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Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-
2020 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейс-
ки инструмент за съседство и от участващите страни: Арме-
ния, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъ-

ния,Турция и Украйна.Тази публикация е изготвена с финан-
совата помощ на Европейския съюз.  

Съдържанието на тази публикация е отговорност единстве-
но на Асоциация за култура, технологии, образование  и  

развитие – Пловдивски университет –  Странджа и другите 
партньори по проекта и по никакъв начин не може да се 

счита, че отразява възгледите на Европейския съюз.  

Общи граници. Общи решения. 

 Природен парк Странджа, България  

 Биорезерват „Делтата на Дунав”, Румъния  

 Национален парк Дилиджан, Армения  

 Национален парк Кохети, Грузия  

  Целеви защитени територии 



Участващи държави: България, Румъния, 

Армения, Грузия 

Продължителност: 24 месеца (2020 - 2022)  

Бюджет: 1 000 000 евро 

  Разработена методология за съвместен монито-

ринг на естествените местообитания и инвазивни-

те видове в обхванатите от проекта територии. 

Методологията ще осигури събиране на съвмести-

ми данни, актуална информация за местоположе-

нието и размера на увредените зони и видовете 

натиск, оценка на потенциалните източници и 

форми на заплахи.  

  Проведен съвместен мониторинг на състоянието 

на естествените местообитания и инвазивните 

видове в обхванатите от проекта територии.  

  Доклад за оценка на съществуващи и потенциал-

ни източници и форми на натиск върху ключови 

зони в защитените територии на Черноморския 

басейн.  

  Разработени мерки за опазване на естествените 

местообитания и борба с инвазивните видове. 

Проектът  

  Очаквани резултати 

  Цел на проекта 

 Подобряване на дългосрочното трансгранично 

сътрудничество, развитие на информационния и 

изследователския капацитет за справяне с 

промените в екосистемите и мониторинга на 

биологичното разнообразие чрез създаване на 

Трансграничен център за съвместен мониторинг на 

околната среда в страните от Черноморския басейн.  

 

 

 

Проект „Съвместен мониторинг за опазване на окол-

ната среда в страните от Черноморския басейн“  е 

насочен към разрешаване на общи проблеми на при-

родните паркове и защитените територии в Черно-

морския басейн. 

Целите на проекта са: 

 събиране на  трансгранично съвместими данни и 

информация от мониторинг на околната среда в 

обхванатите от проекта природни  паркове и защи-

тени територии чрез разработване на интелигентна 

платформа. 

 Предоставяне на актуална информация за състояни-

ето на естествените местообитания и наличието на 

инвазивни видове в обхванатите от проекта при-

родни паркове чрез използване на интелигентни 

технологии и провеждане на съвместен монито-

ринг. 

 Създаден Трансграничен център за съвместен мони-

торинг на околната среда 

 Разработена Онлайн система за наблюдение на 

околната среда, която ще интегрира данните от из-

мерванията и ще служи като платформа за разпрост-

ранение на събраната информация. 

 Създадена Интелигентна платформа за събиране, 

обработка и анализ на трансгранично съвместими 

данни за околната среда в страните от Черноморс-

кия басейн. Ще бъде разработена технология за наб-

людение на околната среда с дронове и технология 

за отдалечено измерване и мониторинг на качество-

то на речната вода и атмосферния въздух, уеб бази-

рана облачна услуга за автоматично събиране на 

данни от безжични сензорни мрежи и уеб базирана 

облачна услуга за видео съдържание и др. 


