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През 2018 г. Институтът по Океанология “Проф. Фритьоф Нансен” при
БАН навърши 45 години от създаването си.
Основан на 1 юли 1973 г. като Институт за морски изследвания и океанология
(ИМИО), със седалище гр. Варна и предмет на дейност: изследване на физиката,
химията, хидрологията, метеорологията и климатологията на морето, геоморфологията на морското дъно, хидродинамиката, литодинамиката, геоморфологията на
крайбрежната морска зона и морския бряг и създаване на научнообосновани
нормативи за проектиране, строителство и експлоатация на морски хидротехнически
и пристанищни съоръжения в крайбрежната зона с цел ефективно използване
ресурсите на Черно море. През 1984 г. е преименуван на Институт по океанология, а
на 31 януари 2005 г. с решение на Общото Събрание на БАН приема името на
известния норвежки изследовател и хуманист проф. Фритьоф Нансен.
От самото начало в Института се формират следните научни звена свързани с
комплексното изучаване на Черно море: секция „Физика на морето“, секция „Химия
на морето“, секция „Хидродинамика и литодинамика на бреговата зона“ (от 1989 г.
„Динамика на бреговата зона“), секция „Подводни технически изследвания и
технологии“ (с лаборатория „Морски съоръжения“, лаборатория „Подводни
изследвания“ ( от 1987 до 1997 г. лаборатория „Прибори и съоръжения“). През 1978 г.
е създадена секция „Морска геоморфология и кватернерна геология“, която през 1989
г. се разделя на секция „Морска геоморфология и палеография“, секция „Морска
геология и археология“ и лаборатория „Морска геофизика“. Трите научни звена се
обединяват през 1997 г. в секция „Морска геология“ (от 1999 г. „Морска геология и
археология“). През 1987 г. е създадена секция „Морска билология и екология“. През
1997 г. секция „Подводни технически средства и технологии“ се обединява с
лаборатория „Океанографски прибори“ и лаборатория „Морски съоръжения“ в
секция „Океанотехника“. Към настоящия момент броя на научните звена в института е
6, като обхващат основните научни направления в океанологията – морска физика,
морска химия, геология и биология, динамика на бреговата зона и океанотехника.
От своето основаване до кризата на 90-те г., Институтът по океанология
непрекъснато се развива, като се разкриват нови звена, увеличава се материалнотехническата база, а щатният състав достига 191 души. След 1991 г. започва редукция
на състава, но научният състав се съхранява. Към края на 2018 г. щатния състав на
итститута е 110 души, от които 31 е научния състав, повече от половината от които са
хабилитирани (3 професора и 18 доцента).
От 1990 г. започва разработване на проекти с ЕС, НАТО, Междуправителственната океанографска комисия към ЮНЕСКО и др. ИО се включва в глобалната
програма заизследване влиянието на Световния океан върху климата на Земята,
международните програми „Глобална околна среда“ и „Взаимодействие между р.
Дунав и северозападната част на Черно море. Развива се активно международно
сътрудничество с редица водещи световни начни центрове -Удсхолски океанографски
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институт, Океанографски център Саунтхамптън, Институт ИФРЕМЕР Брест,
Институт по морски науки и технологии Измир, Национален център по морски
изследвания Атина и др. През 2000 – 2001 г. стартира първият европейски проект
CESUM-BS по 5-та рамкова програма на ЕС, координиран от ИО, който постави
института на пътя на възходящо развитие като Център за устойчиво развитие и
управление на Черноморския регион - Център на отличие. През това време, усилията
на колектива на института, с активната подкрепа на ръководството на Българската
Академия на науките, бяха насочени към модернизиране и изграждане на
необходимата научна инфраструктура и кадрови потенциал, способни до решават
задачите, свързани с комплексното изучаване на Черно море.
След приемането на страната ни в Европейския съюз, институтът успя да се
впише в новата конкурентна среда и към момента ИО „Фр. Нансен“ е утвърден и
предочитан партньор за наука в редица европейски и международни проекти.
Разработени са и се разработват повече от 110 значими проекта финансирани по
Рамковите програми за научни изследвания на ЕС (5-та, 6-та, 7-ма и Хоризонт 2020 и
др.) и Програмата за сътрудничество в науката и технологиите (COST) на ЕС,
програми за трансгранично сътрудничество и оперативни програми, реализират се билатерални и тристранни международни договори и множество национални задачи и
проекти. Показателна за състоянието на института е високата оценка дадена му от
международния одиторски екип през 2009 г., поставяйки го в челната десятка на найдобрите институти в системата на Академията.
На тържественото честване на 45-тата годишнина на Института присъстваха
заместник председателя на БАН, член-кореспондент дфн Костадин Ганев,
представители на местната власт, на държавни институции, учени от български и
румънски партньорски институти, неправителствени организации, настоящи и бивши
служители на Института по океанология. Впечатление направи признанието на голям
брой национални организации и институции, сред които МОСВ, МОН,
парламентарната комисия по околна среда и водите, и международни партньори, като
Черноморската
комисия,
Организацията
за
черноморско
икономическо
сътрудничество, научно-изследователски институти от Русия, Украйна, Румъния,
Турция, Испания, Словакия, Великобритания, Португалия и др., изпратили
поздравителни адреси за празника, индикация за утвърденото място на Института по
океанология като водещ научно-изследователски център по морски науки.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО
1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратетически и оперативни) на ИОБАН, оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на
института в съответствие с мисията и приоритетите на звеното, съобразени
с утвърдените научни тематики
И през 2018 г. Институтът продължи успешно да изпълнява оперативните си
цели, произтичащи от приетия годишен научно-изследователски план, като прилагаше
съвременни методи и технологии за наблюдение и изследване на процесите и
иновативни научно-изследователски инструменти. Направени бяха и стъпки в посока
на развитие на иновативни научно-изследователски инфраструктури.
Важни приоритети продължават да бъдат дейности свързани с внедряване на
Европейските законодателни инициативи и спазване ангажиментите на Р. България по
редица международни, регионални и национални нормативни документи за опазване
на морската околна среда, биоразнообразието и устойчивото развитие на морските
пространства, ресурси като: Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията
за опазване на европейската дива природа и природните местообитания, Директивата
за местообитанията, Рамковата директива за водите, Рамковата директива за морска
стратегия, Директивата за морското пространствено планиране, Конвенцията за
опазване на Черно море от замърсяване, Закона за защитените територии, Закона за
биологичното разнообразие.
Широкият спектър от дейности през 2018 г. обхваща:
• Изучаване биоразнообразието на Черно море на популационно-генетично,
видово, хабитатно и екосистемно равнище, включително функционалните и трофични
взаимодействия между организмите и разработване на научните основи за опазване на
видовете и природните местообитания;
• Изследване промените в биотата под въздействие на външни фактори –
антропогенен натиск, инвазивни неместни видове и климатични промени;
• Мониторинг и оценки на екологичното състояние на крайбрежните води и
състоянието на морската околна среда по смисъла на Рамковата директива за водите
2000/ЕС/60 и РДМС;
• Оценки на запасите на интензивно експлоатираните видове риби в български и
общностни води в Черно море и изготвяне на препоръки за опазване, възстановяване и
устойчиво използване на рибните ресурси;
• Разработване научните основи за култивиране на хидробионти;
• Климат и енергиен потенциал на морското вълнение;
• Брегова хидродинамика (вълнение, вълнови течения, колебания на морското
ниво) във връзка с Оценка и управление на риска в бреговата зона и шелфовата
акватория;
• Литодинамика и морфодинамика на бреговата зона и шелфовата акватория;
• Геоморфоложко зониране на бреговата зона и шелфовата акватория;
Ян уари, 2019 г.
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• Картиране на дънния субстрат и физическите местообитания в бреговата зона и
шелфовата акватория;
• Подаване на оперативни данни към европейските мрежи за морски наблюдения
и данни;
• Изучаване на геологията на шелфа, полезните изкопаеми и алтернативните
суровинни и енергийни източници в българската ИИЗ;
• Мониторинг на биогенния режим във Варненски залив;
• Разработване на становища и експертизи за министерства, ведомства,
обществени организации и фирми;
За изпълнение на тези приоритетни изследователски програми се работи по
проекти и задачи с различни източници на финансиране, като рамковите програми за
научни изследвания и иновации на ЕС, BalkanMed Programme & the European Regional
Development Fund, международни организации и агенции, Фонд „Научни
изследвания“, министерства, ведомства, обществени организации и фирми.
Многообразното финансиране на изследванията гарантира устойчивост на
изследователската програма на института.
1.2. Изпълнение на националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Р. България 2017-2030 – извършени дейности и постигнати
резултати
Основната стратегическа цел е да се подпомогне развитието на науката в
България за превръщането ѝ във фактор за развитието на икономика, базирана на
знанието и иновационните дейности. За целите на настоящата стратегия, научните
приоритети на института са обвързани с актуалните обществени предизвикателства,
едно от тях е подобряване качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие,
опазване на околната среда, в частност морската околна среда. С активното участие на
експертния капацитет на института, усилията са насочени към изучаване
биоразнообразието на Черно море, извършване оценка на основните фактори за загуба
на биоразнообразие и природни местообитания, прекомерна експлоатация на
биологичните ресурси, поява на чужди за черноморската флора и фауна видове и др.
Мониторинговите изследвания на морската и крайбрежна екосистеми, свързани с
разработването на индикаторни категории, индекси и класификационни системи за
