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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

Институтът по океаналогия при БАН (ИО-БАН) извършва фундаментални и
приложни научни изследвания в областта на океанологията в съответствие с
националните приоритети и световните тенденции в съответствие с неговата мисия
като „Национален морски научен и експертен център интегриран в Европейското
научно пространство“. Изследователската, научно-приложната и експертната дейност
на института са насочени към разработването на стратегия за устойчиво развитие и
управление на екосистемата на Черно море, в съответствие с регионалното и
европейското законодателство, прилагайки екосистемен подход. ИО-БАН осигурява
високо равнище на научни изследвания и компетентност по обществено значими
въпроси в областта на теоретичните и приложни аспекти на морските изследвания и
комплексния мониторинг на морската среда свързани с използване на морските
ресурси за постигане на устойчиво обществено-икономическо развитие при опазване
на биологичното разнообразие и морската околна среда, в подкрепа на морската
икономика и дългосрочната стратегия за „Син растеж” на Европейската комисия.
ИО-БАН представлява държавата в Междуправителствената океанографска
комисия към ЮНЕСКО чрез Националната океанографска комисия. Центърът за
океанографски данни към института осигурява достъп до морски данни и
информация, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в
подкрепа на националното и европейско изследователско пространство и бизнеса. Той
е със статут на Национален Център за Океанографски Данни и е включен в системата
на IOC-IODE (Международен обмен на океанографски данни и информация) към
Междуправителствената океанографска комисия.
Важни приоритети продължават да бъдат дейности свързани с внедряване на
Европейските законодателни инициативи за морската околна среда и спазване
ангажиментите на Р България по редица международни, регионални и национални
нормативни документи за опазване на морската околна среда, биоразнообразието и
биологичните 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, Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, Закона за
защитените територии, Закона за биологичното разнообразие.
През 2019 г. институтът продължи успешно да изпълнява стратегическите и
оперативните си цели като прилага съвременни методи и технологии за наблюдение и
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изследване на процесите в бреговата зона и шелфовата акватория и иновативни
научно-изследователски инструменти.
Спектърът от дейности през 2019 г. включва:
• Изследване промените в биотата под въздействие на външни фактори –
антропогенен натиск, инвазивни неместни видове и климатични промени;
• Изучаване биоразнообразието на Черно море на популационно-генетично,
видово, хабитатно и екосистемно равнище, , включително функционалните и
трофични взаимодействия между организмите;
• 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;
• Мониторинг на биогенния режим във Варненски залив;
• 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 на научните основи за опазване на видовете и природните
местообитания;
• Разработване на научните основи за култивиране на хидробионти;
• Разработване на становища и експертизи за министерства, ведомства,
обществени организации и фирми;
• Реконструкция на климатичните промени и колебанията на морското ниво с цел
прогнозиране на глобалните климатични промени;
• Изследване на минералните ресурси в шелфовото пространство на ИИЗ на
Република България с приоритет газовите хидрати;
• Оценка на геоложкия риск като: земетресения, кални вулкани, вълна тип
„цунами”, свлачища, срутища, абразия, вследствие на геодинамични процеси в
контекста на националната сигурност;
• Изследване на крайбрежните и подводни геоархеологически ландшафти;
• Климат и енергиен потенциал на морското вълнение;
• Брегова хидродинамика (вълнение, вълнови течения, колебания на морското
ниво);
• Литодинамика и морфодинамика на бреговата зона и шелфовата акватория;
• Геоморфология на бреговата зона и шелфовата акватория;
• Картиране на дънния субстрат и физическите местообитания в бреговата зона и
шелфовата акватория;
• Пространствен анализ на съвременната морфоложка и ландшафтна структура на
Българската Черноморска крайбрежна зона;
• Цифрови модели на релефа на дъното и геоморфоложки анализи;
• Оценка и управление на риска в бреговата зона и шелфовата акватория;
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• Подаване на оперативни данни към европейските мрежи за морски наблюдения
и данни;
• Картиране и мониторинг на акумулативни приустиеви участъци по северното
Българско черноморско крайбрежие чрез безпилотни летателни апарати;
• Развитие и прилагане на съвременни технологии за морски изследвания –
дистанционо наблюдение и оперативната океанография.
Изпълнението на тези приоритетни дейности се извършва с мултидисциплинарни екипи по спечелени от института проекти и задачи с различни източници
на финансиране, включително: рамковите програми за научни изследвания и
иновации на ЕС – рамковата програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и
иновации, програма „Коперник“, EC DG MARE, BalkanMed Programme & the European
Regional Development Fund, международни организации и агенции, програми BG02
„Интегрирано управление на морските и вътрешните води” и BG03 Биоразнообразие и
Екосистеми, международни организации и агенции; Фонд „Научни изследвания“,
министерства, ведомства, обществени организации и фирми. Многообразното
финансиране на изследванията гарантира устойчивостта на изследователската
програма на института.

1.2. Изпълнение на националната стратегия за развитие на научните зследвания
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
Ян уари, 2020 г.

