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BSB ECO MONITORING: eMS Ref No: BSB – 884 

 

Съвместен мониторинг за опазване на околната 
среда в страните от   Черноморския басейн  

 
 
Четири партньорски организации от четири различни страни 

обединиха своите ресурси и знания за изпълнението на проекта BSB 

ECO MONITORING, финансиран от Европейския съюз чрез 

Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“.
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На 11 ноември 2020 г. и 15-16 декември 2020 г. в Дилижан 
(Армения) бяха проведени два обучителни курса. Експертът по 
интелигентен мониторинг Армен Асрян проведе обучение на тема 
„Технология за наблюдение на околната среда с дронове“; Армине 
Хайрапетян представи обучителен курс по „Технология за отдалечен 
мониторинг на качеството на водата в реката“; изследователят по 
качеството на въздуха Мартирос Царукян проведе обучителен курс 
по „Технология за дистанционно измерване и мониторинг на 
праховите частици във въздуха“. Обученията бяха последвани от 
публични дискусии. И трите курса са качени в DIPSEIL.  

 

 

 
 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучителни курсове 
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На 9 юни 2021 г. в град Ахтопол 
бе проведено обучение на тема 
„Как да се справим ефективно с 
инвазивните видове“, 
организирано от Асоциацията за 
култура, технологии, образование 
и развитие – Пловдивски 
университет- Странджа 
(АКТОРПУС). Водещи лектори 
бяха експертите в областта на 
екологията и опазване на 
околната среда доц. д-р Гана Гечева  и доц. дн Дилян Георгиев.  
Обучението, официално открито от координатора на проекта проф. 
Невена Милева, беше структурирано в три модула:  

 мониторинг на видовете и местообитанията; 

 инвазивни животински видове на територията на Национален 
парк Странджа; 

 наблюдение на 
въздействията.  

В обучението се включиха 
24 участници, сред които 
представители на 
АКТОРПУС, местни 
администрации,  
Дирекция на природен 
парк Странджа, Българска 
фондация за биологично 
разнообразие, ДГС 
Царево, ДГС Малко 
Търново, ДГС Ново 
Паничарево и др. 
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Представители на проект „Съвместен мониторинг за опазване на 

околната среда в страните от Черноморския басейн“, 

Министерството на околната среда на Република  Армения, 

Регионалният екологичен център за Кавказ - клон Армения и 

екологичната неправителствена организация “Green Age” проведоха 

обучение на тема „Методика и инструменти за екологичен 

мониторинг на природни паркове” за персонала на  Национален парк 

Дилижан и  Горско стопанство Иджеван.  

Експертното обучение бе насочено към придобиване на знания и 

опит за екологичен мониторинг на горите и националните паркове, 

състоянието на горите в Армения, тяхното наблюдение, влияние 

върху климата и отпадъците. По време на обучението бяха 

обсъдени: Червената книга на растенията и животните на Република 

Армения, инвазивните видове, въпроси за опазване на биологичното 

разнообразие, технологии за екологични изследвания с безпилотни 

летателни апарати. 

Беше проведено обучение по 

управление на дронове, на 

което бяха засегнати теми 

като: основни принципи при 

управлението на дронове, 

използване на дронове за 

мониторинг на околната 

среда, анализ и 

картографиране. 

Обучителните курсове ще 

продължат през целия срок на 

проекта  и ще бъдат насочени към развиване на професионални 

умения на националните експерти по екомониторинг. 
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Трима от партньорите - Армения, Грузия и Румъния проведоха 
начална пресконференция с националните и регионалните медии в 
съответните страни. На срещата присъстваха участници от 
изследователски институции, учени, неправителствени 
организации, местни власти, средства за масова информация и 
други заинтересовани страни. Заради  противоепидемичните мерки, 
началните пресконференции в Румъния и Грузия се проведоха 
онлайн. 
 

 
 

Среща в Национален парк Колхети, Грузия 

 
 

 

 

Начални пресконференции и срещи 
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Целта на началните конференции е да представят основните цели на 

проекта „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в 

страните от Черноморския басейн“, да демонстрират добрите 

практики и възможности  на онлайн системата за наблюдение: 

интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на данни 

за околната среда чрез уеб базирана облачна услуга за автоматично 

събиране на данни. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Начална пресконференция в Армения 
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Продължават строително-ремонтните дейности по изграждането на  
Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда в 
страните от Черноморския басейн. Центърът ще бъде разположен в 
съществуваща сграда в град Ахтопол, която е собственост на 
Пловдивския университет и е предоставена за ползване на 
Асоциацията за култура, технологии, образование и развитие - 
Пловдивски университет - Странджа (ACTORPUS).  
Центърът ще положи основите за сътрудничество между учени, 
изследователи, местните институции, екологични общности и 
експерти от четирите страни, партньори по проекта. Със средства 
по проекта, центърът ще бъдат оборудван с всички необходими 
съвременни съоръжения, апаратура и системи за информация, 
които дават данни за екологичното състояние на природните 
екосистеми в набелязаните защитени територии.  Центърът ще 
разполага с изследователски лаборатории, учебна зала  и зала за 
публични събития (пресконференции, работни срещи с местни 
общности и целеви групи, работни срещи на експерти, срещи с 
партньори по проекти и др.). 
Строително-ремонтните дейности по изграждането на Центъра 
започнаха през 2020 г. и очакваната им продължителност е 12 
месеца. 

