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Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския 
съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено 

на партньорите по проект TIMMOD и не отразява непременно 
възгледите на Европейския съюз.

Въпреки епидемиологичната обстановка 
свързана с COVID-19, проектът „Насърчаване 
на технологични иновации в мониторинга и 
моделирането на околната среда за оценка 
на рибни и нерибни ресурси“ (TIMMOD) 
продължава изпълнението си по план. В 
периода февруари - май 2021 са изпълнени 
следните дейности и събития:

Ÿ Проведена е втората трансгранична 
тематична среща (ТТМ2) през април 2021.

Ÿ Проведено е второто онлайн заседание на 
Управляващия комитет през април 2021.

Ÿ Организирано е третото информационно 
събитие по проекта през май 2021 с домакин 
университета Аристотел, Солун (AUTh) в 
Гърция.

Ÿ Проведен е Семинар на тема „Технологични 
иновации в методите за прогнозиране 
качеството на морската околна среда и 
оценката на рибни запаси и нерибни 
ресурси“ с домакин университета Аристотел, 
Солун (AUTh) в Гърция.

Ÿ Отпечатана е първата брошура по проекта 
„ЕДНА ГОДИНА СЪТРУДНИЧЕСТВО (МАЙ 2020 
- МАЙ 2021)“.

Ÿ Проведена е  среща на всички партньори по 
проекта с управляващия орган на програмата 
(JTS).
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II-ра Трансгранична Тематична Среща (TTM-2)

Третият бюлетин по проект TIMMOD

Домакин на втората Трансгранична Тематична Среща TTM-2 беше Университета 
Аристотел (AUTh) в Солун, Гърция. Поради въведените COVID-19 ограничения за 
пътуване срещата беше организирана като онлайн събитие в платформата MS TEAMS. 
Участие взеха представители на всички партньори както и  ключови заинтересовани 
страни. 

В рамките на TTM-2 бяха представени и дискутирани следните теми:

а) проучване на иновативни технологии за мониторинг на околната среда за оценка на 
рибни и нерибните ресурси.

б) проучване на трансграничните механизми за координация, наличните 
организационни и човешки ресурси в района на изследване и тяхното значение за 
планираното технологично надграждане.

в) текущото изпълнение на дейностите по проекта свързани с иновативни инструменти 
за информационни/комуникационни технологии (ICT) за числено моделиране, 
обработка на данни и ГИС технологии за разпространение до крайните потребители.

Основните цели на TTM-2 бяха:

- да съдейства на местните и националните власти и лицата, вземащи решения в 
популяризирането и разбирането на модерните съвременни технологии (като 
същевременно изпълняват задълженията си по съответните конвенции и 
споразумения),

- да подкрепи сътрудничеството в научноизследователската и развойна дейност по 
отношение на обмена на данни и системите за трансграничен обмен на информация 
по екологични въпроси в Черноморския басейн.
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II-ра Трансгранична Тематична Среща (TTM-2)

В TTM-2 взеха участие експерти от всички страни партньори по проекта както и външни 

експерти. Поканени бяха представители на местните заинтересовани страни, 

включително академични среди, агенции за мониторинг и опазване на околната среда, 

местни и регионални власти, Генерална дирекция на Европейската Комисия и др. 

Семинарната част от събитието включваше презентации на част от участниците, външни 

експерти и вземащите решения, демонстриращи своя опит по тематиката на срещата. По 

този начин проектът TIMMOD съдейства за по-добро разбиране и изграждане на капацитет 

сред експертите, публичните власти и агенциите за мониторинг, относно ролята на 

модерните технологии при изпълнението на Рамкова Директива за Морска Стратегия 

(РДМС) и Рамковата Директива за събиране на данни (DCF) в района на Черно море.
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Г-н Теофанис Карамбас, мениджър на проекта от страна на организацията домакин на 

събитието AUTh,  откри семинара и приветства участниците. Накратко бе представена 

програмата на семинара към TTM-2 и общ преглед на перспективите на проекта TIMMOD. 

Бяха представени дейностите по проекта TIMMOD, описание на методологията и 

основните очаквани резултати. Специално внимание беше обърнато на публикуваните 

промоционални материали и целевите групи, основните портали за разпространение за 

допълнителна информация по проект TIMMOD и програма Черноморски Басейн ENI-CBC 

BSB, паралелно бяха представени предстоящите информационни събития. В отговор на 

въпроси на участниците непосредствено преди презентацията на г-н Христос Макрис бяха 

дадени подробни разяснения относно дейностите по TIMMOD. Семинарът продължи с 

презентации от експерти от партньорите от TIMMOD, външни експерти и заинтересовани 

страни. Срещата завърши с информативна и ползотворна дискусия.  

Третият бюлетин по проект TIMMOD

Семинар: „Технологични иновации в методите за 
прогнозиране качеството на морската околна среда 
и оценката на рибни запаси и нерибни ресурси“ 
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2-ро заседание на Управляващия комитет

Второто заседание на Управляващия комитет (SCOM) се проведе онлайн на 20 април 

2021 г. Председател на срещата беше доц. д-р Елица Петрова (ИРР). Основните теми, 

обсъждани по време на SCOM, бяха преглед на напредъка на проекта, одобрение на 

разработените доклади и основни резултати от TIMMOD одобрение на членовете на 

Регионалната група на заинтересованите страни (RSHG), обсъждане и одобрение на 

допълнителни изменения по договора с управляващия орган (JTS). По време на 

срещата беше оценено въздействието на COVID-19 върху текущите и предстоящи 

дейности по проекта и възможните изменения на работния план .
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3-то Информационно събитие
Университета Аристотел (AUTh) в Солун, Гърция в качеството си на партньор по проекта 

TIMMOD „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на 

морската околна за оценка на рибни и нерибни ресурси“, реализиран в рамките на 

Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ беше домакин на 

третото информационно събитие проведено на 28 май 2021 г. На събитието присъстваха 

повече от 20 участници (от 39 регистрирани), представляващи различни заинтересовани 

страни. Представени бяха основните цели, дейности, методологии и очаквани резултати от 

проекта TIMMOD, както и информация за текущото състояние на изпълнението на проекта. 