5

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

Годиш ен отч ет – 2019

работата с научни екипи на световни ниво в рамките на европейски проекти или
посредством индивидуални грантове.
През 2019 г. се обявиха и успешно проведоха два конкурса за главни асистенти
по Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и
Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”;
Научна специалност: „Хидробиология”; Научни направления: „Молекулярна
таксономия” и „Ихтиология“.
С цел повишаване компетентността и разширяване възможностите на секция
„Биология и екология на морето” при ИО-БАН за участие в национални и
международни проекти и експертни работни групи бе разкрит конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент” по Област на висше образование: „Природни науки,
математика и информатика", Професионално направление: "Биологически науки",
Научна специалност: „Ботаника", Научно направление: „Алгология (диатомология)".
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 качеството на публикационната
активност на института се е повишила, излезлите научни публикации в издания,
индексирани в WoS, Scopus, ERIH+ са 30, като от тях 20 са с Q-ранг. Видимостта на
научната продукция също е нарастнала – общият брой цитирания през 2019 г. е 513.
В допълнение учените от института работят в 24 съвместни международни
научни колективи.
Като значимо може да бъде оценено участието в европейската инициатива
EMODnet, където институтът 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 2019 г. успешно се изпълняват дейностите по проекта на Националната
Пътна карта на научната инфраструктура “Инфраструктура за устойчиво развитие в
областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в
Европейската инфраструктура Евро-Арго - МАСРИ”, на която ИО-БАН е
координатор.
През 2019 ИО работи активно по Националната научна програма „Опазване на
околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни
бедствия“ , като е ръководител на РП1.4. „Процеси, качество на морската среда,
екосистемни функции и услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона
на Черно море» и партньор в РП1.9.
Учени от института участват активно и в Програмата за изследване на
Антарктика на Националния център за полярни изследвания, като изследванията са
част от националния принос в изследване на климатичните въздействия върху
биоразнообразието и развитието на биологичните съобщества на Антарктика.
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1.3. Полза/ефект за обществото от извършените дейности
Ефектът за обществото се определя до голяма степен от научно-приложната
дейност на института, като реализирани научни продукти, представяне на резултати
от проекти/разработки посредством лекции или други обществени прояви и др.
От една страна, ползата се състои в осигуряване на необходимите научна
експертиза, инструментариум и управленски подходи за изследване и подпомагане на
разрешаването на проблеми, свързани с крайбрежни рискове, получаване на надеждна
прогноза за състоянието на крайбрежната морска среда, включително в дългосрочен
план с отчитане на климатичните промени, както и предлагане и тестване на
ефективността на различни мерки за намаляване на риска.
През 2019 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 РДВ и съгласно
Споразумение № Д-33-28/26.07.2019 г. с МОСВ се осъществява оперативният
мониторинг на крайбрежните води на 37 станции в едномилната зона, в съответствие с
новия ПУРБ. Проведеният мониторинг през 2019 г. осигурява необходимата
информация за оценка на екологичното състояние на морските крайбрежни води по
РДВ на база физикохимични елементи за качество, приоритетни вещества и
специфични замърсители (ПВСЗ), хлорофил а и фитопланктон, като оценката по
ФХЕК и БЕК предстои да бъде изготвена в началото на 2020 г. Събирани са
хидрологични данни (температура, соленост, кислород и флуоресценция) със CTD
сонда по време на научните експедиции с НИК “Академик”, като е извършена оценка
на екологичното състояние в крайбрежните води през 2019 г. по хидрофизични
параметри.
Специалисти от института активно участваха в разработването на „Национален
доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2017 г.” с
включена оценка на състояние на морските води, в помощ на ИАОС и МОСВ за
докладване пред ЕК. Научен колектив от института подготви и предостави
информация във връзка с изготвяне на шести Национален Доклад 2014-2018 г.г. към
Конвенцията по биологично разнообразие.
В изпълнение на ангажиментите на Р. България по прилагане на РДМС и
съгласно Споразумение № Д-33-28/26.07.2019г. с МОСВ, секция „БЕМ“ има водеща
Ян уари, 2020 г.

