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ԲԻ-Ս-ԲԻ ԷԿՈՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ: eMS Ref No: ԲԻ-Ս-ԲԻ – 884 

«Սևծովյան ավազանի երկրների համար Շրջակա միջավայրի 
պահպանման վերաբերյալ համատեղ մոնիտորինգի» ծրագիրը 

 
Չորս տարբեր երկրներից չորս գործընկեր կազմակերպություններ 

միավորել են իրենց ռեսուրսներն ու գիտելիքները BSB 884մոնիթ ECO 

MONITORING նախագծի իրականացման համար, որը ֆինանսավորվում 

է Եվրամիության կողմից «Սև ծովի ավազան 2014-2020» համատեղ 

գործառնական ծրագրի միջոցով: 
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Որպես BSB Eco Monitoring ծրագրի պլանավորված գործողությունների մաս՝ Aktorpus-ի 

թիմը մշակել է ամպային տեղեկատվական համակարգ՝ դրոններից և անլար 

սենսորային ցանցերից տվյալների հավաքագրման, մշակման և պահպանման համար: 

Սերվերը, որի վրա կպահվեն տվյալները, գտնվում է Ահտոպոլի «Սև ծովի ավազանում 

շրջակա միջավայրի համատեղ մոնիթորինգի անդրսահմանային կենտրոնի» նոր 

վերանորոգված շենքում։ 

Համակարգը մի կողմից կօգտագործվի սեւծովյան գործընկեր երկրների ազգային 

պարկերում անօդաչու թռչող սարքերի դիտարկումների լուսանկարներն ու 

տեսանյութերը հավաքելու համար։ 

(https://cloud.bsbecomonitoring.net/index.php/login): Մյուս կողմից, համակարգը 

տվյալներ կհավաքի ծրագրի գործընկերների անլար սենսորային ցանցերից: Տվյալ 

հղումով՝ (https://bsbecomonitoring.net/live-data/):  

• Հավաքագրված տվյալներն հավաքվել են՝  Aeroqual DUST SENTRY Pro փոշու 

մասնիկների մոնիթորինգի կայանի և HYDROLAB HL7 բազմապարամետրային զոնդի 

կողմից ջրի որակը չափելու համար: Երկու սարքերն էլ օգտագործվում են Ստրանջայի 

բնության պարկի տարածքում մոնիթորինգի համար։ 

• Պիչորի գետի օդի և ջրի որակի վերաբերյալ տվյալներ (SABUKO ծրագրի գործընկեր): 

Մշակված ամպային համակարգի օգնությամբ կհավաքվի գրաֆիկական և վիդեո 
կոնտենտ, որը կհանգեցնի նոր գիտելիքների ստեղծմանը՝ կլիմայի փոփոխության և 
շրջակա միջավայրի վրա դրա ազդեցության մասին, դժվար հասանելի վայրերում 
բույսերի, անտառների, կաթնասունների և թռչունների մոնիթորինգին: 

 

 

Ամպային տեղեկատվական համակարգ՝ դրոններից և անլար սենսորային 

ցանցերից տվյալների հավաքագրման, մշակման և պահպանման համար 

https://bsbecomonitoring.net/live-data/
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Обучения 

 
Ուսուցում 
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2022 թվականի փետրվարի 9-ին 

Պլովդիվի «Paisii Hilendarski» 

համալսարանում տեղի ունեցավ 

հանդիպում «Ստրանջա ազգային 

պարկի տարածաշրջանում 

աճելավայրերի և տեսակների 

մոնիտորինգ» թեմայով, որը 

կազմակերպվել էր BSB ECO 

MONITORING ծրագրի շրջանակներում:  

Միջոցառմանը հրավիրված էին շահագրգիռ կողմեր և գործընկեր 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Ներկաները 