Проведе се дискусия за приложението на съвременните технологии за моделиране на 

океана и екологична оценка на черноморските ресурси.
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3-то Информационно събитие
Третото информационно събитие организирано в Солун, Гърция, се проведе като онлайн 

събитие поради въведените COVID-19 епидемиологични ограничения в страната- 

локдаун, ограничения за пътуване, период на карантина за пристигащите лица от 

страните на партньорите, ограничения в броя на участниците в събития и срещи, спазване 

на безопасна дистанция между присъстващите, препоръки за дезинфекция и използване 

на защитни средства и др. Това възпрепятства участието и на членовете от партньорските 

организации. На събитието бяха поканени да участват като гости 20 гръцки институции, 

компании, организации и агенции, избрани като най-важните заинтересовани страни. За 

запознаване с предмета на събитието са разпространени връзки към проекта в уеб 

страницата на проекта ТИММОД и в социалните мрежи. Онлайн регистрационен формуляр 

(в Google документи) съдържащ програмата на събитието е изпратен на повече от 75 лица 

от регионални заинтересовани страни, като местни екологични консултантски компании 

(kartECO, DRAXIS и др.), компании за мониторинг на оборудване (ScientAct, Metrica и др.), 

природозащитни агенции (MAPA-Thermaikos Gulf, INALE и др.), академичната общност на 

AUTh, местните власти (Община Солун, Регион Централна Македония и др.), местни 

компании (EYATh SA и др.) изследователски институти (HCMR, EKBY, ELGO-DIMITRA и др.), 

както и много други потенциално заинтересовани страни и лица.

  



Common borders. Common solutions.

Project funded by

EUROPEAN UNION

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския 
съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено 

на партньорите по проект TIMMOD и не отразява непременно 
възгледите на Европейския съюз.

Третият бюлетин по проект TIMMOD

„Пилотен демонстрационен проект 
за иновативен мониторинг“

Поредица от събития по проекта ще се 
проведат във Варна, България, в периода 22 
юни - 07 юли 2021 г. Акцент сред тях е 
организирането на TIMMOD „Пилотен 
демонстрационен проект за иновативен 
мониторинг“, както и третата трансгранична 
тематична среща (ТТМ-3), включваща 
семинарна част, среща на партньорите и 
заседание на Управляващия комитет. 
Домакин на събитията ще бъде партньорът 
от България – Асоциацията за изследване и 
развитие на Черноморското крайбрежие и р. 
Дунав (АЧД), а пилотните проучвания и 
демонстрации ще бъдат ръководени от 
водещият партньор Институт по Рибни 
ресурси (ИРР) -  Варна. В програмата са 
предвидени тестове и обучение за 
практическо използване на иновативни 
хардуерни и софтуерни инструменти на 
борда на изследователски кораб за 
проучване в открито море (Черно море), 
обучителни дейности, както и посещения на 
терен в българските крайбрежни райони.



Common borders. Common solutions.

Project funded by

EUROPEAN UNION

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския 
съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено 

на партньорите по проект TIMMOD и не отразява непременно 
възгледите на Европейския съюз.

Третият бюлетин по проект TIMMOD

Публикуване на първата брошура по проекта 
„ЕДНА ГОДИНА СЪТРУДНИЧЕСТВО (МАЙ 2020 – МАЙ 2021)”

Брошурата съдържа информация за изпълнените 

дейности през първата година от  проекта TIMMOD.

 Онлайн среща с управляващия 

орган JTS
Екипът на проекта участва в онлайн среща с 

представителите на Съвместния Техническия 

Секретариат (JTS): г-жа Джесика Папуса експерт 

комуникации и мениджър на проект ТИММОД, и г-жа 

Ралука Бузан - финансов експерт. Срещата беше 

инициирана по искане на екипа на TIMMOD във връзка с 

предстоящите технически и  финансови отчети за 

първият междинен етап от изпълнението. Дискутирани 

бяха различни въпроси, на които експертите дадоха 

своите отговори, насоки и експертни коментари, 

свързани с изготвянето на отчетите.
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Основни дейности през предстоящия период

Ÿ Приключване на дейностите от Работен пакет 1: Проучване и популяризиране на 

иновативни технологии за мониторинг и оценка на морската околната среда, 

рибния запас и нерибните ресурси;

Ÿ Продължаване със задачите включени в плана на Работен пакет 2: Оценка и 

препоръки относно професионални хидро-екологични цифрови модели за 

обработка на данни, контрол в реално време и прогнозиране на морските условия 

в Черно море;

Ÿ Продължаване със задачите включени в плана на Работен пакет 4: Иновационна 

стратегия за подобряване на съвместните системи за мониторинг, обмен на данни 

и трансграничен обмен на информация в съответствие с РДМС и  Рамковата 

платформа за събиране на данни (Common Data Framework);

Ÿ Актуализиране на базата данни от заинтересовани страни;

Ÿ Организиране на третата трансгранична тематична среща ТТМ-3;

Ÿ Провеждане на Пилотен демонстрационен проект и тестове в акваторията на 

Черно море, гр. Варна, България, в рамките на Работен пакет 3;

Ÿ Изготвяне на междинни технически и финансови отчети.
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Дата на издаване- Юни 2021
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непременно възгледите на Европейския съюз.
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