
Общи граници. Общи решения. 

https://bsbecomonitoring.net/ 

BSB ECO MONITORING 

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

Номер на проекта: BSB-884 

Партньори 

Цел на проекта: Събиране на  трансгранично съвместими данни и информация от мониторинг на 

околната среда в природни паркове и защитени територии в Черноморския басейн  

Целеви защитени територии:  Природен парк Странджа, България; Биорезерват „Делтата на Ду-

нав”, Румъния; Национален парк Дилиджан, Армения; Национален парк Колхети, Грузия  

Участващи държави: България, Румъния, Армения, Грузия 

Продължителност: 24 месеца (2020 - 2022)  

Бюджет: 1 000 000 евро 

    

Асоциация за култура, техно-

логии, образование и разви-
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Регионален екологичен цен-
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(Rec  Caucasus),  Армения 

  Общество  за  опазване  

на  природата (SABUKO),  

Грузия  
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Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейски инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, 

Румъния,Турция и Украйна. 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 

ул. Патриарх Евтимий 16, Ахтопол, България 

тел. +359 888650653 

e-mail: aktorpus@gmail.com 

website: https://aktorpus.eu 

В рамките на проекта е създаден Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда в Черноморс-
кия басейн. Центърът се намира в гр. Ахтопол, България. Сградата разполага с модерни изследователски лаборато-
рии, учебни зали и зала за публични прояви. Центърът е оборудван с всички необходими съоръжения, апаратура и 
информационни системи, които предоставят данни за екологичното състояние на природните екосистеми в целе-
вите защитени територии.  

Събраните графични и видео файлове, както и данните за качеството на въздуха и 
водата, измерени от безжичните сензорни мрежи, ще дадат на учените и изследо-
вателите информация за състоянието на околната среда и естествените местооби-
тания.  

В целевите териториите на проекта се наблюдават 69 единици (видове и местообитания). 
Списъкът включва застрашени видове и инвазивни видове, признати за заплаха за биологич-
ното разнообразие. На този етап от проекта състоянието на преобладаващата част от изслед-
ваните видове с висока консервационна стойност може да се оцени като добро. Въпреки това 
инвазивните видове се очертават като потенциална заплаха за целевите природни паркове. В 
изследваните защитени територии както в България, така и в Грузия е регистриран бързорас-
тящ широколистен храст Amorpha fruticosa. Инвазивната обикновена амброзия (Ambrosia ar-
temisiifolia) е регистрирана в НП Дилиджан (Армения), а Solidago virgaurea е наблюдавана в 
НП Колхети (Грузия). Инвазията засяга състава и структурата на растителността и по този на-
чин променя растителните съобщества.  

Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда в Черноморския басейн   

Съвместен мониторинг на естествените местообитания и инвазивни видове   

Облачна информационна система за събиране, обработка и съхранение на данни от дронове и безжични сен-
зорни мрежи 

В рамките на проекта BSB Eco Monitoring екипът на Aktorpus разработи об-
лачна информационна система за събиране, обработка и съхранение на 
данни от дронове и безжични сензорни мрежи. Сървърът, на който се съх-
раняват данните, се намира в сградата на Трансграничния център за съв-
местен мониторинг на околната среда в Черноморския басейн в гр. Ахто-
пол. Системата се използва за събиране на: 
 графично и видео съдържание от наблюдения, направени с дронове в нацио-

налните паркове на страните партньори в Черноморския басейн; 
 данни от безжичните сензорни мрежи на партньорите по проекта.  

Lutra lutra  

Mauremys rivulata  

Ефективният начин за контрол на инвазивните растения  включва различни инструменти, техники и времеви рамки, 
съобразени с различните сезони. 