7

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

Годиш ен отч ет – 2019

роля в мониторинга на морските води в съответствие с изискванията на РДМС.
Извършен е мониторинг на морските води – пробоотбор относно биоразнообразието
на пелагичните (Д1), бентосните местообитания и целостта на морското дъно (Д1,6),
инвазивните видове (Д2), еутрофикацията (Д5), отпадъци по морската повърхност
(Д10С2).
В изпълнение на ангажиментите на Р. България по Букурещката Конвенция и с
цел подпомагане дейността на Черноморската комисия, през 2019 г. е докладвана
годишната (за 2018 г.) експертна оценка за опазването на биоразнообразието в Черно
море по всички ключови биологични компоненти – фитопланктон, зоопланктон,
макрозообентос, макрофитобентос към експертната група по Биоразнообразие (BG
National Report 2018 - Biodiversity).
Докладвана е Годишна експертна оценка (BG National Report to AG FOMLR) 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.
Във връзка с прилагане на Регламент DCR199/2008 EC, Регламент (EC) No.
1639/2001, Регламент 2017/1004 EC РЕФОРМИРАНА се извършва биологичен
мониторинг на 7 промишлени видове риба, проведени са две изследвания за
установяване на моментното състояние на запасите от трицона и придружаващи
видове, като резултатите ще бъдат докладвани на ИАРА-МЗХ и в съответните
формати към JRC, EC (BS&Med Data collection platform) и GFCM-FAO (Data collection
platform) през 2020 г.
Специалисти от института участват и в изготвяне на работна програма по
Програмата за събиране на данни в областта на рибарството на ЕС за 2017 - 2020 г.г. и
2020 – 2021 г.г., Оценката на програмите за събиране на данни в областта на
рибарството на страните членки на ЕС за 2019 г., 2020-2021 г.г.
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.
ИО-БАН има съществен принос за разработване на Стратегическата Програма за
научни изследвания и иновации за син растеж в Черно море, в съответствие с
Европейската инициатива за синя икономика.
През 2019 година, голяма част от инициативите за популяризиране на дейността
на ИО-БАН сред обществото беше посветена на 150-та годишнина на Българската
академия на науките. Сред тях трябва да се отбележат постерната изложба „35 години
НИК Академик“ отворена за посещение в Централното фоайе на БАН, мащабното
събитие „Европейска нощ на учените“, проведено по проект REFRESH,
Ян уари, 2020 г.
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международния ден на Черно море и успешно проведената 21-дневна международна
експедиция с НИК „Академик“ в Черно море (BIO-OPT 2019) посветена както на 150та годишнина на Академията, така и на 35-та годишнина на научноизследователския
кораб.
Добра практика за повишаване на видимостта на института извън научната
общност и популяризиране на резултатите от различни научноизследователски
проекти е и организирането на работни срещи и семинари. Предимство на този тип
събития е, че дават възможност за диалог с участници от различни сектори и
академични среди и за повишаване на осведомеността и знанията на широк кръг от
заинтересовани лица. През 2019 година във връзка с честването на Международния
ден на Черно море и 150-та годишнина на БАН в ИО беше организиран семинар на
тема „Координатни и височинни системи в Република България – приложение в
морската практика за устойчив син растеж“, а учени от института взеха участие в две
работни срещи на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“ и
една работна среща на тема „Морски бозайници“.
Изключително важно за популяризиране на дейността на ИО е организирането
на събития насочени към младото поколение. Учени от ИО-БАН бяха посланици на
проект Европейска нощ на учените като участваха в срещи с ученици от две
варненски училища (ОУ „Свети Иван Рилски” и ОУ „Г.С.Раковски”,) с дискусии и
презентации посветени на Световния ден на водата и Денят на българската просвета и
култура и на славянската писменост. Беше организирана специална сесия на млади
учени от ИО-БАН, Варна и чуждестранни стипендианти.
В рамките на проект MELTEMI (Interreg Balkan-Med 2014-2020 "MarinE litter
transnational LegislaTion EnchaceMent and Improvement") са организирани четири
кампании за мониторинг на бреговата ивица при обследване с водолази на плитката,
крайбрежна зона на Шкорпиловци, плажа пред устието на р.Камчия и Камчийски
пясъци с участие на ученици от СОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Пейо Кр. Яворов”. Бяха
проведени „Сини кафенета”, с изложба от произведения на изкуството направени от
отпадъци с участие на учениците от гореспоменатите училища.
През цялата година вратите на ИО-БАН бяха отворени за посещения на групи
ученици от различни варненски училища, за които бяха организирани лекции и
мултимедийни презентации на научноизследователската дейност и дадоха възможност
за директна дискусия между любознателните младежи и учените.
В рамките на лятната си учебна практика студенти от СУ „Св. Климент
Охридски“ посетиха ИО и НИК „Академик“ и се запознаха с факти за
научноизследователската дейност на миниподводницата PC-8 и ролята на
научноизследователския кораб за реализация на научно-приложни проекти и
програми в сложния процес за изучаване на Черноморския басейн.
Публични лекции на различни теми, свързани с Черно море бяха изнесени от
учени от ИО-БАН пред преподаватели, студенти и ученици в Археологически музей –
Варна, Шуменския университет, както и в ОУ “Гео Милев” гр. Варна.
Ян уари, 2020 г.
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Учените от Института по океанология успяха да достигнат до широката
общественост и чрез редица медийни изяви, включващи интервюта в телевизионни
програми (Нова Телевизия, БНТ, БНТ2, Телевизия Черно море), радиопредавания
(Дарик, Нощен Хоризонт, Агенция Фокус) и онлайн и печатни издания (24 часа, Черно
море, Монитор и др.).
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 регионалното развитие и др. Специалисти от ИО оказват методична
и експертна помощ в дейността и на местните органи/институции; областни и
общински власти, както и в университетите 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;
Консултативен съвет по рибарство към МЗХ; 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
Институтът сключи Споразумение за партньорство с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в областта
на научните изследвания, инженерно-внедрителската дейност и иновациите.
Ян уари, 2020 г.
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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. Активно е
участието в работата на MSFD CIS Technical Group on seabed habitats and sea-floor
integrity (TG SEABED), към ЕК за разработване на Ръководство за оценка на
състоянието на дънните местообитания по Дескриптори 1,6 на РДМС.
През 2019 г., беше осъществено съвместно проучване на влиянието на
подземните води върху акваторията на Варненски залив и Варненско езеро с проф.
Наташа Димова от Университета на Алабама, САЩ.
Стипендиантът Станислав Куровски, по програма ERASMUS, беше на
тримесечно обучение в лабораторията по химия на морето на Университета в Гданск,
Полша.
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 и РДМС
Институтът извършва оценка на екологичното състояние в крайбрежните води по
задължителните биологични елементи за качество и оценка на химичното състояние
по приоритетни вещества и специфични замърсители в морски води и и оценка на
постигането на добро екологично състояние на морската околна среда по съответните
дескриптори.
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 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. Определени са моментните числености и биомаси от трицона и
съпътстващи видове - меджид, хамсия, сафрид, барбун, черноморска акула, като са
изследвани различни биологични параметри и е предложен научен съвет за
рационална експлоатация.
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
Ян уари, 2020 г.
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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.
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-33-28/26.06.2017г. между МОСВ и ИО-БАН за изпълнение
на задълженията на ИО, произтичащи по чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите за
изпълнение на мониторинговите изисквания на Рамковата Директива за водите и
Рамковата Директива за морска стратегия, ръководител проф. д-р Снежана Мончева
В съответствие с приоритетите на държавата и задълженията на България към
ЕС да прилага общностните политики за морската среда, както и в изпълнение на
задълженията на ИО, произтичащи от закона за водите, Наредба № Н-4 от 14.09.2012г.
за повърхностните води в сила от 05.03.2013 г, с активното участие на
мултидисциплинарния експертен капацитет на ИО-БАН, се извърши мониторинг на
състоянието на крайбрежните и морските води на територията на Черноморски район
за басейново управление.
Проведените изследвания осигуряват необходимата информация за оценка на
екологичното състояние на крайбрежните води през 2019 г. по химичните
(Приоритетни вещества и Специфични замърсители), физикохимичните и биологични
елементи за качество (частично) на база класификационни системи разработени от
експерти на Института по океанология-БАН.
Допълнително през 2019 са изпълнени мониторинговите програми по 5 от 11-те
дескриптора, в съответствие с изискванията на РДМС. Приложени са съвременни
технологични и методологични подходи за мониторинг по Дескриптори 1,4,6 Пелагични местообитания, Дънни местообитания, Дескриптор 2 – Неместни видове,
Дескриптор 5 – Еутрофикация, Дескриптор 10 - Морски отпадъци по водната
повърхност. Събраните проби и данни следва да осигурят необходимата информация
за оценка на състоянието на морската околна среда и въздействията върху нея по
съответните критерии и индикатори.
Ян уари, 2020 г.
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Проект № BG 14MF0P001-3.003-0001-C01 „Събиране, управление и
използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата
политика в областта на рибарството за периода 2017-2019г.”, финансиран от
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за морско дело и рибарство
Договор ИАРА-МЗХ 161/28.05.2018 „Биологичен мониторинг на
промишлени видове риби - трицона, меджид, хамсия, сафрид, барбун,
черноморска акула“ с ръководители доц. д-р В. Райков, доц. д-р Мария Янкова,
Трицоната е бързо развиващ се вид с големи вариации в биомасата и
попълването и зависи от антропогенни въздействия, различни от риболова, както и от
динамиката във факторите на околната среда, поради което, при изучаване на тези
зависимости от голямо значение е непрекъснатия характер на изследванията. В
изследваните месеци се наблюдава стабилни ръст, тегло и възрастовата структура.
Факторът на състоянието е висок в началото на периода на хвърляне на хайвера и
узряването на гонадите.
За по добър анализ и по-адекватни препоръки по отношение на устойчивостта
на експлоатация и мерки за рационално използване на живите морски ресурси е
необходимо да се увеличи честотата на събираните и анализирани проби и въвеждане
на нови показатели, като съдържание на мазнини, химически състав на отолитите, и др.
За изследвания период е установeна динамиката на биологичните параметри на
черноморския сафрид, меджида и барбунята пред българския бряг на Черно море, като
е анализиран кондиционният фактор (коефициент на охраненост по Фултън), който се
прилага широко и успешно като индекс за физиологичното състояние на рибните
видове.
Дог.ИАРА-МЗХ 162/28.05.2018 „Изследване и определяне на запаси от
трицона и съпътстващи видове пред българския бряг на Черно море чрез
пелагично трално изследване“ с ръководител доц. д-р В. Райков.
Получени са нови данни за разпространението, моментната биомаса и улова на
единица площ на трицона, меджид, барбуня, сафрид и други придружаващи видове
риба през пролетно-летния и есенно-зимния период на 2018-2019г. Резултатите са
представени и анализирани в ГИС среда. Изследвани са храненето на трицона, сафрид
,хамсия, като са получени нови данни за хранителната екология на барбунята в Черно
море. Изведени са важни индекси и е анализирана биомасата и числеността на редица
зоопланктонни видове в стомасите и в средата. Направен е анализ на плодовитостта и
степента на размножаване на трицона, меджид, сафрид и барбуня във връзка с
нарастването и общата кондиция на изследваните видове. За барбунята и меджида
данните за порционното размножаване са нови за Черно море. Картирано е
разпространението по сезони на медузата A.autita. Отчетена е негативната роля на
високата биомаса на вида за тралния риболов, като са направени съответните
препоръки до ИАРА-МЗХГ.
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Изчислените експлоатационни биомаси и равновесните нива (MSYs) не трябва
да се разглеждат като абсолютна стойност за бъдещи улови, с оглед на факта, че
методите имат някои неясноти и делът на IUU е все още неизвестен. В такива случаи,
се използват специални подходи, като 2/3 MSY (Caddy и Mahon, 1995).
Препоръчителна стойност на уловите от трицона не бива да надвишава 5500 тона за
настоящата година на експлоатация в български води на Черно море.

