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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 Колхети, Грузия  

  Целеви защитени територии 



Цел на проекта: Събиране на  трансгранично 

съвместими данни и информация от мониторинг на 

околната среда в природни паркове и защитени 

територии в Черноморския басейн  

Участващи държави: България, Румъния, Армения, 

Грузия 

Продължителност: 24 месеца (2020 - 2022)  

Бюджет: 1 000 000 евро 

В целевите територии на проекта се наблюдават 

застрашени видове и инвазивни видове, признати 

за заплаха за биологичното разнообразие. На този 

етап от проекта състоянието на преобладаващата 

част от изследваните видове с висока консерваци-

онна стойност може да се оцени като добро. Въпре-

ки това инвазивните видове се очертават като по-

тенциална заплаха за целевите природни паркове. 

В изследваните защитени територии както в Бълга-

рия, така и в Грузия е регистриран бързорастящ ши-

роколистен храст Amorpha fruticosa. Инвазивната 

обикновена амброзия (Ambrosia artemisiifolia) е ре-

гистрирана в НП Дилиджан (Армения), а Solidago 

virgaurea е наблюдавана в НП Колхети (Грузия). Ин-

вазията засяга състава и структурата на растител-

ността и по този начин променя растителните съоб-

щества. Ефективният начин за контрол на инвазив-

ните растения изисква разнообразие от средства, 

съобразени с различните сезони.  

 

  Проектът 

  Резултати 

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 се съхраняват данните, се 

намира в сградата на Трансграничния център . 

Системата се използва за събиране, обработка и 

анализ на данни за околната среда,  за 

биоразнообразието, данни за качеството на въздуха и 

речната вода, събрани чрез дронове за наблюдение и 

интелигентни безжични сензорни мрежи.  

Към момента в системата се събират данни от 

системите за мониторинг на въздуха и водата, 

инсталирани в Национален парк Странджа (AKTORPUS) 

и край езерото Палиастоми в Национален парк 

Колхети ( SABUKO).   

 

 

 

 

 

 

Приключиха ремонтните дейности на сградата на 

Трансграничния център за съвместен мониторинг на 

околната среда в Черноморския басейн в гр. Ахтопол. 

Сградата разполага с модерни изследователски лабо-

ратории, учебни зали и зала за публични прояви. 

Центърът ще подпомогне сътрудничеството между 

учени, изследователи и експерти от четирите страни, 

партньори по проекта, за провеждане на мониторинг 

на околната среда и опазване на природните ресурси 

в набелязаните защитени територии.  


