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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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Новият Трансграничен център за съвместен мониторинг в 

защитените територии от акваторията на Черно море бе открит с 

официална церемония на 08 юли, 2022 г.  В рамките на проект “BSB 

Eco Monitoring - Съвместен мониторинг за опазване на околната 

среда в страните от Черноморския басейн“  морската база на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се реновира и 

преоборудва като център за мониторинг на околната среда и 

изследване на екологичното състояние на местните екосистеми в 

защитени територии прилежащи към Черноморския басейн.  

Строително-ремонтните дейности, които започнаха през юни 2020, 

са вече приключени. Изградената инфраструктура включва две 

конферентни зали с капацитет от около 40 места, офис помещения, 

Официално откриване на Трансграничен 

център за съвместен мониторинг 
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лаборатории, сървърно помещение за позициониране на апаратурата 

и 20 реновирани стаи за целогодишно ползване от 

изследователските екипи. Специализираната апаратура  и 

оборудване са доставени, инсталирани и са в режим на работа. 

На събитието по откриването на 

центъра присъстваха много 

официални гости - г-жа 

Валентина Танева, Съветник на 

Президента по образование, 

наука и иновации, Кметът на 

град Ахтопол г-н Станислав 

Димитров, Ректорът на 

Пловдивския университет проф. 

д-р Румен Младенов, придружен 

от ректорското ръководство на 

университета. На форума 

присъстваха още представители на партньорските организации по 

проекта, представители на местни неправителствени организации в 

областта на екологията, туризма, рибарството и опазването на 

околната среда, изследователи, представители на академичната 

общност и студенти в областта на екологията, биологията и 

ботаниката, представители на Природен парк „Странджа“ и на 

Историческия музей в град Малко Търново и експерти еколози.  

Форумът бе открит от проф. д-р Невена Милева, Координатор на 

проект „BSB Eco Monitoring“ и Председател на Управителния съвет 

на асоциация „АKTORPUS“, която представи резултатите от 

успешното изпълнение на проекта и подчерта изключителната 

значимост на изградената инфраструктура за повишаване на 

изследователския капацитет за справяне с промените в 
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екосистемите и мониторинга на биологичното разнообразие в 

региона на Черно море. 

Съветникът на Президента, г-жа Валентина Танева, поднесе 

поздравителен адрес от името на Президента на Република 

България г-н Румен Радев. Ректорът на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“, на свой ред сподели, че е изключително 

радостен да присъства на това откриване и поздрави целия екип, 

работил по проекта, и от името на ръководство на университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ти 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. 

 

 

 

 

 

 

Успоредно с откриващото събитие, в продължение на седмица, 

партньорите по проекта проведоха редица ползотворни работни 

срещи в Ахтопол. 

На 4, 7 и 9 юли 2022 г. беше 

организирана работна среща на 

екипите за управление на проекта. 

Участниците обсъдиха постигнатите 

резултати от планираните дейности 

по проекта, закупеното оборудване 

по проекта, както и изготвянето на 

финалните отчети по проекта. 

На 5-7 юли 2022 г. се проведе 

среща на изследователските екипи от четирите партньорски 

организации. Всеки един от партньорите направи презентация за 

постигнатите до момента резултати в областта на:  

• Проучване на защитени растения и животни;  

• Въздействие на инвазивни видове върху защитените територии;  

• Проучване на местообитания с дронове;  

• Инсталиране на системи за мониторинг на качеството на водата и 

въздуха. 

По време на дискусиите всеки партньор представи конкретни 

мерки, които могат да бъдат предприети, както по отношение на 

управлението, така и във връзка с участието на заинтересованите 

Работни срещи в рамките на Трансграничната среща в Ахтопол 
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страни и местните общности в разрешаването на екологичните 

проблеми на парковете и защитените територии.  

 

 

 

 

 

Обуч

ения 
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Изследователски екипи от четирите партньорски организации 

участваха в две изследователски експедиции в защитените 

територии на природен парк „Странджа“ на 5 и 6 юли 2022 г. 

Първата експедиция беше до защитената местност „Устието на 

река Велека”, която е призната за геоложки феномен с 

континентално значение. По време на втората експедиция 

участниците посетиха параклиса „Св. Константин”, който е 

заобиколен от вековни дъбови дървета. Иван Камбуров, 

дългогодишен експерт в Дирекцията на Природен парк Странджа, 

запозна изследователите с някои от защитените и инвазивни 

видове, срещащи се на територията на парка.  

Изследователски експедиции в защитените територии на 

природен парк Странджа 
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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 
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Водещ партньор на проекта 
 
 