հնարավորություն ունեցան ավելին իմանալ ծրագրի հիմնական 

ուղերձների, ընթացիկ առաջընթացի և մինչ այժմ ձեռք բերված 

արդյունքների մասին։ Միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ 

արդյունավետ քննարկում, թե ինչպես ապահովել արդյունքների և 

գործունեության կայունությունը, և ծրագրի ավարտից հետո 

շարունակական համագործակցությունը բոլոր շահագրգիռ կողմերի 

միջև: 
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Ծրագրի տեսանելիությունը բարձրացնելու և թիրախային խմբերի 

ներկայացուցիչներին ներգրավելու նպատակով 2022 թվականի հունվարի 26-ին 

կազմակերպվեց առցանց ներկայացում քննարկման նիստով: Տասնութ 

հետազոտողներ, երիտասարդ գիտնականներ և էկոլոգիայի ուսանողներ 

մասնակցեցին առցանց միջոցառմանը, որը նախատեսվում էր նպաստել մինչ 

այժմ ձեռք բերված արդյունքների խթանումն ու տարածումը։ 

 

 

Կապը մեզ հետ՝ 

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

Monitoring-Project-100677948740069/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Partnership 

Կոնտակտային անձինք 

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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Ստրանջայի Համալսարանի Մշակույթի, Տեխնոլոգիաների, Կրթության և 

Զարգացման Ասոցիացիան և ծրագրի մյուս գործընկերները, և այն ոչ մի 

կերպ չի կարող արտացոլել Եվրոպական միության տեսակետները: 

 

 

Մշակույթի, տեխնոլոգիաների, կրթության և զարգացման 
ասոցիացիա - Պլովդիվի համալսարան - Ստրանջա (AKTORPUS), 
Բուլղարիա 
պրոֆ. դոկտոր Նևենա Միլևա 
Հեռ. +359-888-650653, tel. +359-32-261400  
e-mail: nevena.mileva@gmail.com  

 
Հետազոտությունների և զարգացման ազգային ինստիտուտ 

«Դանուբյան դելտա» (DDNI), Ռումինիա 

Սիլվիու Կովալյով  

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

 
Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն 
հիմնադրամ  
Նունե Հարությունյան 

Հեռ. +374 11 574743  
e-mail: nune.harutyunyan@rec-caucasus.org  

 
Բնության պահպանության միություն (SABUKO), Վրաստան 
Նատիա Ջավակիշվիլի 
Հեռ. +995 577 960 559  
e-mail: natia.javakhishvili@sabuko.ge



3ти бюлетин 
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BSB Eco Monitoring նախագծի երրորդ տեղեկագիր 

Ընդհանուր սահմաններ. Ընդհանուր 

լուծումներ. 

 

 

 
 

 

 
Մշակույթի, տեխնոլոգիաների, կրթության և զարգացման ասոցիացիա - 

Պլովդիվի համալսարան - Ստրանջա 
16 Պատրիարք Եվտիմիի փող., Ահտոպոլի, Բուլղարիա 

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

Կոնտակտային անձ 
պրոֆ. դոկտոր Նևենա Միլևա 

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

 
 

 
 

Համատեղ գործառնական ծրագիր Սև ծովի ավազանի 2014-2020 թթ 

Հոդվածի խմբագիր. Մշակույթի, տեխնոլոգիաների, կրթության և զարգացման ասոցիացիա - 

Պլովդիվի համալսարան - Ստրանջա (AKTORPUS) 2022 թ 

Սևծովյան ավազանի 2014-2020 թվականների համատեղ գործառնական ծրագիրը 

համաֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից Եվրոպական հարևանության գործիքի և 

մասնակից երկրների՝ Հայաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, Հունաստանի, Մոլդովայի 

Հանրապետության, Ռումինիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի կողմից: Այս հրատարակությունը 

պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: 

Այս հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվությունը կրում է Պլովդիվի 

համալսարանի Ստրանջայի Համալսարանի Մշակույթի, Տեխնոլոգիաների, Կրթության և 

Զարգացման Ասոցիացիան և ծրագրի մյուս գործընկերները, և այն ոչ մի կերպ չի կարող 

արտացոլել Եվրոպական միության տեսակետները: 

 

Ծրագրի առաջատար ղեկավար 