 

  

Трансграничен център 
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Състояние на сградата на Трансграничния център през юни  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състояние на сградата на Трансграничния център през юни  2021 
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През изминалата година съвместните усилия на изследователите и 

експертите на проект „Съвместен мониторинг за опазване на 

околната среда в страните от Черноморския басейн“ доведоха до 

разработването на три важни документа: 

•  Технология за наблюдение на околната среда с дронове;  

• Технология за отдалечено измерване и мониторинг на 

качеството на речната вода и праховите частици във въздуха ; 

• Методология за съвместно наблюдение на природните 

местообитания и инвазивните видове. 

Документът „Технология за наблюдение на околната среда с 

дронове“ обхваща всички аспекти за наблюдение на околната среда 

с дронове, видове проучвания и резултати, различни типове камери 

за дронове и процедури за мониторинг на околната среда с 

използване на дронове. 

Документът „Технология за дистанционно измерване и мониторинг 

на качеството на речната вода и праховите частици във въздуха“ 

обхваща всички аспекти за използване на безжични сензорни мрежи 

за изследване на качеството на водата и въздуха, мониторинг на 

качеството на въздуха с безжични сензорни възли, измерване на 

качеството на водата, параметри на качеството на водата и 

измервателни техники, мониторинг на реките.  

С помощта на тази технология ще събрано видео съдържание, което 

ще доведе до нови знания за изменението на климата и неговото 

въздействие върху околната среда, мониторинг на растителността, 

горите, бозайниците и птиците в труднодостъпни райони.  

 

Изследователска работа 
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Третият документ „Методология за съвместен мониторинг на 

естествените местообитания и инвазивни видове“ съдържа списък 

на наблюдаваните единици (видове и местообитания). Избрани са 

шестдесет и девет единици. Изборът на наблюдаваните единици се 

базира на техния природозащитен статус, обусловен от 

националното и международното законодателство (Бернска 

конвенция, Червен списък на застрашените видове на IUCN, Червена 

книга на Република България и Република Армения, Червен списък 

на български и румънски висши растения и т.н.). Тук са включени и 

инвазивни видове, признати като заплаха за биологичното 

разнообразие. Ще бъдат наблюдавани 6 местообитания в рамките на 

обхванатите от проекта защитените територии: 3 типа 

местообитания по Натура 2000 в делтата на Дунав и 3 местообитания 

в Национален парк Дилижан.  

 

 

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС: 

 

website: https://bsbecomonitoring.net/ 
facebook: https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-

Project-100677948740069/ 
 

 
 
 
 
 

https://bsbecomonitoring.net/
https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-Project-100677948740069/
https://m.facebook.com/EU-funded-BSB-884-Eco-Monitoring-Project-100677948740069/
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Асоциация за култура, технологии, образование и развитие - 
Пловдивски университет – Странджа (AKTORPUS), България  
Проф. д-р Невена Милева 
 tel. +359-888-650653, tel. +359-32-261400  
e-mail: nevena.mileva@gmail.com  

 
Национален институт за научни изследвания и развитие 
„Делтата на Дунав“ (DDNI), Румъния  
Silviu Covaliov  

tel. +40751179189  
e-mail: silviu.covaliov@ddni.ro  

 
Регионален екологичен център за Кавказ, клон Армения (Rec 
Caucasus), Армения 
 Nune Harutyunyan 
tel. +374 11 574743  
e-mail: nune.harutyunyan@rec-caucasus.org  

 
Общество за опазване на природата (SABUKO), Грузия  
Natia Javakishvili  
tel. +995 577 960 559  
e-mail: natia.javakhishvili@sabuko.ge

Partnership 

Лица за контакти 
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Асоциация за култура, технологии, образование и развитие – 

Пловдивски университет – Странджа 
ул. Патриарх Евтимий 16, Ахтопол, България 

тел. +359 888650653 
e-mail: aktorpus@gmail.com 
website: https://aktorpus.eu 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ 
Проф. д-р Невена Милева 

тел. +359-888-650653, тел. +359-32-261400 
e-mail: nevena.mileva@gmail.com 

 
 

 
 

Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 

Редактор на материала: Асоциация за култура, технологии, образование  и  

развитие – Пловдивски университет –  Странджа (AKTORPUS) 

2021 
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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.  

  

 

Водещ партньор на проекта 
 
 


