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ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 
 

РП I.1.1 Бази данни и регионални/локални климатични модели 

Р-л чл. кор. Николай Милошев 

 

РП I.1.1-1 Глобален метеорологичен фон – текущ климат и за сценарии на бъдещи 

климати 

доц. д-р Христо Червенков 

През отчетния период е извършена съществена работа по няколко бази данни, а 

именно: 

- Базата данни от климатични индекси на ETCCDI (за подробен описателен 

списък виж http://etccdi.pacificclimate.org/list27indices.shtml) основана на информация от 

проекта HadEX2 ((http://www.climdex.org) и Канадския център за климатично 

моделиране и анализ (CCCMA); 

- CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability 

Assessment, http://www.cecilia-eu.org/); 

- База данни от климатични индекси на ETCCDI от изходната информация на 

създадената в НИМХ оперативна автоматична система за обективен анализ на 

приземни метеорологични полета ProData; 

- База данни от изхода на климатичния модел на земята HadGeM2-ES 

(https://portal.enes.org/models/earthsystem-models/metoffice-hadley-centre/hadgem2-es). 

Кратко описание и връзка с препратка на изброените по-горе бази данни за 

симулиране на регионалния климат е дадено в приложение РПI.1_Приложение_1.doc 

 

РП I.1.1-2 Физикогеографски бази данни – организация, текуща поддръжка и 

обновяване; 

д-р Ренета Димитрова 

През изминалия шест месечен период са разгледани физиографския набор 

данни от геоложки проучвания на Съединените щати (USGS www.usgs.gov) с 

разделителна способност 30''х30'' и 24 категоризации на подложната повърхност. Както 

и MODIS (https://modis-land.gsfc.nasa.gov/MODLAND_grid.html) CORINE 

(https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover). 

 

РП I.1.1-3 Преглед и избор на модел(и)  

чл. кор. Николай Милошев 

В основата на оценките на прогнози стоят  нуждата от наблюдение върху 

качеството на прогнозата, необходимостта от съпоставка приложимостта на набор от 

различни прогностични системи и стремежът към усъвършенстване на прогностичните 

способности. Многообразието от методи за оценка (верификация) на прогнозни 

резултати обхваща както качествени (правдоподобни ли са получените резултати), така 

http://etccdi.pacificclimate.org/list27indices.shtml
http://www.climdex.org/
http://www.cecilia-eu.org/
https://portal.enes.org/models/earthsystem-models/metoffice-hadley-centre/hadgem2-es
http://www.usgs.gov/
https://modis-land.gsfc.nasa.gov/MODLAND_grid.html
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
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и количествени (колко точна е прогнозата). При верификация на числени модели 

трябва да се отчете типа на изходните данни с оглед поставените цели, т.е. дали се 

интересуваме от регионално моделиране и съответно да акцентираме върху 

пространственото разпределение (карти) на интересуващите ни параметри, или пък се 

концентрираме върху локалното моделиране за дадено място и съответно разглеждаме 

еволюцията (времеви редове) на изследваните параметри, не на последно място 

фокусът може да е поставен върху цялостното представяне на моделите и съответно да 

трябва да се оценяват едновременно способностите им в пространствено-времевия 

домейн. При избора на инструментариум и метрика за верификация следва да се вземе 

предвид и естеството на прогнозата/проекцията, т.е. дали имаме детерминистична 

прогноза (стойности на интересуващите ни параметри) или стохастична (вероятност за 

реализация, ансамблови прогнози). Не на последно място, спецификата на моделните 

изходни параметри (или техни деривати), дали са факторни (дихотомни или 

многофакторни; номинални или ординални ) също следва да бъде взета под внимание 

при избор на метрика за оценка на регионални/локални климатични модели. Кратко 

описание на световно признати и евентуално бъдещо избран някой модел от нас за 

симулиране на регионалния климат е дадено в приложение РПI.1_Приложение_2.doc. 

 

РП I.1.3 Оценка и анализ на някои въздействия на текущия и бъдещите 

регионални/локални климати на Балканския полуостров и страната 

Проф. д-р. Валери Спиридонов 

РП.I.1.3-3 Изследване на отклонението от климатичните норми, свързани с проявите 

на екстремуми - засушаване и наводнения, следствие от климатичните въздействия.  

доц. д-р инж. Мила Чиликова-Любомирова 

Отклоненията от климатичните норми се характеризират с последващи прояви 

на нетипични явления от хидрометеорологичен характер, като крайната им форма може 

да се асоциира с прояви на екстремуми. Те може да са свързани с наблюдавани 

интензивни валежи, прояви на температурни аномалии, засушавания, др. За 

установяване и характеризиране на проявите им за Р. България е стартиран обзор и 

анализ. Избран е комплексен подход, изследващ нексуса валеж-отток, като целеви 

обекти са проявите на екстремуми – засушаване и наводнения, следствие от 

климатичните въздействия. Изследванията обхващат анализ на генезиса на 

проявленията, анализ на съществуващите методики, мерки и практики. Цел – развитие 

на интегриран подход за изследване, с възможност приложение за смекчаване на 

въздействията. 

 

РП.I.1.3-4 Мерки за смекчаване, превенция и адаптация към климатичните изменения в 

агро-екосистеми и урбанизирани територии. 