Ян уари, 2020 г.
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
Към 31.12.2019 г. в ИО работят 113 души (53 от тях са жени), които според
данните от отдел „Човешки ресурси“ са разпределени както следва: 32 (20 жени) или
28.3% са изследователи, от които 20 хабилитирани (3 професори) и 12
нехабилитирани (8 гл. асистенти, 0 асистенти и 4 с ОНС „доктор“ без академична
длъжност), а останалите, както следва: специалисти с висше образование – 42, със
средно професионално – 14, със средно – 23, и 2 друг персонал (виж Приложение 2 –
Справка персонал).
През 2019 г. в Института по Океанология са разработвани общо 47 научноизследователски проекти и договорни задачи, детайлно отразени в Приложенията към
настоящия отчет, като 14 от тях са с обща стойност на проекта (за звеното) над 150
000 лв. и 33 проекта под тази стойност. Проектите са финансирани от различни
източници, а именно:
- 7 - проекта финансирани от Фонд "Научни изследвания";
- 3 - проекта финансирани от други национални източници (Българска Академия
на Науките по програма за подпомагане на младите учени и Националeн център
за полярни изследвания;
- 1 - COST акция;
- 1 - проекти, финансиран от НИФ - Националeн център за полярни изследвания
(НЦПИ);
- 8 - проекта, финансирани от министерства (МОН, МОСВ, МЗХ) и други
ведомства;
- 8 - проекта финансирани от РП на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др.;
- 16 - проекта финансирани по други европейски и международни програми и
фондове;
- 2 - проекта разработвани в международно сътрудничество в рамките на
междуакадемични договори и споразумения (ЕБР);
- 1 - бюджетна субсидия съгласно вътрешно-институционални договори.
През 2019 г. са проведени общо 36 експедиции с общо 208 плавателни дни,
обслужващи работа по събиране на данни за физикохимични, геоложки и биологични
параметри. 13 от тези експедиции са с НИК “Академик”, с обща продължителност от
96 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 51
публикации. Въпреки, че се забелязва известен спад на публикационната дейност на
института в сравнение с предходната година (като общ брой), качеството значително
се е подобрило. Тридесет (30) са публикувани в реферирани издания индексирани в
световната система за реферириране и индексиране WoS и/или Scopus и/или ERIH+;
Ян уари, 2020 г.
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22 публикации са в списания с импакт-фактор или SJR, като 11 от тях са с ранг на
списанията Q1, 5 с ранг на списанията Q2, 3 с ранг на списанията Q3, една с ранг Q4 и
2 са в издания със SJR в Scopus, неотнесени към квартил. Научните публикации в
издания, индексирани в WoS и/или Scopus, но без IF и SJR са 8, а тези в тематични
сборници, вкл. сборници от международни и национални научни форуми са 12.
Научните публикации, които не са реферирани и индексирани в световната система за
реферириране и индексиране са 15; 3 са публикаувани в рецензирани тематични
сборници, издадени от международни и национални академични издателства; 5 са
научните публикации в рецензирани тематични сборници, издадени от неакадемични
издателства; и 9 са публикациите в депозитни бази.
Изнесени са 23 доклада на 15 значими международни и национални
конференции, като единият от докладите е пленарен.
Забелязяните цитати през 2019 г. отразени в системата SONIX са 513, при
цитирани общо 168 публикации. Цитиранията реферирани в световните бази данни
(WoS или Scopus) са 364 при цитирани общо 121 публикации, а в други научни
издания цитиранията са 149.
Броя на публикациите, докладите и цитиранията в сравнение с предходни години
потвърждава тенденцията на нарастване след 2016 г. като се отбелязва се повишаване
на средния IF на публикациите с участие на учени от института.
2.1. Най-значимо научно постижение
Колонизационни процеси и развитие на съобществата от кремъчни
водорасли в Антарктика като подход за оценка на въздействието на
климатичните промени.
Проведени са пионерни in situ експериментални изследвания на
колонизационните процеси при морски бентосни кремъчни в два контрастни по
условия пункта. Определен е минималният период от време, нужен за развитие на
съобществата от кремъчни водорасли върху новопотопени субстрати до степен,
близка на тази до естествения за района епилитон. Установеният засилен растеж
(почти двойно по-голям) на кремъчни водорасли в заливи, пряко повлияни от топене
на ледници предполага, че морските бентосни кремъчни водорасли могат да играят
съществена роля за развитието на бентосните съобщества при засилване на ефекта на
климатичните промени с противоположно въздействие - като среда за развитие на
други организми, но и като фактор инхибиращ техния растеж. За първи път е
изследвано биоразнообразието от морски епилитон от района на о. Ливингстън от
различни субстрати, като са съобщени 30 вида епилити (фиг. 1 и 2) върху изкуствени и
естествени субстрати от Южния залив на острова, с ясно разграничаване на
местообитанията. Доказано е, че между морския лед и епилитона в Антарктика
съществува обмен на видове, както и че видовете, известни основно от морския лед до
момента, са индикаторни за условия на промени в солеността и прозрачността на
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водата. Получените резултати са принос към разкриването на нови факти и
механизмите на въздействие на климатичните промени и влиянието им върху
природните екосистеми.
Резултатите, направените изводи и обобщения са представени в публикация,
приета за печат в Zidarova R., Ivanov P., Dzhembekova N. 2020. Diatom colonization
and community development in Antarctic marine waters - a short term experiment. Polish
Polar Research (Q2).
Разработката е по проект „Епилитни морски кремъчни водорасли от Южния
залив на остров Ливингстън (Антарктика): възможности за биоиндикация с
колонизация на нови субстрати в условия на климатични промени”, финансиран от
Национален център за полярни изследвания, Договор 80-10-239/31.08.2018;
ръководител на проекта доц. д-р Ралица Зидарова.
Фиг. 1. Относителна численост
на доминантни и субдоминантни
видове на диатомовите съобщества в експерименталните
сайтове и естествения за района
епилитон (A). в сайт MP
(Mongolian Port) в съответствие с
дните за пробонабиране. (4, 7,
10, 31). (B) в сайт JD (Johnsons
Dock) в съответствие с дните за
пробонабиране (7, 10, 14, 18, 22,
25, 38 & 45). (C) Доминантни и
субдоминантни
видове
в
пробите в сайта от есетествения
епилитон (по проби). ABON Achnanthes bongrainii, BRAM Brandinia mosimanniae, NGLA Navicula glaciei, NPER - Navicula
aff. perminuta, PKAM – Pseudogomphonema
kamtschaticum,
SNDR - Synedropsis spp., SKER Synedra cf. Kerguelensis.
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Фиг. 2. Клъстер дендрограма с ясно разграничаване на двата експериментални сайта
въз основа на съобществата от кремъчни водорасли (p <0.01).