категоризиране състоянието на средата, играят важна роля в опазването на
екосистемите чрез прилагане на интердисциплинарен подход.
В изпълнение на целите на стратегията, дейността на института е насочена към
постоянно подобряване на инфраструктурата, повишаване нивото на изследванията
поддържане и разширяване на научни контакти с водещи международни научни звена,
съвместни комплексни изследвания по приоритетни направления.
Членовете на института повишават квалификацията си чрез обмен на опит и
експертиза при работата с научни екипи на световни ниво в рамките на европейски
проекти или посредством индивидуални грантове. Въпреки положените усилия,
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вътрешният кадрови потенциал на ИО е все още далеч от своята оптимална
реализация, като се отбелязва недостиг на научни кадри в редица направления.
Развитието на науката и нейното състояние се следи въз основа на
международно признати показатели, каквито са най-авторитетните бази данни – Web
of Science (WoS) и Scopus. За отчетната година публикационната активност на
института се е повишила, като излезлите в международен колектив статии в
реферирани издания с импакт фатор са 14. Видимостта на научната продукция също е
нарастнала – общият брой цитирания през 2018 г. е 513.
В допълнение учените от института работят в 18 съвместни международни
научни колективи.
Като значимо може да бъде оценено участието на института в европейската
инициатива EMODnet, където института участва в 6 от 8-те тематични мрежи за
морски данни и ръководи един от шестте (този за Черно море) проекта за анализ на
приложимостта на наличните морски данни за нуждите на крайните ползватели
През 2018г. беше сключено споразумение с МОН за изпълнение на дейностите
предвидени за първата година на Инфраструктурата за устойчиво развитие в областта
на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската
инфраструктура (Euro-Argo) - (МАСРИ/MASRI), която е част от Националната пътна
карта на научната инфраструктура и на която ИО-БАН е координатор.
1.3. Полза/ефект за обществото от извършените дейности
През 2018 г. с компетентния си експертен капацитет Институтът активно участва
в практически дейности и проекти със значим общонационален и социалноикономически принос. Резултатите от провежданите изследвания пряко обслужват
държавните и местни органи и гражданското общество за научно обосновано
устойчиво управление и развитие на човешките дейности в Черно море при спазване
ангажиментите на Република България по редица международни, регионални и
национални нормативни документи за опазване на морската околна среда,
биоразнообразието и биологичните ресурси. През годината са изготвени 27
експертизи и становища в помощ на български институции –за МОСВ и неговите
подраздаления (Басейнови дирекции и Изпълнителни агенции), МЗХ, МРРБ, МВнР.
В изпълнение на ангажиментите на Р. България по прилагане на РДМС и
съгласно Споразумение № Д-33-36/28.05.2018 г. с МОСВ е изпълнен първият етап от
мониторинга на морските води. ИО осъществява оперативен мониторинг на
крайбрежните води по биологични и химични елементи за качество.
Извършени са регулярен пробоотбор и лабораторни анализи за определяне на
качествения и количествения състав на БЕК макрофити и макрозообентос, биогени,
разтворен кислород, БПК5. Изпълнен е вторият етап от мониторинга на морските води
– лабораторен анализ на пробите взети през 2017г. и 2018г (м. март - за пелагични
местообитания) и анализ и интерпретация на получените резултати относно
Ян уари, 2019 г.
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биоразнообразието на пелагичните, бентосните местообитания и нестопански групи
видове (риби, морски бозайници), инвазивните видове, промишлените видове риби и
черупчести, еутрофикацията, целостта на морското дъно, хидрографските условия,
морските отпадъци.
Изготвен е и е представен доклад за оценка на състоянието на морската околна
среда за 2017г. по Д5 - Еутрофикация и по Физикохимични елементи за качество,
който и представлява подготовка за втората фаза за докладване по РДМС.
Проведеният мониторинг осигурява необходимата информация за оценка на
екологичното състояние на морските крайбрежни води през 2018 г., която предстои да
бъде изготвена в началото на 2019 г.
Във връзка със споразумение с БДЧР № 409/03.07.2018г за изпълнение на
Програма за мониторинг на морските води през 2018г. по РДВ и РДМС са извършени
следните допълнителни дейности:
 Химичен анализ на метали в морски води – Оперативен мониторинг.
Пробонабирането на пробите морски води за целите на оперативния мониторинг е
извършено ежемесечно в рамките на четири месеца за метали (специфични
замърсители) от повърхностни води на седем пункта, разположени в едномилната
зона;
 Химичен анализ на метали и радионуклиди в морски води – Проучвателен
мониторинг. Пробонабирането на пробите морски води за целите на проучвателния
мониторинг е извършено ежемесечно в рамките на пет месеца за метали и
радионуклиди на два пункта в близост до хвостохранилище „Росен“;
 Химичен анализ на замърсители в риба (биота) и други морски храни, които
представляват приоритетни вещества и специфични замърсители, според Рамковата
Директива за Морска Стратегия – Дескриптор 9. Пробонабирането е извършено срещу
р. Камчия в обхвата на централен район. Общия брой проби за биота е 10, в това число
риби и черупкови организми.
Допълнително е извършен мониторинг съгласно Споразуменuе № 409/03.07.2018
ПУДООС между БДЧР u ИО-БАН за uзпълнение на Програма за мониторинг на
морските води през 2018 г, в съответствие с РДВ и РДМС, а имено:
 Проведен е оперативен мониторинг по РДВ, ежемесечно в рамките на четири
месеца за метали (специфични замърсители) от повърхностни води на седем пункта,
разположени в едномилната зона.
 Проведен е проучвателен мониторинг по РДВ, ежемесечно в рамките на пет
месеца за метали и радионуклиди на два пункта в близост до хвостохранилище
„Росен“.
 Извършена е оценка на състоянието на групата на крайбрежните видове риби,
които не са обект на промишлен риболов (Дескриптор D1 – Биоразнообразие –
нестопански видове риби) в крайбрежен район Галата – Емине. Получените резултати
показват, че под 10% от установените видове се намират в „Добро състояние“, четири
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вида не са оценени поради липса на данни и изведени прагови стойности, а останалите
видове са в „Недобро“ състояние.
 Проведен е мониторинг по РДМС Дескриптори: Д1,6 Дънни местообитания –
макроводорасли и морски треви; Д9 Замърсители в морски храни; Д10 Морски
отпадъци – макро отпадъци по плажните/брегови ивици и морската повърхност и
морското дъно; Д11 Подводен шум.
 Извършен е анализ и интерпретация на състоянието на морската околна среда.
Получените резултати подпомагат МОСВ и БДЧР в реализиране на морския
мониторинг по изискванията на РДМС.
 Събрани са хидрологични данни (температура, соленост, разтворен кислород и
хлорофил–а) със CTD сонда. Събраните днни осигуряват необходимата информация
за оценка на хидрофизичните параметри на морската среда през 2018 г., която
предстои да бъде изготвена в началото на 2019 г. Учени от института участваха в
разработването на „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда
в България през 2016 г.” с включена оценка на хидрофизичните параметри на
морските води, в помощ на ИАОС и МОСВ за докладване пред ЕК.
 В изпълнение на РДМС, са събрани данни за нивото на подводния шум (Д11,
РДМС) и отпадъците по морската повърхност (Д10, РДМС). Анализът и
интерпретацията на събраните данни по Дескриптор 10 и Дескриптор 11 са включени
в доклада за оценка на състоянието на морската околна среда за 2017 г. и
представляват подготовка за втората фаза за докладване по РДМС.
Чрез Института по океанология, България участва в редица международни и
национални морски програми и мрежи като: Глобалната система за наблюдение на
океана, Международния обмен на океанографски данни, Черноморската мрежа за
обмен на океанографски данни и информация, Системата за ранно предупреждение за
морски геоложки опасности, Екологичния мониторинг на Черно море и др.
2018 година беше наситена с голям брой събития, свързани с повишаване на
видимостта на Института по океанология и популяризиране на дейността му сред
обществото. По време на Европейски морски ден - Бургас 2018 учени от ИО взеха
активно участие в различни форуми, като: Eкспертна работна група, координирана от
DG MARE и DG Research and Innovation, за разработване на Стратегически
изследователски и иновационен план за развитие на синята икономика в Черно море
(проф. С. Мончева); Работна среща по проект MELTEMI „Морски отпадъци – от
политики към действие” с презентация на тема „Морски отпадъци – политики и
реалности“ (доц. В. Райков); Обучителен семинар на тема “CMEMS в подкрепа на
морските дейности в Черно море” (проф. Атанас Палазов, доц. Веселка Маринова), а
основните дейности на Института бяха представени на тематичен щанд.
През месец септември ИО-БАН организира празник на науката във Варна с
богата програма от инициативи в рамките на кампанията „БАН представя своите
институти“ и събитието „Европейска нощ на учените - 2018“ (проект REFRESH).
Ян уари, 2019 г.
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Основната цел на учените беше да представят науката по забавен и достъпен начин
пред широката общественост. На събитието, за организация и провеждане на
Европейска нощ на учените’ 2017, Институтът беше отличен с Плакет отличие FRESH
„Иновация” по проект FRESH (Find Researchers Everywhere and SHare) финансиран от
Европейската комисия по Дейностите Мария Склодовска-Кюри на Програма
„Хоризонт 2020“, по договор за предоставяне на безвъзмездни средства №722790.
На 27 септември отворените врати на Института привлякоха много ентусиасти
от различни възрасти, които с интерес разгледаха лабораториите, надникнаха в
микроскопичния свят на Черно море, докоснаха се до единствената действаща
научноизследователска подводница и се качиха на борда на НИК „Академик“, и имаха
възможност за интересни дискусии с учените. 28 септември беше не по-малко
вълнуващ ден, както за учените, така и за гостите на „Европейска нощ на учените“ във
Фестивален и конгресен център – Варна. Посетители от различни възрасти бяха
потопени в магическа хармония от наука и изкуство, традиции и иновации. Събитието
беше широко отразено в местни издания, уебстраници и социални мрежи.

