на събраните данни от GPS устройство с 

мобилен софтуер TerraSync на персонален компютър и 

първична обрабатка: прехвърляне, визуализация и 

редактиране на данните; конвертиране на формат шейп. 

Проверка на знанията 

Място на провеждане: зала осигурена от Възложителя, 

намираща се в м. Карандила 

 

1 учебен час   

Общо учебни часове: 
2 учебни часа 

по 50 минути  

6 учебни часа 

по   50 минути 