2.2. Най-значимо научно – приложно постижение
Установени са нови данни за исторически земетресения, които ще променят
досегашните представи за сеизмичността в Черноморския регион
В резултат на проведени сеизмоархеологически изследвания в югоизточната
част на Мизийската плоча и в северното Черноморие са установени нови данни за
исторически земетресения. Новополучените данни променят известните до сега
представи за сеизмичността на Черноморския регион и се явяват като важна
информация за сеизмичното райониране на страната.
Изследвани са група (система) от разломи включително и Интрамизийския.
Направена е сегментация на споменатия разлом и са установени особеностите на
местата, в които той се пресича с дизюнктивни нарушения имащи друга структурна
ориентировка. Споменатата система се явява ключова при определянето на
земетръсната опасност на региона. Анализирани са данните отнасящи се за неговата
сеизмична активност.
Изследването е част от проект ,,Изучаване на последствията от силни
земетресения в крайбрежните зони на България и на Таманския полуостров – Западен
Кавказ (по исторически, археосеизмологични и палеосеизмологични данни) с цел нова
оценка на сеизмичната опасност на тези региони”, финансиран от Фонд „Научни
Изследвания“. Ръководител на проекта от страна ИО-БАН е доц. д-р Орлин Димитров.
Консултант е проф. д-р Бойко Рангелов.
Резултатите от изследването са публикувани в:
Ян уари, 2020 г.
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Ranguelov Boyko, Orlin Dimitrov, Andrey M. Korzhenkov, Evgeny Rogozhin,
Ovsyuchenko Aleksandr. 2019, ARCHAEOSEISMOLOGICAL STUDIES – BULGARIARUSSIA COOPERATION SES 2019. SES 2019 Proc. Fifteenth International Scientific
Conference SPACE, ECOLOGY, SAFETY 6 – 8 November 2019, Sofia, Bulgaria, 2019,
ISSN:p-ISSN 2603 – 3313 e-ISSN 2603 – 3321, 205-208
Rogozhin E.A., A. V. Gorbatikov, M. Yu. Stepanova, Yu. V. Kharazova, O. V.
Dimitrov, A. M. Korzhenkov, A. A. Strelnikov. 2019, Holocenic Geological and Seismic
Activity of the Fault System in Northeastern Bulgaria by the Complex of GeologicalGeomorphological and Archeoseismological Methods. IZVESTIYA, ATMOSPHERIC
AND OCEANIC PHYSICS Vol. 55 No. 8 2019, 55, 8, Pleiades Publishing, 2019,
ISSN:0001-4338 (Print) 1555-628X (Online), DOI:10.1134/S0001433819080085, 846-859.
SJR (Scopus):0.757