Част от рисунките на участниците в конкурса за детска рисунка „Да опазим
Черно море от замърсяване с отпадъци“ организиран в рамките на Европейска
нощ на учените 2018 – Варна
Колективът на ИО беше организатор и на други разнообразни събития,
повишаващи видимостта на Института и популяризираща дейността му сред
подрастващото поколение. През месец май, в рамките на проект „ТВОЯТ ЧАС” под
ръководството на Г-жа Ивелина Стоянова, момичета и момчета от V-ти до VII-ми
клас се докоснаха и запознаха отблизо с работата на изследователите от ИО-БАН.
През лятната ваканция учени от Института организираха образователна програма за
групи от ученици от различни възрасти. На децата се прожектираха образователни
филми и бяха изнесени лекции на достъпен за аудиторията език. През месец август, в
Ян уари, 2019 г.
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рамките на Проект „Изследователи“, деца от ДЦДМУИ “Св. Йоан Златоуст” с
директор Марияна Христова, ръководител на проекта, посетиха Институт по
океанология-БАН и научно-изследователския кораб „Академик“, където се запознаха
с научната дейност по изследване и опазване на Черно море. Като ментор по проекта,
ИО-БАН дари на ДЦДМУИ “Св. Йоан Златоуст” микроскоп и консултира
изпълнението на проекта с участие в пробонабирането в крайбрежната зона, анализ и
интерпретация на химични и биологични проби.
1.4. Взаимоотношения с други институции
Традиционно добри са взаимоотношенията на ИО с държавните институции,
като основни потребители на научния продукт, като: Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и неговите регионални структури (Басейновите дирекции БД, Изпълнителната агенция по околна среда - ИАОС); Министерство на земеделието
и храните, с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА);
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и др.
Специалисти от ИО оказват методична и експертна помощ в дейността и на местните
органи/институции; областни и общински власти, както и ВУ във Варна (ТУ, ВВМУ,)
и страната (СУ, ШУ), неправителствените организации.
Свидетелство за авторитета и признанието на учените от ИО е участието им в
ръководството и работата на национални съвети, комисии и други експертни органи,
международни научни организации, научни журита и др., като: Национален съвет по
биологично разнообразие; Консултативен съвет по опазване на околната среда;
Междуведомствена работна група за изготвяне на Националния доклад за състоянието
на околната среда; Междуведомствена координационна работна група към
Конвенцията по биологично разнообразие; Работна група за природните
местообитания към НСЗП; Генерален съвет по рибарство на Средиземноморието, РГ
Черно море; Управителен съвет на Съюз на учените Варна; Експертна работна група
за определяне на добро състояние на морската околна среда; Басейнов съвет към
Басейнова дирекция за Черно море – Варна; Консултативен съвет по рибарство (КСР);
Работна група за природните местообитания към НСЗП; Българска национална
асоциация за подводна дейност; DATA-MEQ (Европейска работна група по
управление и обмен на океанографски данни) към EUROGOOS; EMODNET Steering
Committee; IOC/UNESCO GOOS Steering Committee; Aquatic Genetic Resources for
Food and Agriculture, FAO; International Expert group for Blue growth initiative for the
Black Sea - DG Research & Innovation и др.
Традиционни са и взаимоотношенията ни и с институти на БАН (ИБЕИ, НИМХ,
НИГГГ, ГИ и др.) и ССА (Института по рибни ресурси Института по рибарство и
аквакултури).
Признавайки взаимните ползи, които възникнват от съвместните научни и
технологични усилия, съчетани с отворен обмен на идеи и информация, през годината
Ян уари, 2019 г.
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Институтът сключи Споразумение за партньорство с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в областта
на научните изследвания, инженерно-внедрителската дейност и иновациите.
Учените от ИО осъществяват ефективно сътрудничество с водещи научни
центрове в различни страни чрез проекти по рамковите програми на ЕС; Програма
COST, Европейската пътна карта за научна инфраструктура и др., с цел насочване в
науката на повече и по-ефективни инвестиции в морските изследвания.
През 2018 г., във връзка с изследване и оценка на вълновата и ветровата енергия
като възобновяеми енергийни източници и осигуряване на необходимата научноизследователска база за внедряване на иновативни методи за добив на енергия от
възобновяеми ресурси, секцията участва като партньор на Техническия Университет –
София в проектно предложение „Оползотворяване на енергията на морските вълни
чрез хибридна система“ в конкурс „Финансиране на фундаментални научни
изследвания-2018“ на ФНИ. Въпреки неуспеха на подадения съвместен проект,
сътрудничеството ще продължи с други предложения и инициативи.
1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата
1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на националните
институции
В изпълнение на ангажиментите на Р България по прилагане на РДВ Институтът
извършва оценка на екологичното състояние в крайбрежните води през 2018 г. по
задължителните биологични елементи за качество и оценка на химичното състояние
по приоритетни вещества и някои други замърсители в морски води.
Във връзка с прилагане на DCR199/2008 и Регламент (EC) No. 1639/2001 EC, се
извършва оценка на моментната биомаса и разпространението на трицона и
прилежащи видове, биологичен мониторинг на промишлени видове риба - докладва се
до ИАРА-МЗХ и т.нар. BS&Med Data call, EC.
ИО-БАН, успешно изпълнява част от Националната програма за събиране на
данни от риболова на България в съответствие с ангажиментите на страната към ЕК за
установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данните
от риболовния сектор в подкрепа на научния съвет по отношение на общата
политика в областта на рибарството, както и участва при разработване на регионална
програма за Средиземно и Черно море за въздействие на рибарството върху
екосистемата.
Докладвана е годишна експертна оценка за състоянието на сектор „Рибарство”,
състояние на запасите от промишлени видове риби в българския сектор на Черно
море, както и инициативите свързани с устойчивото управление на морските живи
ресурси. Докладването на състоянието на сектор "Рибарство" и екологични аспекти на
рибарството и живи морски биологични ресурси от експерти на секцията, стартирало
през 2006 г. продължава и до сега.
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Разработени са редица експертни становища и препоръки в областта на опазване
на биоразнообразието в Черно море на регионално и Европейско ниво, както и по
отношение на приоритетите в Националната стратегия за околна среда 2009 – 2018 г. и
Планът за действие към нея (МОСВ), препоръки за действие при конфискуване на
незаконен улов от морски организми (ИАРА, МЗХ) и становища по проблемите за
въздействието на чужди инвазивни видове и тяхната експлоатация (ИАРА, МЗХ).
1.5.2. Проекти, свързани с общонационални
обслужващи държавата и обществото

