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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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В рамките на проекта BSB Eco Monitoring екипът на Aktorpus 
разработи облачна информационна система за събиране, обработка 
и съхранение на данни от дронове и безжични сензорни мрежи. 
Сървърът, на който ще се съхраняват данните, се намира в сградата 
на „Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната 
среда в Черноморския басейн“ в гр. Ахтопол.  
От една страна системата ще се използва за събиране на снимки и 
видео от наблюдения, направени с дронове в националните паркове 
на страните партньори в Черноморския басейн 
(https: //cloud.bsbecomonitoring.net/index.php/login).  
От друга страна системата ще събира данни от безжичните сензорни 
мрежи на партньорите по проекта. В момента това са  
(https://bsbecomonitoring.net/live-data/): 

• данни, събрани от станцията за мониторинг на прахови частици 
Aeroqual DUST SENTRY Pro и мулти-параметричната сонда за 
измерване на качеството на водата - HYDROLAB HL7. И двата уреда 
се използват за мониторинг на територията на Природен Парк 
Странджа. 
• данни, касаещи качеството на въздуха и водата на  езерото 
Палиастоми (партньор по проекта SABUKO). 

С помощта на разработената облачна система ще бъде събрано 

графично и 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.  

 

Облачна информационна система за събиране, обработка и 
съхранение на данни от дронове и безжични сензорни мрежи 
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Обучения 

 

 

На 09.02.2022 г. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ 
беше домакин на среща на тема „Мониторинг на местообитания и 
видове в района на Национален парк Странджа“, организирана в 
рамките на проект BSB ECO 
MONITORING. На събитието бяха 
поканени представители на 
заинтересовани страни от 
проекта, които имаха 
възможността да се запознаят с 
ключовите послания на проекта, 
текущия напредък и 
постигнатите до момента 
резултати.  Беше проведена 
ползотворна дискусия за това как да се осигури устойчивост на 
резултатите и дейностите, и продължаване на сътрудничеството 
между всички заинтересовани страни след приключване на проекта.  
  

 

  

Обучения 
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С цел повишаване на видимостта на проекта и ангажиране на 

представители на целевите групи, на 26.01.2022 беше организирана 

онлайн презентация с дискусионна сесия. Осемнадесет 

изследователи, млади учени и студенти по екология взеха участие в 

онлайн събитието, с цел да допринесе за популяризирането и 

разпространението на постигнатите до момента резултати.  

 

 

 

 

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/


3ти бюлетин 

2022 

Трети бюлетин по проект BSB Eco Monitoring 

Общи граници. Общи решения. 

 

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. 

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено 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. 

 

 

 

 
 
 
 
  

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 
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Водещ партньор на проекта 
 
 