Фиг. 3. Компилационна схема на тектонския строеж и сеизмичност на КарпатоБалканския регион. 1) - Епицентри на земетресения с магнитуд М ≥ 3.5; 2) - Основни
разломи в границите на Мизийската плоча и намиращите се на североизток нагънати
структури; 3) - Държавни граници; 4) - Предкарпатско понижение; 5.) - Алпийска
нагъната система.
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РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Международното научно сътрудничество на специалистите от ИО-БАН
съществено допринася за издигане нивото на научните разработки и
конкурентоспособността на Института. То осигурява на учените от Института
разнообразен научен материал от различни точки на света, достъп до високотехнологично оборудване и уникална апаратура.
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
съвместни изследвания на високо методично ниво и се подготвят колективни
публикации.
В изпълнение на проект ANEMONE (Оценка на уязвимостта на екосистемата на
Черно море към натиск от човешки дейности Contract #83530/20.07.2018/), през юни в
Истанбул e организирана тристранна работна среща с цел тестване на инструменти и
индикатори за интегрирана оценка на състоянието на морската среда по дескриптори
Д5, Д8, Д9, както и е подготвена и реализирана международна мултидисциплинарна
експедиция пред бреговете на Румъния, България и Турция в периода 30.097.10.2019г. Провеждена е и втора работна среща на заинтересованите страни в
България на тема „Морски бозайници“ и мониторингова кампания за пробонабиране
на макроотпадъци по плажовете. Основна цел на срещата е запознаване и включване
на заинтересованите страни и обществеността в научните дейности, свързани със
морските бозайници и събиране на данни и извършване на мониторинг на морските
отпадъци съгласно Рамкова директива за морска стратегия (РДМС).
По проект BIO-OPTICS FOR OCEAN COLOR REMOTE SENSING OF THE
BLACK SEA (Contract #4000123951/18/NL/SC Black Sea Color) с НИК “Академик” е
проведена международна био-оптична експедиция в периода 15 май - 06 юни 2019.
Извършени са теренни изследвания на оптичните характеристики на морската вода
(разсейване, затихване, поглъщане и интензитет на падащата и обратно разсеяна
слънчева светлина в спектраленен диапазон 400 – 700нм) и концентрацията на
оптично активните вещества (хлорофил, суспендирано вещество, органика) на 124
станции в българската и румънската акватория на Черно море.
С любезното съдействие на посолството на Р. Франция на посещение в ИО беше
проф. Едуар Бар, световноизвестен климатолог и ръководител на катедра "Климат и
еволюция на океаните" в Collège de France, който изнесе публична лекция за
промените на нивото на Черно море през последните 20 000 години.
По проект "Метанов парадокс в Черно море: роля на пикоцианобактериите за
аеробната продукция на метан", в периода 1-5 октомври, е осъществена работна
визита на четирима учени от Италия д-р Кристиана Галиери, Роберто Бертони,
Стефания Вентури и Лучиано Джианти и е проведена експедиция с НИК «Академик»
Ян уари, 2020 г.
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за събиране на проби за фитопланктон, суспендирано вещество, хлорофил а и метан в
крайбрежието и дълбоководието на Черно море.
Във връзка с изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна
инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските
изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура
(Euro-Argo)” - (МАСРИ/MASRI) на 20 и 21 март 2019г. бе осъществена партньорска
визита с цел обмен на опит с колегите Дорис Йозич и Мирела Чокешич от
Министерство на науката и образованието на Хърватия и Невенка Ожанич от
Факултета по строително инженерство към Университета на Риека, Хърватия. По
време на визитата се проведоха срещи с ръководството на института, ръководителите
на секции, ръководители на лаборатории, млади учени и докторанти. Обсъдени бяха
въпросите и бе споделен опита между двете научни организации относно
изграждането и използването на научната инфраструктура
През годината института е посетен и от учени от Руската академия на науките –
проф. дгн Андрей Корженков, доц. д-р Александър Овсюченко и гл. ас. Александър
Ларков, като беше организиран съвместен семинар.
В рамките на договори и спогодби на ниво Академия през 2019 г. се разработват
три проекта по (ЕБР) в рамките на междуакадемичния обмен с Русия Украйна
Най-значим международно финансиран проект
Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство в
областта на морските отпадъци („МЕЛТЕМИ”), BMP1/23/2231/2017.
Проектът „МЕЛТЕМИ” обединява осем организации от Албания, България,
Гърция и Кипър с обща цел да предложат подобрения в законовата рамка за
управление на морските отпадъци, както и да ангажират обществото по посока на
намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда.
Черноморските брегове са уязвими на антропогенна и техногенна дейност. В
този смисъл, по-голяма част от замърсителите попадат в морето чрез естествения и
изкуствения речен отток, от крайбрежни съоръжения, насипи от земна маса, чрез
драгажни и корабоплавателни дейности. Морските отпадъци имат изключително
важно въздействие върху равновесието на черноморската екосистема. Източниците на
морските отпадъци са проблем, който е тясно свързан с екосистемата и общественото
здраве, опазването на околната среда, динамиката морските местообитания,
биологичното разнообразие и устойчивото развитие в Черноморския регион.
Морските отпадъци оказват отрицателно въздействие както върху популациите и
екосистемите, така и върху икономиката. Решаването на проблема с морските
отпадъци е свързан с разработването на стратегически регионален план съдържащ
подходяща нормативни и правни разпоредби. Всяка една от партньорските държави
изработва собствен регионален план за действие, според политиката на Рамковата
директива за морска стратегия 2008-2009 г. В тази връзка, екологичното образование и
връзката на науката с училищата е от ключово значение за изграждане на екологично
Ян уари, 2020 г.
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мислене в подрастващото поколение. Това е една от най-важните задачи, която си
поставя проект “MELTEMI”.
Очакваните резултати от проект “MELTEMI” са:
 Оценка на основните категории морските отпадъци в конкретни крайбрежни
зони;
 Преглед на съществуващата национална правна и политическа рамка за
управлението на отпадъците и опазването на околната среда;
 Подобряване и предлагане на правни и политически рамки и инструменти за
управление, както и на най-добри практики на местно, национално и международно
равнище;
 Ангажиране и повишаване на осведомеността на обществото, както и
стимулиране на екологичните образователни практики по проблемите на морските
отпадъци;
 Подпомагане на институциите, вземащите решения за съвместно разработване
на национални и транснационални планове за действие, с оглед на намаляване на
морските отпадъци.
Дейностите по разпространение на резултатите от проекта са насочени към
повишаване осведомеността относно морските отпадъци, и предотвратяването на
замърсяването с тях
Важна роля има новата инициатива «Сините кафенета (Blue-Cafés)» за
засилване на връзката с местните общности и ангажиране на широката общественост поредица от открити срещи, които се провеждат в кафенета или книжарници на които
се обсъждат проблемите с морските отпадъци, с активното участие на гражданите и
учениците.
MELTEMI ангажира училищата чрез специална мрежа MELTEMI @ Schools,
като те участват активно в оценката на морските отпадъци в изследваните райони.
Приложението за наблюдение на морските отпадъци (Marine Litter Watch) е
представено на учениците от екипа на ИО-БАН; създадени са групи от ученици,
които проведоха проучвания в крайбрежните зони за морски отпадъци.
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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 отчетния период в секция „Биология и екология на морето”, са зачислени
двама докторанти: Медия Риза Гумус като редовен докторант (Заповед: № 227
/12.09.2019 г.) в научно направление: Макрозообентос; и Йордан Раев Раев, като
задочен докторант (Заповед: № 226/ 12.09.2019 г.) по научно направление
„Устойчива експлоатация и опазване на живи морски ресурси“.
През 2019 г. двама учени от ИО участват в обучението на студенти от два
университета. В Шуменският университет доц. Д. Димитров е хоноруван лектор по
дисциплини “Океанология” (90 часа) и “Природни ресурси и екология на Черно
море” (17 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.
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 2019 г. Обучението включва както придобиване на практически
умения за работа с океанографска техника, така и теоретични умения за провеждане
на експедиционна и изследователска работа.
През 2019 г., в ИО са проведени два консултативни курса по Обща базова
подготовка на докторанти, по «Океанология и Морска геология» и “ Биологическа
океанография “ Станислав Куровски, от Университета в Гданск, Полша е преминал
тримесечно обучение в лабораторията по химия на морето при ИО-БАН , по
програма ERASMUS.
През отчетния период в Института се обучават 7 докторанти, 3 редовна форма на
обучение, 2 задочна и 2 на самостаятелна подготовка.
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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 2019 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)
4 ДФНП-17-103/28.07.17
Геоложка основа при картиране на дънни местообитания в бреговата зона на
южнобългарското черноморско крайбрежие
5 № ПМС 203/19.09.18 г.
АБР: -Цифров модел на релефа на дъното и геоморфоложки анализ на ВарненскоБелославски езерен комплекс
6 EASME/EMFF/2016/032 RECFISH
EASME/EMFF/2016/1.3.2.5/01/SI2.770039 Recovery offisheries historical time
seriesforthe Mediterranean and
7 MARE/2016/22 STREAM - "Strengthening regional coordination in data collection for the
Mediterranean and Black Sea"
8 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
9 EASME/EMFF/2015/1.3
EMODnet-High Resolution Seabed Mapping
10 EASME/EMFF/2016/1.3.
EMODnet - Geology
11 № 4000123951/18/NL/SC
АБР: Black Sea Color
BIO-OPTICS FOR OCEAN COLOR REMOTE SENSING OF THE BLACK SEA
12 OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ

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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
13 № КП-06-МУ-24-1/2018

ФНИ-МОН

Пространствен анализ на съвременната морфоложка и ландшафтна структура на
Българската Черноморска крайбрежна зона между н. Сиврибурун и н. Емине
14 № ПМС 203/19.09.18 г.

МОН

Приложение на дистанционно управляеми безпилотни летателни системи в
геоморфоложкото картиране на българското черноморско крайбрежие
Ян уари, 2020 г.
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15 № КП-06-КОСТ-12

COST

Картиране и мониторинг на акумулативни приустиеви участъци по северното
Българско черноморско крайбрежие чрез безпилотни летателни апарати
16 № EASME/ĽMFF/2018/1.3.

EASME/ĽMFF

АБР: EuSeaMap 4 - A physical habitat map for European Seas

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 2019

Marie SklodowskaCurie COFUND

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
№
2 162/28/05/2018 г.
1

АБР: -Изследване и определяне на запаси от трицона и съпътстващи видове
пред българския бряг на Черно море чрез пелагично трално изследване
№
3 161/28/05/2018 г.

2

ИАРА - МЗХ

ИАРА - МЗХ

АБР: - Биологичен мониторинг на промишлени видове риби - трицона, меджид,
хамсия, сафрид,барбун,ч.акула,

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
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. Общият приход от
реализираната стопанска дейност възлиза на 50 962 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, 2020 г.