оперативни

дейности

Институтът по Океанология работи по редица проекти, свързани с общонационални оперативни дейности обслужващи държавата и обществото, като позначими от тях са:
Споразумение № Д-33-36/28.05.2018г. между Министерство на околната
среда и водите и Институт по океанология - БАН, Варнa за изпълнение на
задължения по извършване на мониторинг на Черно море, на основание чл.171,
ал.2,т.3 от Закона за водите. (МОСВ, координатор проф. Снежана Мончева)
В съответствие с приоритетите на държавата, Европейския съюз и
задълженията на България като страна членка на ЕС да прилага общностните
политики за морската среда, и в изпълнение на задълженията на ИО, произтичащи от
чл.171, ал.2,т.3 от Закона за водите е направена оценка на състоянието на морската
околна среда, в съответствие с актуализираните стандарти на Рамковата Директива за
Морска Стратегия (РДМС). На базата на съвременни методологични подходи и набор
от индикатори, представени в одобрените оптимизирани национални прогами за
мониторинг, разработени от ИО-БАН, по Дескриптори 1,4,6 - Пелагични
местообитания, Дънни местообитания, Риби, Морски бозайници, Дескриптор 2 –
Неместни видове, Дескриптор 3 - Видове риби и черупкови, които са обект на
търговски улов, Дескриптор 5 – Еутрофикация, Дескриптор 7 – Хидрографски
изменения, Дескриптор 10 - Морски отпадъци, Дескриптор 11 - Морски шум е оценена
степента на постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в
определените райони за оценка. Разработката „Доклад анализ на състоянието на
морската околна среда - 2017 г“. е пилотно проучване в изпълнение на ангажиментите
на България пред Европейската Агенция за околна среда и ЕК да докладва за
напредъка за постигане на ДСМОС за Черно море, от инструментално значение за
изготвяне на актуализираната оценка на състоянието на морската околна среда и
въздействията върху нея през втория цикъл на прилагане на РДМС.
Дог.Задача № 162/28/05/2018 между ИАРА (МЗХГ) - ИО (БАН „Пелагично
трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред
българския бряг на Черно море за 2018 и 2019 година, при целеви видове на
изследването – цаца, хамсия, сафрид, барбун, черноморска акула, меджид и други
съпътстващи видове риба” и по Дог.Задача 161/29.05.2018г.” Биологичен
мониторинг (събиране на биологични проби) от промишлените улови от тритона,
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хамсия, сафрид, барбуня, меджид и черноморска акула на риболовния флот на
Република България”. (координатор доц. Виолин Райков)
Целта на изследванията са събиране на данни по отношение на биологичните
параметри, динамиката на запасите, разпространението и връзките хищник-жертва на
значими в търговско и екологично отношение видове риби, зоопланктери и медузи
Определена е биомасата и числеността на целевите видове риби; Определени са
биологическите параметри на ихтиологичните видове, изведени са важни зависимости
по отношение на физичниге параметри на средата и улова на единица усилие, на
зоопланктона в средата и съответно като хранителен ресурс за рибите; Направен е
анализ на разпространението по сезони, с помощта на ехо-акустична апаратура, ГИС
моделиране и аналитично моделиране на връзките хищник-жертва. Определени са
популационните параметри на видовете от разстоварванията на риболовния флот на
РБ. Получените резултати са докладвани в базата данни на JRC, EC и GFCM-FAO в
изпълнение на ангажиментите на България за докладване пред ЕК.
Споразумение №409/03.07.2018 г. и Анекс №1/30.10.2018 г. между
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Институт по океанология-БАН на
основание Заповед №РД-410/03.07.2018 г на Министъра на околната среда и
водите за изпълнение на Програма за мониторинг на морски води през 2018 г.
във връзка с Рамкова директива за морска стратегия (РДМС), 2018 г. (МОСВ,
координатор проф. Снежана Мончева)
В изпълнение на задълженията на България като страна членка на ЕС и
ангажиментите на ИО-БАН, произтичащи от чл.171, ал.2,т.3 от Закона за водите, през
2018 г. е извършена оценка на състоянието на морската околна среда, съгласно
изискванията на Рамкова Директива за Морска Стратегия (РДМС). Чрез утвърдени
научни методи и подходи и набор от индикатори, включени в одобрените национални
прогами за мониторинг по РДМС, разработени от ИО-БАН по дескриптори D1,4
Биоразнообразие - Нетърговски видове риби, D1,6 Дънни местообитания, D5C7
Макроводорасли, D5C7– Морски треви, D10C1, индикатор 1 (Плажни/брегови
отпадъци > 2.5см); D10C1, индикатор 2 (Отпадъци по морската повърхност > 2.5см),
D10C1, индикатор 3 (Отпадъци по морското дъно > 2.5см), D11 Подводен шум и D1 –
Дънни местообитания в района на потънал кораб SS „MOPANG“, е оценена степента
на постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в определените
райони за оценка. Разработката „Доклад анализ на състоянието на морската околна
среда - 2018 г“ е предоставен на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ в
изпълнение на ангажиментите на България пред Европейската Агенция за околна
среда и ЕК за докладване на напредъка по постигане на ДСМОС за Черно море.
Получените резултати ще бъдат използвани при изготвянето на актуализирана оценка
на състоянието на морската околна среда и въздействията върху нея през втория цикъл
на прилагане на РДМС.
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
Към 31.12.2018 г. в ИО работят 110 души (51 от тях са жени), които според
данните от отдел „Човешки ресурси“ са разпределени както следва: 31 (19 жени) или
28.2% са изследователи - 21 хабилитирани (3 професори) и 10 нехабилитирани ( 6 гл.
асистенти, 0 асистенти и 4 колеги с ОНС „доктор“ без академична длъжност), а
останалите, както следва: специалисти с висше образование – 38, със средно
професионално – 15, със средно – 24, и 2 друг персонал (виж Приложение 2 – Справка
персонал).
През 2018 г. в Института по Океанология са разработвани общо 41 научноизследователски проекти и договорни задачи детайлно отразени в Приложенията на
настоящия отчет и финансирани от различни източници, а именно:
- 4 - проекта финансирани от Фонд "Научни изследвания";
- 2 - проекта финансирани от Българска Академия на Науките по програма за
подпомагане на младите учени;
- 2 - COST акция;
- 1 - Националeн център за полярни изследвания (НЦПИ);
- 1 - Международната агенция за атомна енергия (МААЕ);
- 1 - Европейската космическа агенция;
- 7 - проекта, финансирани от други национални източници (МОН, МОСВ, МЗХ);
- 21 проекта, финансирани от ЕС по различни механизми и други международни
програми и фондове;
- 2 проекта, разработвани в международно сътрудничество в рамките на
междуакадемични договори и споразумения (ЕБР), с Русия и Италия;
През 2018 г. са провдени общо 32 експедиции с общо 222 плавателни дни,
обслужващи работа по събиране на данни за физикохимични, геоложки и биологични
параметри. 10 от тези експедиции са с НИК “Академик”, с обща продължителност от
52 дни, а останалите чрез наемане на други плавателни съдове (РК “Елис“, НИК
“Хайтхабу“, ПК "Ники Джуниър", малки плавателни срадства).
Резултатите от научната дейност на Института са отразени в общо 66
публикации. От тях 22 - в реферирани издания, 14 от които са в списания с импактфактор, 4 от тях са с ранг на списанията Q1, две Q2 и две Q3, а останалите Q4.
Научните публикации, които не са реферирани и индексирани в световната система за
реферириране и индексиране са 32. 9 са научните публикации в рецензирани
тематични сборници, издадени от международни академични издателства; 6 са научни
публикации в рецензирани тематични сборници, издадени от национални академични
издателства. Изнесени са 20 доклада на седем значими международни конференции и
три доклада на национални форуми. Три статии са приети за печат, всичките в
списания с импакт фактор.
Ян уари, 2019 г.
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Издаден е една монография със заглавие „The Black Sea problem - possible
solutions“ от международното академично издателство LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2018, ISBN:978-613-9-81805-1 в обем от 112 стр.
Забелязяните цитати през 2018 г. отразени в системата SONIX са 513, при
цитирани общо 157 публикации. Цитиранията реферирани в световните бази данни
(WoS или Scopus) са 222 при цитирани общо 84 публикации.
Броят на публикациите, докладите и цитиранията в сравнение с предходни години
потвърждава тенденцията на нарастване след 2016 г. като се отбелязва повишаване на
средния IF на публикациите с участие на учени от института от 2.18 до 2.42.
През годината колектив с ръководител доц. д-р Валентина Тодорова беше
удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г. за научно постижение по
проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на
програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). В изпълнение на
проекта са разработени индикаторни системи за оценка на състоянието, дефинирани
са екологични цели и са изготвени подобрени програми за мониторинг на
задължителните характеристики на морската околна среда, в съответствие с
европейското екологично законодателство и нормативни стандарти. Наградата е израз
на публично признание за приноса на учените от ИО-БАН за осъществяването на
морска научно-изследователска дейност в полза на обществото.
През април 2018 г. в министерството на труда и социалната политика бяха
връчени първите Отличителни знаци за постижения в политиката по равнопоставеност
на жените и мъжете. Институтът по океанология – БАН, Варна спечели наградата в
категория „обществени организации и институции”. Нагадата е признание за
активната работа на колектива на Института за утвърждаване на имиджа на женитеучени в регионален, европейски и световен мащаб.
2.1. Най-значимо научно постижение
Принос към изучаването на биоразнообразието и жизнения цикъл на
фитопланктона в Черно море.
В резултат на първото по рода си мащабно (Фиг.1) изследване на видово
разнообразие на цисти на фитопланктона в черноморски седименти с използване на
високоефективно секвениране (генетичен подход) от идентифицираните 180 вида (с
високо сходство с референтни секвенции) 30 вида микроводорасли не са съобщавани
по-рано в седиментни проби от Черно море. От регистрираните 16 вида латентни
стадии на потенциално токсични микроводорасли 9 се съобщават за пръв път за
Черно море (Amphidoma languida, Azadinium poporum, Azadinium dexteroporum,
Karlodinium veneficum, Prorocentrum cordatum, Prymnesium polylepis, Pseudo-nitzschia
delicatissima, Fibrocapsa japonica and Heterosigma akashiwo). Установените „нови“
видове динофлагелати и представители на други таксономични групи (диатомеи,
Ян уари, 2019 г.
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хлорофити, хаптофити и празинофити) е фундаментален принос в изучаване на
биоразнообразието и ново знание за жизнения цикъл на фитопланктона в Черно
море.

