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ДО
Г-ЖА ИРИНА КОСТОВА
МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПИСМО
от СНЦ „МОРСКИ ЗВУЦИ“ ГР.НЕСЕБЪР
Относно: Сътрудничество по дейности за извършване на изследвания с мобилна
система за мониторинг на повърхностните води на Черно море.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Сдружение „Морски звуци“ е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо своята дейност в
обществена полза. Сдружението е създадено през 2014г. с Решение на Бургаския окръжен съд, със
следните основни цели:
- Опазване и подобряване на околната среда;
- Подпомагане на институциите за развитие и прилагане на природозащитното, ловното и
риболовното законодателство;
- Създаване и подпомагане на бизнес решения с природосъобразни практики;
- Създаване и подобряване на условията за спорт, туризъм и рекреация;
- Развитие на гражданското общество в сферата на опазване на околната среда, ловните и
риболовните ресурси;
- Повишаване информираността на гражданите и участието им във вземането на решения
касаещи природата в региона;
През 2015г., беше закупен плавателен съд, по проект „Мобилна система за мониторинг на
повърхностните води на Черно море“, на който беше монтирана модерна апаратура на фирмата
„SMART GARD” LTD от Норвегия, която има възможност, напълно автоматизирано, да извършва
мониторинг на повърхностните води на Черно море, като отчита получените данни на редица
показатели на морската вода, като мътност, проводимост, температура, кислород концентрация,
насищане въздух, хлорофил.
При изпълнението на дейностите по мониторинг, във връзка с проведените изследвания през
2015 и 2016г., беше натрупан обем от данни, които са предназначени за общо ползване и има
свободен достъп до тях на интернет страницата на Сдружението - http://www.morskizvuci.org – раздел
Галерия.
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Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Морски звуци“ извършва дейността си в
изключително ползотворно сътрудничество с научни и изследователски организации като Института
по рибни ресурси и Института по океанология към Българската академия на науките. Като резултат
от проведените изследвания, бяха публикувани доклади за ползите от проведените изследвания и
приноса за повишаване опазването популацията на хидробионтите на проф. Веселин Пейчев от
Института по Океанология гр. Варна и доц. д-р Елица Петрова – Павлова от Института по рибни
ресурси гр. Варна, които също са достъпни на интернет страницата на проекта http://www.morskizvuci.org .
На проведените конференции присъстваха представители на НПО опериращи в областта на
екологията, ИАРА, Местните инициативни рибарски група, рибари, граждани, Институт по рибни
ресурси, Институт по океанология, Институт по рибарство и аквакултури, ихтиолози от Тракийския
университет и др.
През 2017 г. СНЦ „Морски звуци“ ще продължи с провеждането на експедиции свързани със
събирането на данни по мониторинга. Плануваните експедиции ще бъдат провеждани през цялата
година. Данните от извършвания мониторинг ще бъдат публикувани на интернет страницата на
Сдружението - http://www.morskizvuci.org , за свободно ползване от всички заинтересовани страни. С
цел прозрачност на информацията в меню Галерия са създадени подменюта, указващи съответната
година, включвайки координатите на извършвания мониторинг, както и базата данни от натрупаните
резултати.
СНЦ „Морски звуци“ изразява готовност за сътрудничество в областта на мониторинга на
водите на Черно море. Плавателния съд е изключително мобилен и напълно оборудван с всичко
необходимо за район на плаване 12 морски мили в акваторията на Черно море. Апаратурата,
монтирана на борда напълно автоматично извършва всички операции по анализ на водата. Има
възможност получените данни да бъдат с много голяма честота ( напр. през 30 sec. ) по време на
цялата продължителност на плаване. Така може да бъде събран изключително голям обем от данни
по целия маршрут на плаване. Плавателния съд и в момента се намира на вода и заедно с екипажа е в
постоянна готовност за плаване.
Ще се радваме да бъдем част от екипа, осъществяващ целите на Морската стратегия за
опазване на морските води на Р България, а именно Цел 1: Постигане и поддържане на „добро
състояние" на морската околна среда до 2020 г. и Цел 2: Защита и съхраняване на морската
околна среда, предотвратяване на нейното влошаване или, когато е практически възможно,
възстановяване на морските екосистеми в територии, които са били неблагоприятно засегнати.
Изразяваме нашата готовност за осъществяване на целите по Морската стратегия и се
надяваме на ползотворно сътрудничество.

С уважение: ........................................................
инж. Петър Генов
/Председател на УС на СНЦ „Морски звуци”/
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