26

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

Годиш ен отч ет – 2019

РАЗДЕЛ 7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Приходите на Института по океанология за 2019 г. възлизат на 3 415 594 лева,
традиционно формирани от:
• субсидия
1 829 943 лв.
• национални договори за научни разработки с
български фирми и организации
296 351 лв.
• договори за научни разработки с международни фирми
113 387 лв.
• международни програми
1 124 518 лв.
• стопанска дейност от наеми
33 435 лв.
• приходи от курсове, услуги
17 527 лв.
• докторанти
434 лв.
Трансфери – 3 559 634 лв.
 МОН
2 110 500 лв.
 МОСВ
1 403 008 лв.
 СУ „Климент Охридски”
27 350 лв.
 МРРБ
18 776 лв.
Разходите в Институт по океанология за 2019 г. са 5 536 688 лв.в т.ч.
• заплати
1 207 675 лв.
• плащания по извънтруд. правоотношения и други
1 277 446 лв.
• социални осигуровки
289 286 лв.
• стипендии
25 052 лв.
• придобиване на ДМА
570 717 лв.
• придобиване на НМДА
3 898 лв..
• предоставени трансфери за чужбина
7 002 лв.
• издръжка
1 980 386 лв.
 храна
62 231 лв.
 медикаменти
922 лв.
 постелен инвентар и облекло
850 лв.
 материали
148 650 лв.
 вода, горива, ел.енергия
378 032 лв.
 външни услуги
1 112 138 лв.
 текущ ремонт
28 377 лв.
 командировки в страната
35 272 лв.
 командировки в чужбина
194 968 лв.
 застраховки
16 589 лв.
 фин.услуги
2 357 лв.
• платени данъци,такси,нак.лихви и админстр.санкции,заем
175 226 лв.
 глоби и неустойки
300 лв.
 възстановено ДДС
4 922 лв.
 данък сгради,такса МПС
14 689 лв.
 ДДС НАП
75 581 лв.
 Данък върху приходите
00 лв.
 заем БАН
69 220 лв.
 вноска партида Развитие /наем/
12 715 лв.
 данък върху приходите-2018
7 643 лв.
Наличните средства в български лева от валута са
Наличните средства в Единната сметка са
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РАЗДЕЛ 8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В отдел „Научна информация и библиотека” на ИО е наличен библиотечен фонд,
включващ над 10 600 тома книги, серийни и периодични издания, дисертации, архив на
разработки на института и др. Постъпленията в библиотечния фонд на ИО от
Централна библиотека на БАН за 2019 г. са 66 тома текущи периодични издания и 5
книги.
По международен библиотечен обмен, на базата на членството ни в Европейската
асоциация на морските библиотеки и информационни центрове (EURASLIC) и
Международната асоциация на морските библиотеки и информационни центрове
(IAMSLIC) са набавени в електронен въриант (PDF-формат) 35 копия на научни
публикации в чуждестранни периодични издания и 3 бр. копия на книги.
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. 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.
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, абонамент на БАН (EBSCOhost, APS-A11 и
JSTOR) и национален абонамент на МОН (ScienceDirect, Scopus и Web of ScienceTM
Core Collection).
Библиотеката продължава работа по следните международни проекти, пряко
свързани с обмен на литература, информация и данни:
• Мрежа за океанографски данни и научна информация на европейските държави
в икономически преход (ODINECET);
• Своден каталог на периодични издания намиращи се в библиотеките на
европейските държави в икономически преход (Union List of Serials Available at the
EURASLIC ECET Group Aquatic Libraries);
• Морски репозиториум за Централна и Източна Европа (CEEMaR).
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РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ПО
ОКЕНОЛОГИЯ
На ОС на учените на ИО-БАН, провело се на 05.07.2019 г., на мястото на
напусналия член на НС, проф. двн Боян Медникаров (ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”), беше
избрана проф. дхн Мона Станчева (МУ ”Проф. д-р Параскев Стоянов”).
С така направената промяна, съставаът на Научния съвет на Института по
океанология “Фр.Нансен”- БАН (избран на 20.01.2017 г.), е следния:
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. дхн Мона Станчева – МУ ”Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна
16. Проф. д-р инж Румен Кишев – ИМСТ с ЦХА - БАН
17. Проф. дбн Марияна Филипова – МУ ”Проф. д-р Параскев Стоянов”-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 2019 г. са проведени 15 заседания на НС 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) и “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.
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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
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Попълнен файл Spravka_personal_2019
2. Списък на излезлите от печат публикации през 2020 г. генериран от
системата SONIX, 21 януари 2020 г.:
E 1.1а: Научни публикации в издания, индексирани в WoS, Scopus, ERIH+
(публикувани)
E 1.2.2 а:Научни публикации в списания, индексирани от WoS или Scopus, които
попадат в категория Q1, но не оглавяват ранглистата (публикувани)
E 1.2.3 а: Научни публикации в списания, индексирани от WoS или Scopus, които
попадат в категория Q2 (публикувани)
E 1.2.4 а: Научни публикации в списания, индексирани от WoS или Scopus, които
попадат в категория Q3 (публикувани)
E 1.2.5 а: Научни публикации в списания, индексирани от WoS или Scopus, които
попадат в категория Q4 (публикувани)
E 1.2.6 а: Научни публикации в издания със SJR в Scopus, неотнесени към квартил
(публикувани)
E 1.2.x а: Научни публикации в издания, индексирани в WoS и/или Scopus, но без IF
и SJR (публикувани)
E 1.3 а: 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 1.4.x а: Научни публикации в рецензирани тематични сборници, издадени от
неакадемични издателства (публикувани)
E 1.4.у а: Научни публикации в рецензирани списания, неиндексирани в Scopus,
WoS, ERIH+ (публикувани)
YY а: Публикации в депозитни бази и в други (излезли)
XX а: Всички публикации – публикувани

3. Списък на цитатите за 2019 г. генериран от системата SONIX, 21 януари 2020 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
А 1.2.2. Цитирания в други международни издания (вкл. патент)
А 1.2.2. Цитирания в национални издания (вкл. патент)
А 1.2.3а. Цитирания в дисертации или автореферати в чужбина

3. Списък на дейностите в SONIX, 21 януари 2020 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
Ян уари, 2020 г.
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E 3.3: Получени средства по научни проекти на конкурсен принцип от страната (без
ФНИ)
E 3.4: Получени средства от други източници, които не са стопанска дейност
Всички проекти - над 150 000 лева
Всички проекти - под 150 000 лева
Лично участие на хора от звеното във външни проекти
Всички проекти с изкл. на бюджетни и ЕБР
Б.01: Проекти, финансирани от РП на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др.
Б.02: Проекти по други европейски и международни програми и фондове
Б.03: Проекти по международно сътрудничество в рамките на междуакадемични
договори и споразумения
Б.04: Проекти, финансирани от ФНИ
Б.06: Проекти, финансирани от други национални фондове
Б.07: Проекти с министерства и други ведомства
Б.11: Проекти по бюджетна субсидия съгласно вътрешно-институционални
договори
ПРОЕКТИ - (а) подадени
ПРОЕКТИ - (в) одобрени
Докторанти на звеното
А 3.2.2. Ръководство на докторанти в рамките на срока на докторантурата
Подготовка на специалисти
А 3.2.4. Ръководство на специализанти
А 3.1.7. Участие в изпитни комисии
E24/1: Лекции и спец.курсове, водени от служители на звеното
Експертна дейност
E 3.06:Участие в изготвяне на национални документи от стратегическо значение
E26/C2: Рецензии и становища по процедури за образователно ниво, научни степени
и академични длъжности
E26/D2: Други рецензии
E26/C1: Експертизи в помощ на институции - платени
E26/D1: Експертизи в помощ на институции – неплатени
E13: Научни мрежи
Е40: Гостували чуждестранни учени
Лекции и други обществени изяви
Участие в конференции
А 1.3.1. Пленарен доклад на международен форум
А 1.3.2. Доклад на международен форум
А 1.3.3. Постер на международен форум
E30/1: Участие в международни конференции с доклади или съавторство
Ян уари, 2020 г.
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5 Извлечение от протокола на заседанието на НС/29.01.2020 г., на което бяха
приети отчетните карти по проектите.

6. Отчетни карти по проектите на ИО, БАН за 2019 г.

7. Протокол от Общото събрание на учение състояло се на 29.01.2020 г., на
което е приет научният и финансов отчет на ИО.

ДИРЕКТОР: ……………
/проф. д-р С. Мончева/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Попълнен файл Spravka_personal_2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Извлечение от протокола на заседанието на НС/29.01.2019г., на
което бяха приети отчетните 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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