Фиг. 1. Мрежа от станции за изследване на цисти на фитопланктона в Черно море

Предвид стратегическите функции на цистите, осигуряващи конкурентни
предимства на видовете и особено ролята им на „семенна популация“ за
реколонизиране на пелагиала изследването е от съществено значение за разкриване на
потенциала на тези стадии за иницииране на цъфтежни явления, включително
„токсични“ и като „архив“ на видове, които представляват екологична заплаха,
особено актуални в условията на драматичните климатични промени и ерозия на
биогеографските граници в резултат на антропогенната дейност.
Резултатите от изследването са публикувани в: Dzhembekova, N., Moncheva, S.,
Ivanova, P., Slabakova, N., Nagai, S.. Biodiversity of phytoplankton cyst assemblages in
surface sediments of the Black Sea based on metabarcoding.. Biotechnology &
Biotechnological Equipment, 2018, DOI:https://doi.org/10.1080/13102818.2018.1532816
Изследването е проведено в рамките на проект „Цисти на фитопланктона кодирана „памет” и „потенциал” за биоразнообразието и цъфтежите в Черно море“,
договор ДH01/8, ФНИ – 2016, координатор проф. Снежана Мончева.
2.2. Най-значимо научно – приложно постижение
Геоморфоложка карта на българския контитентален шелф
В рамките на работен пакет 4, „Кватернерна геология и геоморфология“, на
проект Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда – лот 2 Геология
(EMODnet Geology - ръководител проф. Любомир Димитров) е изработена геоморфоложка карта на българския контитентален шелф в М 1:100 000. Картата се явява първа
по рода си по обхват и детайлност.
Ян уари, 2019 г.
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Като основа за изработване на геоморфоложката карта са използвани
композитните цифрови модели на релефа на дъното (ЦМР) изработени по данни от
многолъчеви сонарни системи. ЦМР са с резолюция от 14 м и по-добра, обхващат
цялата крайбрежна зона до дълбочини от около 20 м, южнобългарския шелф и части
от централния и северен шелф, както и серия батиметрични линии пресичащи шелфа
от запад на изток, прокарани по регулярна мрежа през 4 км (виж фиг.3). ЦМР са
композирани от експерти на ИО в изпълнение на договареностите по проект EMODnet
Bathymetry (тематичен лот 1). В допълнение, за по-добро характеризиране на
отделните морфоложки зони, са интерполирани батиметричните контури с интервал
от 2 м. Морфометричния анализ включва анализ на наклоните и тяхното
напраправление, пространственна локализация на формите, тяхната непрекъснатост,
заравненост – хълмистост и др.

Фиг.2. Геоморфоложка карта на българския контитентален шелф.

Стъпвайки на геоморфоложките карти на Пърличев (1987) в М 1:200 000 и
Кръстев (1992) в М 1:500 000 е изработена нова геоморфоложка карта на българския
контитентален шелф в М 1:100 000. На основните морфоложки форми, като двата
акумулативни вала в централната зона на шелфа, Калиакренски и Емински валове и
прилежащите им прибрежни долини са уточнени границите им на разпространение.
На мястото на други, напълно погрешни зони и форми, както в очертаване на
морфологията и пространственият им обхват, така и при тълкуването на техния
генезис са дефинирани нови зони и форми и са надлежно картирани. Липсата на данни
за крайбрежната зона и Бургаски залив е попълнена с подробни геоморфоложки
постраения. С голяма детайлност е определена и границата шелф-континентален
склон. Открити са и са описани нови морфоложки елементи, като Калиакренската
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бариерта банка, форми от типа на газовите кратери при входа на Бургаски залив и
удължени депресии в горната част на континенталния склон и др. Детайлно е описана
морфологията на банка Кокатрайс. Картата е от интерес преди всичко за научната
общественност, при анализи на съвременни геоложки и хидродинамични процеси,
характеризиране на дънните субстрати, при картировката на дънни местообитания и др.
Част от резултатите от изследването са публикувани в:
Xu, Cuiling, Greinert, J., Dimitrov, L. D., Haeckel, M., Bialas, J., Zhao, G. 2018, The
Character and Formation of Elongated Depressions on the Upper Bulgarian Slope. Journal
of Ocean University of China, V. 17: 3, pp 555–562, DOI: 10.1007/s11802-018-3460-7 I
(IF: 0.601)
Prodanov, B., Keremedchiev, St., Dimitrov, L., Andreeva, N. 2018. Geomorphology
of the Varna bay coastal zone, Bulgarian Black Sea. Comptes rendus de l’Academie
Bulgarie des Sciences (In press)
Dimitrov, L., Prodanov, B., Doncheva, V., Berov, D., Trifonova, E. 2018. Seabed
mapping of the Bulgarian coastal zone between Sozopol and Tsarevo (Southern Bulgarian
Black Sea). Comptes rendus de l’Academie Bulgarie des Sciences (In press)

Ян уари, 2019 г.

19

Ин стит ут п о ок еан ол огия – БАН, Варн а

Годиш ен отч ет – 2018

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
По традиция международното сътрудничество се осъществява на проектен
принцип, чрез провеждане на съвместни изследвания, експедиции или участие в
международни научни форуми. В рамките на такива проекти се осъществява трансфер
на знания и повишаване квалификацията на младите специалисти, провеждат се голям
брой съвместни изследвания, подготвят се колективни публикации в реномирани
научни издания.
През периода 10.10.-17.11.2018 г. беше организиран международен експеримент
“Шкорпиловци – 2018“ с цел изучаване на нелинейната структура на ветровото
вълнение в бреговата зона и предизвиканите изменения на дънния релеф. Проведоха
се изследвания на закономерностите на формиране и динамиката на бреговата зона
чрез проследяване на причинно-следствените връзки между движещите сили в
бреговата зона (морско вълнение и нелинейната му трансформация) и резултантните
изменения на надводния и подводен брегови релеф, със съвместното участие на учени
от ИО-БАН – Варна и ИО-РАН – Москва, Русия. Участие в организацията и
провеждането на експеримента взеха гл.ас. д-р Н. Андреева, спец. океанолог П.
Ефтимова и доц д-р Н. Вълчев.
От 25.09.18 до 27.09.2018 в гр.Варна ИО-БАН беше организатор и домакин на
първата работна среща по проект RER7009 „Идентифициране на липсата на данни за
адриатическия и черноморския басейн и хармонизиране на стратегиите за
пробовземане с цел укрепване на регионалния капацитет за управление на морската
среда”. В работната среща участваха 10 държави (Австрия, Албания, България,
Румъния, Турция, Хърватска, Грузия, Черна гора, Русия и Украйна), представени от 15
лаборатории и научни организации. В рамките на работната среща на 26.09.2018 беше
проведена еднодневна експедиция с НИК „Академик”, по време на която бяха взети
седиментни проби с цел уеднаквяване на методиката за пробовземане с дъночерпател
и мултикорер.
ИО-БАН организира и бе домакин на Междусекторна работна среща на
Работната група по качеството на продуктите на Услугите на програмата Коперник за
мониторинг на морската околна среда, която се проведе във Варна от 15 до 17 май
2018г. с над 50 участника.
На 1-ви юни 2018г., ИО-БАН организира и проведе Обучителен семинар на тема
"CMEMS в подкрепа на морските дейности в Черно море", като съпътстващо събитие
на Европейския морски ден, Бургас 2018. Целта на семинара бе да повиши
осведомеността относно многото приложения на продуктите на CMEMS, както и да
покаже как да се получи информация, да се търси в каталога, да се изтеглят данните и
да се визуализира информацията. Лектори дадоха изчерпателни примери за
продуктите за различни приложения в Черно море, като участниците имаха
възможност активно да изпълнят практически упражнения.
През годината България се присъедини към консорциума на европейската научна
инфраструктура за наблюдение на окена EURO-Argo. Евро -Арго включва участието
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на 12 държави:10 членки и 2 наблюдатели. През 2014, Евро Арго придобива статут на
Европейски Научно Изследователски Консорциум (ЕНИК). България се представлява
в консорциума от Института по океанология, като проф. Атанас Палазов е член на
Съвета, а инж. Виолета Слабакова - член на Управителния съвет на ЕНИК.
Във връзка с развитието на експертна мрежа по проблемите на бреговата зона
специалисти от ИО взеха участие в подготовката на проект по програмата COST
Action “International Network on Coastal hazards: exchanging measurement, monitoring
and modelling information” (CoastHaz), който не бе одобрен за финансиране.
В рамките на договори и спогодби на ниво Академия през 2018 г. се разработват
2 проект по (ЕБР) в рамките на междуакадемичния обмен с Русия и Италия.
Най-значим международно финансиран проект
Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet)
http://www.emodnet.eu/
В европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet)
участват повече от 150 организации, които събират данни и метаданни и предоставят
готови продукти за морската среда. Тези разпокъсани ресурси преминават през
качествен контрол след което се стандартизират, хармонизират и оперативно се
съвместяват в единен европейски уеб базиран портал и се предоставят за ползване без
ограничения за употреба. Понастоящем EMODnet е на трета фаза на развитие, като
целта е да бъде напълно разгърната до 2020 г.
EMODnet се състои от девет тематични лота в шест от киото, Институтът по
океанология участва с предоставяне на данни и продукти от началото на втората фаза.
Порталът EMODnet Data Ingestion се стреми да идентифицира и да достигне до
други потенциални доставчици, за да направи техните набори от данни също част от
общото предложение. Този лот насърчава и улеснява външните съдържатели на
морски данни, да ги публикуват като отворени данни, допринасяйки за приложенията
за обществото. (ръководител на лота проф. Атанас Палазов)
Целта на EMODnet Bathymetry (тематичен лот 1) е да осигури единна точка за
достъп до батиметричните продукти, цифровите модели на терена (ЦМР), както и до
данните или набори от данни от проучвания в състава на цифровите модели, събрани
и управлявани от все по-голям брой организации и правителственни органи
разпръснати в Европа. Към момента ИО е предоставила 25 набора от данни за
Българската ИИЗ на Черно море. Композитните цифрови модели на релефа на дъното
са с резолюция от 14 м и по-добра и обхващат близо 11000 кв. км, което е около 31%
от общата площ на нашата ИИЗ (виж фиг. 4). (ръководител на лота проф. Любомир
Димитров)
Порталът за геология на EMODnet Geology (тематичен лот 2) цели да предостави
хармонизирана информация за морската геология в Европа. Проектът предлага готови
продукти, като карти на дънните седименти, геоморфоложки карти, карти с оценка на
уязвимостта на бреговата ивица и др. В рамките на този лот в ИО бе създадена база
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данни с от геопространствени данни за седимента в българския сектор на Черно море
(геоложки проби и техните анализи, акустични мозайки от локотор за страничен
обзор, ЦМР и др.). Направена е оценка на уязвимостта на българския бряг, който е
разделен на 547 сегмента. Изработена е карта на дънния субстрат по класификацията
на Фолк-7 в М 1:100 000, която обхваща крайбрежието и шелфа до дълбочина на
водния слой от 75-80 м с оценка на достоверността. Изработена е геоморфоложка
карта на българския контитентален шелф в М 1:100 000, като с голяма детайлност е
определена и границата шелф-континентален склон. Двете карти се явяват първи по
рода си по обхват и детайлност. (ръководител на лота проф. Любомир Димитров)
EMODnet Seabed Habitats (тематичен лот 3) осигурява постоянен единен портал
за достъп до данните за местообитанията на морското дъно в Европа. Това включва
широкомащабна карта на морските местообитания за Европа (EUSeaMap) и карти на
местообитанията от проучвания в цяла Европа. Експертите на ИО са изработили
първата карта на физически местообитания в Черно море. В продължаващата фаза III
се подготвят карти с възможно най-висока резолюция, като се вземат предвид
точкови данни за дънни местообитания от съдадената база данни, данни с най-висока
разрешителна способност, постъпващи от други лотове (например, геология и
батиметрия). Увеличава се съществуващата библиотека от цифрови карти на
местообитания. Картата на широк тип бентосни местообитания съгласно Рамкова
директива Морска стратегия 2008/56/ ЕО е нов наличен продукт, който е особено
подходящ при оценка на екологичното състояние по дескриптори D1-C6 на
местообитанията и и D6-C1 физическа загуба на морско дъно (ръководител на лота
доц. Валентина Дончева)
Порталът EMODnet Chemistry (тематичен лот 4) предоставя лесен достъп до
химически данни за морската среда, стандартизирани, хармонизирани и валидирани
колекции от данни и надеждни информационни продукти. Те са от голямо значение за
оценката на състоянието на екосистемата съгласно Рамковата директива за морска
стратегия. Вече е събрана голяма колекция от набори от данни за морската химия и с
участието на заинтересовани страни и данни от експерти са разработени тематични
приложения за еутрофикацията и замърсителите във водата, морското дъно и биота за
5 големи европейски морски региони, включително и Черно море. (ръководител на
лота инж. Огняна Христова)
Порталът за биологични данни EMODnet Biology (тематичен лот 5) осигурява
свободен достъп до данни за времево и пространствено разпределение на морските
видове и характерни черти от всички европейски регионални морета. Специалистите
от ИО са извършели инвентаризация на данни за фитопланктон за периода 2007-2016
от българското черноморско крайбрежие, шелф и открито море. Подготвени са общо
27 сета от данни от 72 станции в унифициран “Darwin Core” формат включени в
европейската база данни. (ръководител на лота проф. Снежана Мончева)
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Фиг. 4. Карта на покритието на българската ИИЗ с цифрови модели
на морското дъно
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РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
Институтът по океанология има сключени двустранни договори за
сътрудничество с висши учебни заведения: Софийски Университет „Св. Климент
Охридски“, Висше Военно морско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), Техническия
университет - Варна, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” (ВСУ)
и с Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“.
През 2018 г. двама учени от ИО участват в обучението на студенти от два
университета. В Шуменският университет доц. Д. Димитров е хоноруван лектор по
дисциплина “Океанология” (15 часа), а доц. Р. Христова е хоноруван преподавател в
СУ “Св. Кл. Охридски", на студенти от специалност „Геология” към ГГФ с
лекционен курс по “Морска геология” с 45 ч. лекции.
Освен това в учебния процес са включени лекции и семинари в института със
студенти от ТУ - Варна и учебна практика на НИК “Академик” на студенти от ВВМУ
и ТУ - Варна.
В рамките на проект Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem
to human pressures – ANEMONE специалисти от института проведоха обучение на
бенефициенти и партньори по Първа покана на Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ (ENI CBC Joint
Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020), проведено в периода 13-14.09.
2018 г. в Истанбул, Турция.
Организиран е и е проведен семинар „Екология на Черно море“ по програма
,,Еразъм +“, сектор ,,Училищно образование“. Изнесена лекция и презентация на
тема „Ecological state of the Black Sea” пред ученици от Латвия, Полша и Естония –
29.11.2018 г.
Организиран и проведен семинар към акция „БАН представя своите институти”
на тема „Екологично състояние на организмовите съобщества в Черно море” –
27.09.2018г.
Институтът активно участва в програмата за практическо обучение на студенти
„Студентски практики“ финансирана от МОН по силата на подписан договор с
Технически университет Варна. По проекта е проведено практическо обучение на 10
студента от специалност „Техники и технологии за опазване на околната среда“.
Обучението е ръководено ст страна на ИО-БАН от доц. д-р инж. Васил Донев. В хода
на обучението са привлечени и специалисти от други секции на института.
Практическото обучение е проведено в продължение на 240 часа в периода от
февруари до май 2018 г. Обучението включва както придобиване на практически
умения за работа с океанографска техника, така и теоретични умения за провеждане
на експедиционна и изследователска работа.
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През отчетния период в ИО-БАН се обучават 6 докторанти, 2 редовна форма на
обучение, 2 задочна и 2 на самостаятелна подготовка, последните от които не са на
трудови договори в Института.
През 2018 г. докторантката Нина Джембекова успешно защити дисертационният
си труд на тема „Молекулярна таксономия и екология на потенциално токсични
видове фитопланктон в Черно море“.
През 2018 г. Институтът успешно премина през оценка от Националната
Агенция за Оценяване и Акредитеция (НАОА) на докторски програми „Океанология“
и „Геология на океаните и моретата“ с оценки 9,00 и 9,20 съответно и получи
акредитация по тези докторски програми за срок от 6 години, до 2024 г. включително.
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РАЗДЕЛ 5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА
НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. Съвместна иновационна дейност с външни организации и партньори
Съгласно Работната класификация на Единния Център за иновации, БАН за
приложни изследвания с иновационен характер и въведените в системата SONIX
данни, в плана на ИО за 2018 г. са отчетени 20 проекта с иновационен код и
финансиране, както следва:
iR2 Проучвания – 9,
1 Env.C.2/FRA/2016/001
Framework contract for services to move towards good environmental status of the
European marine waters by implementing the Marine Strategy Framework Directive
2 ДФНП-17-67/28.07.17 БАН
Цифров модел и параметризация на южнобългарския черноморски шелф
3 ДМ11-2/15.12.2017
Влияние на екологичното състояние на Варненски и Бургаски заливи върху
популационно- биологичните параметри на кефаловите видове риби (Mugil
cephalus, Liza aurata и Liza saliens)
ДФНП-17-103/28.07.17
Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в бреговата зона на
южнобългарското черноморско крайбрежие
4 EASME/EMFF/2016/032 RECFISH
EASME/EMFF/2016/1.3.2.5/01/SI2.770039 Recovery offisheries historical time
seriesforthe Mediterranean and
5 MARE/2016/22 STREAM - "Strengthening regional coordination in data collection for the
Mediterranean and Black Sea"
6 80-10-239/31.08.2018
Епилитни морски кремъчни водорасли от Южния залив на остров Ливингстън
(Антарктика): възможности за биоиндикация с колонизация на нови субстрати в
условия на климатични промени
EASME/EMFF/2015/1.3
7
7 EMODnet-High Resolution Seabed Mapping
EASME/EMFF/2016/1.3.
EMODnet - Geology
4000123951/18/NL/SC
- Black Sea Color
6
BIO-OPTICS
FOR
OCEAN
COLOR REMOTE SENSING OF THE BLACK SEA
8
9 OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ

Програма за
подпомагане на младите
учени в БАН
Програма за
подпомагане на младите
учени в БАН
Фонд "Научни
изследвания"
Програма за
подпомагане на младите
учени в БАН
EASME/EMFF
DG MARE, ECC
Националeн център за
полярни изследвания
(НЦПИ)
EASME/EMFF
EASME/EMFF
European Space Agency
МОН

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

iR3 Начални изследвания – 1
1

MELTEMI
7
”Marine litter transnational Legislation Enhansement and Improvement (MELTEMI)”,

Interreg-BalkanMediterranean

iR4 Лабораторни и демонстрационни експерименти – 1
1

818879 – REFRESH - Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare,
Европейска нощ на учените 2018

Ян уари, 2019 г.
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iR5 Друга дефинирана фаза на изследвания – 2
1

n°EASME/EMFF/2016/1.
1
EuSeaMap3

EuSeaMap3

EMODNet

Lot2

Seabed

Habitats

2

57
2 ИАРА-МЗХ Биологичен мониторинг на промишлени видове риби - трицона,
меджид, хамсия, сафрид,барбун,ч.акула,

EASME
ИАРА - МЗХ

iD4 Предварителни изследвания и експерименти - 2
1
2

ИАРА-МЗХ
2
Биологичен мониторинг на промишлени видове риби - трицона, меджид,
хамсия, сафрид,барбун,ч.акула,
ИАРА-МЗХ
3
Изследване и определяне на запаси от трицона и съпътстващи видове
пред българския бряг на Черно море чрез пелагично трално изследване

ИАРА - МЗХ
ИАРА - МЗХ

iD7 Технологично оборудване – 1
1

Д-34-10/31.03.2015 ИМАМО - Подобрен мониторинг на морските води

МОСВ

iBDR3 Влизане в мрежа – 1
1

OPP Oceans Past Plarform

COST

iT2 Влизане в мрежа – 3
1

2
3

2015-1.3.1.3-SI2.727
1
EMODNET – Ingestion Емоднет: Пан – Европейска
инфраструктура за управление на океански и морски данни – Вливане и
съхраняване на морски данни (Emodnet: Pan-European infrastructure for Ocean
and Marine Data Management - Ingestion and safe-keeping of marine data)

ЕС

654359
2
eLTER H2020/ H2020: Integrated European Long-Term Ecosystem &
Socio-Ecological Research Infrastructure

ЕС

730960-SeaDataCloud
3
– По-нататъшно развитие на Пан-Европейската струкура
за управление на морски и океански данни: (Further developing the panEuropean infrastructure for marine and ocean data management), Договор 730960
— SeaDataCloud — H2020-INFRAIA-2016-2017/H2020-INFRAIA-2016-1

ЕС

5.2. Трансфер на технологии
През отчетния период не е извършван трансфер на технологии или подготовка
на такъв.
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РАЗДЕЛ 6. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Освен научната си дейност, Институтът по океанология извършва и
ограничена стопанска дейност, съгласно Закона и Устава на БАН, по условията
на чл. 4 от ЗКПО във връзка с чл. 1 от Търговския закон. Общия приход от
реализираната стопанска дейност възлиза на 44 932 лв. Прилагайки по-горе
цитираните закони, Институтът отчита като стопански, следните видове дейности:
o Провеждане на стажове за навигатори на НИК “Академик за студенти от
ВМУ”Н.Й.Вапцаров”- Варна и Техническия университет - Варна;
o Услуги, свързани с предмета на дейност на ИО. Това са преди всичко
обучителни и опреснителни курсова за леководолази и работа с барокамерен
комплакс;
o Отдаване под наем на площи, помещения и материална база. На територията
на Института са изградени механична работилница за изработка на метални
изделия (Метал-Декор ЕООД) и автомивка (S\\\AMG). И двете помещения са
със самостоятелни входове, без достъп до сградата и парка на Института.
През отчетния период не е осъществявана съвместна стопанска дейност с
външни организации и/или партньори.

Ян уари, 2019 г.
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РАЗДЕЛ 7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Приходите на Института по океанология за 2018 г. възлизат на 4 036 849 лева,
традиционно формирани от:
• субсидия
1 706 559 лв.
национални договори за научни разработки с
• български фирми и организации
512 461 лв.
• договори за научни разработки с международни фирми
449 289 лв.
• международни програми
1 426 347 лв.
• стопанска дейност (наеми)
31 081 лв.
• приходи от курсове и др. услуги
13 271 лв.
• докторанти
580 лв.
Трансфери – 2 079 117 лв.
• МОН
• МОСВ
• Национален фонд

1 089 894 лв.
1 066 836 лв.
77 613 лв.

Разходите в Институт по океанология за 2018 г. са 5 338 344 лв. в т.ч.
• заплати
1 078 050 лв.
• плащания по извънтруд. правоотношения и други
1 729 553 лв.
• социални осигуровки
260 580 лв.
• стипендии
5 500 лв.
• придобиване на ДМА
57 701 лв.
• придобиване на НМДА
20 400 лв.
• предоставени трансфери за чужбина
520 589 лв.
• предоставени трансфери в страната
398 571 лв.
• издръжка
1 099 253 лв.
 храна
29 913 лв.
 медикаменти
2 025 лв.
 постелен инвентар и облекло
1 662 лв.
 материали
174 063 лв.
 вода, горива, ел.енергия
215 068 лв.
 външни услуги
429 762 лв.
 текущ ремонт
6 169 лв.
 командировки в страната
60 891 лв.
 командировки в чужбина
166 011 лв.
 застраховки
12 405 лв.
 глоби и неустойки
847 лв.
 фин.услуги
437 лв.
 платени данъци,такси,нак.лихви и адм.санкции, заем
168 147 лв.
 съдебни разноски
1 332 лв.
 данък сгради,такса МПС
2 363 лв.
 лихва и ДДС РА НАП
82 517 лв.
 заем БАН
69 220 лв.
 вноска партида Развитие /наем/
12 715 лв.
Наличните средства в български лева от валута са 715 598 лв.
Наличните средства в Единната сметка са
942 609 лв.

Ян уари, 2019 г.

29

Ин стит ут п о ок еан ол огия – БАН, Варн а

Годиш ен отч ет – 2018

РАЗДЕЛ 8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В отдел „Научна информация и библиотека” на ИО е наличен библиотечен фонд,
включващ над 10 500 тома книги, серийни и периодични издания, дисертации, архив на
разработки на института и др.
В съвременните условия Институтът по океанология усвоява активно и разчита
преди всичко на модерни форми на информационно обезпечаване и достъп до бази
данни. Библиотеката на Института по океанология е член на Европейската асоциация
на морските библиотеки и информационни центрове (EURASLIC) www.euraslic.org и
Международната асоциация на морските библиотеки и информационни центрове
(IAMSLIC) www.iamslic.org. Членството в тези организации дава право на безплатно
международно междубиблиотечно заемане на научни статии, публикувани в списания,
притежавани от членуващите библиотеки или до които имат on-line достъп.
Благодарение на разработените системи IAMSLIC Distributed Library Z39.50 и
EURASLIC ILL Mailing List набавянето на копия на статии става бързо и ефективно,
като изпълнението на заявките е почти на сто процента.
Библиотеката на ИО е член и на Българската библиотечно-информационна
асоциация (ББИА). Като част от библиотечната мрежа на Централната библиотека на
БАН, ИО получава достъп до електронните бази данни, абонирани от БАН и МОН.
Осигурен е достъп до онлайн ресурси чрез абонамент на БАН: EBSCO, APS-A11
и JSTOR; и национален абонамент на МОН: ScienceDirect, Scopus и Web of Science.
Библиотеката на ИО работи по следните международни проекти, пряко свързани
с обмен на литература, информация и данни:
• ODINECET (Мрежа за океанографски данни и информация на европейските
държави в икономически преход);
• ECET Union Catalogue of Serials (Своден каталог на периодични издания
намиращи се в библиотеките на Източните държави в икономически преход );
• CEEMaR (Репозиториум за морска литература в Централна и Източна Европа );
Изключително престижното позициониране на ИО в международната мрежа на
морските библиотеки и информационни центрове и активното участие на отдел
„Научна информация и библиотека” в международния обмен на специализирана
литература, гарантира обезпечаване на учените в ИО с необходимата информация за
извършване на тяхната изследователска дейност.
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РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ПО
ОКЕНОЛОГИЯ
През 2018 г. няма настъпили промени в състава на Научния съвет на Института
по океанология “Фр.Нансен”- БАН (избран на 25.01.2017 г.), кайто е в следния състав:
1. Доц д-р Николай Вълчев – Председател
2. Доц д-р Марина Панайотова – Зам. председател
3. Доц д-р инж Веселка Маринова – Секретар
4. Проф д-р Снежана Мончева
5. Проф. д-р инж. Атанас Палазов
6. Доц д-р Валентина Дончева
7. Доц д-р Валентина Тодорова
8. Доц д-р Виолин Райков
9. Доц д-р инж Екатерина Трифонова
10. Доц д-р Кремена Стефанова
11. Проф. д-р инж Любомир Димитров
12. Доц д-р Петя Иванова
13. Доц д-р Преслав Пеев
14. Доц д-р Райна Христова
15. Проф двн Боян Медникаров – ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”-Варна
16. Проф д-р инж Румен Кишев – ИМСТ с ЦХА - БАН
17. Проф дбн Марияна Филипова – МУ - Варна
18. Доц д-р Николай Минчев – ТУ – Варна
19. Гл. ас. д-р инж Богдан Проданов – млад учен по чл.38, ал.5 от Устава на
БАН със съвещателен глас:
Технически секретар на Научния съвет – Диана Христова

През 2018 г. са проведени единадесет заседания на Научния съвет на ИО-БАН, на
които са разглеждани различни, значими проблеми от оперативно и стратегичаско
значение, приемани са планове за работа и отчети за извършената дейност, както на
института като цяло, така и по изпълняваните от института проекти. През годината бяха
актуализирани Правилника за вътрешния трудов ред в ИО-БАН (http://iobas.bg/downloads/IO/Pravilnik_za_vatreshniya_trudov_red_IO_BAN.pdf)
“Правила
за
условията и реда за придобиване на образователни и научни степени и за заемане на
академични
длъжности”
на
института
(http://io-bas.bg/downloads/IO/Pravila_URPONSAD_IO-BAS_10112017.pdf), съгласно новоприетия закон и Правилника на
БАН. Беше приета и Стратегия за развитие на Института по океанология 2017 – 2023
(http://io-bas.bg/downloads/IO/Strategy%20_IO_BAS.pdf) .
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РАЗДЕЛ 10. КОПИЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИО-БАН

http://www.io-bas.bg/downloads/IO/PravilnikZaDeinostta2001.pdf
РАЗДЕЛ 11. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

абривиатура
ИО
АЕЦ
БАН
ВВМУ

ВМС
ЕС
ЕК
ИАРА
ИМСТ с ЦХА

ИА
ИИЗ
КСР
МОН
МОСВ
МРРБ

МЗХ
МВнР
МУ
НИК
НИРД

НЦОД
РДМС
РДВ
РИМ

ССА
СЦ
ТУ
IODE
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значение
Институт по океанология
Атомна електрическа централа
Българската академия на науките

Висше военноморско училище
Военно Морски Сили
Европейски съюз
Европейска комисия
Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с
Център по Хидро- и Айродинамика
Изпълнителна агенция
Изключителна Икономическа Зона
Консултативен съвет по рибарство
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на земеделието и храните
Министерство на външните работи

Медицински унинерситет
Научно-изследователски кораб
Научноизследователска и развойна дейност

Националния център за океанографски данни
Рамковата директива за морска стратегия
Рамковата директива за водите
Регионален Исторически Музей
Селскостопанска академия
специфична цел
Технически унинерситет
International Oceanographic Data and Information Exchange

32

Ин стит ут п о ок еан ол огия – БАН, Варн а

Годиш ен отч ет – 2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Попълнен файл Spravka_personal_2018
2. Списък на излезлите от печат публикации през 2018 г. генериран от
системата SONIX, 26 януари 2018 г.:
E 1.1а: Научни публикации в издания, индексирани в WoS, Scopus, ERIH+
(публикувани)
E 1.3а: Реферирани научни публикации в издания, неиндексирани в WoS, Scopus,
ERIH+, тематични сборници, вкл. сборници от международни и национални научни
форуми - (публикувани)
E 1.4.1 а: Научни публикации в рецензирани тематични сборници, издадени от
международни академични издателства - (публикувани)
E 1.4.2 а: Научни публикации в рецензирани тематични сборници, издадени от
национални академични издателства - (публикувани)
E 1.6.х а: Научни монографии (първа част - книги), други (публикувани)
E30.1: Участие в международни конференции с доклади или съавторство
ХХ.а Всички публикации - публикувани
3. Списък на цитатите за 2017г. генериран от системата SONIX, 26 януари 2017 г.
E 1.8.1: Цитати (първа част - на научни публикации) - в WoS или Scopus
E 1.8.2: Цитати (първа част - на научни публикации) - в други научни издания
4. Списък на дейностите в SONIX, 26 януари 2017 г.:
Изследователска дейност – Участие в проекти на звеното
E 3.1: Получени средства от външни източници по международни научни проекти
(РП на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др.)
E 3.2: Получени средства от външни източници по научни проекти по ФНИ
E 3.3: Получени средства по научни проекти на конкурсен принцип от страната (без
ФНИ)
А 1.4.7. Участник в договор/проект по ЕБР и по двустранно или многостранно
научно сътрудничество
ПРОЕКТИ - (а) подадени
ПРОЕКТИ - (в) одобрени
Докторанти на звеното
E22/1: Докторанти към началото на периода
E22/3: Отчислени докторанти през периода
E22/5: Защитили докторанти в периода
Подготовка на специалисти
E24/1: Лекции и спец.курсове, водени от служители на звеното
А 3.2.2. Ръководство на докторанти в рамките на срока на докторантурата
Експертна дейност
E 3.10: Експертни доклади по писмена заявка от международни институции и
органи, които не се заплащат
E 3.11: Експертни доклади по писмена заявка от държавни и общински органи и
институции, които не се заплащат
Ян уари, 2019 г.
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E 3.12: Експертни становища за изпълнителната, законодателната, съдебната и
местна власт, които не се заплащат
E26/C1: Експертизи в помощ на институции – платени
E26/D1: Експертизи в помощ на институции – неплатени
E26/C2: Рецензии и становища по процедури за образователно ниво, научни степени
и академични длъжности
E26/D2: Други рецензии
А 5.1. Участие в държавни и правителствени органи
А 5.2. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени
органи и организации
А 5.3.1. Становища в помощ на институции и органи на управление
А 5.3.2. Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление
А 5.3.3. Консултантска дейност в помощ на институции и органи на управление
А 5.4.а. Публична рецензентска дейност - за ОНС "доктор" (a) Рецензия
А 5.4.1б. Публична рецензентска дейност - за ОНС "доктор" (b) Становище
А 5.4.3а. Публична рецензентска дейност - за "доцент" (a) Рецензия
А 5.4.4. Публична рецензентска дейност - за "професор" (b) Становище
E26/B1: Участие в съвети, комисии и други експертни органи на външни за БАН
институции
Участие в конференции
Е30/1: Участие в международни конференции с доклади или съавторство
Е30/2: Участие в национални/чуждестранни конференции с доклади
съавторство

или

5 Извлечение от протокола на заседанието на НС/22.01.2018г., на което бяха
приети отчетните карти по проектите.
6. Отчетни карти по проектите на ИО-БАН за 2018г.
7. Протокол от Общото събрание на учение, на което е приет научният и
финансов отчет на ИО.

ДИРЕКТОР: ……………
/проф. д-р С. Мончева/

Ян уари, 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Попълнен файл Spravka_personal_2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Извлечение от протокола на заседанието на НС/22.01.2018г., на
което бяха приети отчетните карти по проектите.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Отчетни карти по проектите

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Протокол от Общото събрание на учение, на което е приет
научният и финансов отчет на ИО.
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