доц. д-р инж. Мила Чиликова-Любомирова 

Климатичните въздействия оказват непрекъснато влияние върху агро-

екосистемите. Тези влияния може да са положителни, но в отделни случаи, със 

значителен негативен потенциал може да се характеризират със значими отрицателни 

въздействия, в следствие на засушавания и наводнения. За минимизиране на тези 

въздействия е стартиран обзор и анализ целящ установяване на въздействията по 

отношение на агро-екосистемите в следствие на климатични проявления. Стартирана е 

процедура за анализ на взаимовръзките в системата и нейния отговор. Изследванията се 

извършват в контекста на концептуално приложимата рамка DPSIR (drivers, pressures, 

state, impact, response), която ще бъде адаптирана за условията на агро-екосистеми. 

Резултатите от изследванията ще бъдат използвани на по-късен етап за установяване на 
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мерки и практики за смекчаване, превенция и адаптация с приложение на устойчиво 

земеделие и иновативни мелиоративни практики. 

 

РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми 

доц. д-р Маргарита Георгиева 

РП I.1.4.1. Оценка на деградационни процеси в планински водосбор 

проф. дн Иван Ц. Маринов 

Направен е литературен преглед на проучвания върху някои деградационни 

процеси при планински почви (вкл. почвена ерозия) и атмосферно замърсяване в 

горски екосистеми, установено с биоиндикатори. Проучваният водосбор е формиран от 

главното течение на река Джерман в частта му над гр. Дупница. Заложени са временни 

опитни площи и са взети необходимите проби от територии, покрити в горски култури 

от бял бор, черен бор и акация. Подробна информация ще бъде представена в 

разширения вариант на шестмесечния отчет. 

 

РП I.1.4-2 Биологичната продуктивност и улавяне на въглерода в горите във връзка с 

климатичните промени 

доц. д-р Груд Попов (от ЛТУ доц. д-р Момчил Панайотов) 

РП I.1.4-2.1. Продуктивност на горите в условия на климатични промени 

В условията на климатични промени, се наблюдава промяна във височинния 

диапазон на дървесната растителност в долната лесорастителна зона. В хода на 

продължителни засушавания през вегетационния сезон, преминаването на горите от 

една в друга зона води до понижена устойчивост и загиване на горската растителност, 

растяща при неблагоприятни изложения и теренни форми и след възникване на 

каламитети на насекомни вредители. Очаква се известно влошаване на бонитета и 

прираста, респективно биопродуктивността, особено на културите от бял бор и на 

горите от зимен дъб. Главната последица от климатичните промени ще бъдат 

сукцесионните процеси - нарастването на площите, заети от по-сухоустойчиви 

дървесни видове като благуна и цера, които ще изместват от състава на дървостоите по-

влаголюбивите видове и по-високопродуктивните – иглолистните гори, както и зимен 

дъб, бук и обикновен габър. При това ще се наблюдава понижение на продуктивността 

на горите, причинено от намаляване на площите на иглолистните култури и от 

изместване на по-високо продуктивни дървостои от зимен дъб, бук и габър от по-ниско 

продуктивни дървостои от космат дъб, благун и келяв габър. Създадените сега в тази 

зона иглолистни култури, макар и на нетипични за тях местообитания, имат по-висока 

продуктивност от автохтонните широколистни гори, която трудно ще бъде 

компенсирана след изчезването им. Известен резерв в това отношение има в 

разширяването на ареала на цера,  който притежава както необходимата 

сухоустойчивост за оцеляване, така и добра продуктивност. Друг естествен процес, 

свързан със засушаването, е обичайното при него обедняване на видовия състав, което 

пък води до повишен риск от каламитети на насекомни вредители. В ниската част на 

зоната запазването на гората  ще е за сметка на поддържането на гори с по-ниска 

биопродуктивност и обеднено видово разнообразие. 

 

РП I.1.4-2.2 Дендрохронологична оценка на въздействието на климатичните промени 

върху растежа на основните дървесни видове - изграждане на хронологии от 

широчини на годишни пръстени и подготовка за анализ 

Обработени и подготвени за дендроклиматичен анализ са хронологии от бяла 

мура (Pinus peuce) от субалпийската зона на Рила (находища над Костенец и Сапарева 

баня). Подготвени за анализ са и хронологии от обикновен смърч, бял бор и обикновена 
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ела от резерват Парангалица. Събрани са нови проби от род Quercus (благун и космат 

дъб) от района на Огражден и Малашевска планини. Предстои тяхното измерване. 

Необходимо е събиране на още проби от различни видове дъб, за да се постигне 

представителност на хронололгиите.  

 

РП I.1.4-2.3 Динамика на улавяне на въглерод в горските екосистеми при промяна в 

климатичните условия.  
Разработена е методика на работа по темата. Поставено е началото на 

създаване на база данни за периода 1968-2018 г. с информация за основни климатични 

параметри на опитен участък Овнарско – стационар Говедарци. Избрани са три пробни 

площадки в смърчови и бял-борови насаждения. Извършено е пробовземане на горска 

постилка и почва по унифицирана методика и на заложени индикатори за оценка на 

разграждането на органични субстрати. Анализирани са модели на изменение на 

климата при различни сценарии – реалистичен, песимистичен и оптимистичен и на 

улавянето на въглерода в горите на Република България. Приложен е модел на 

изменение улавянето на въглерод в представителни горски екосистеми при различни 

климатични сценарии. 

 

РП I.1.4-3 Природни рискове в горите на България във връзка с климатичните промени 

чл. кор. дн Пламен Мирчев 

РП I.1.4-3.1. Въздействие на ураганите, торнадата и други въздействия от абиотичен 

характер (снеголоми, снеговали, ледоломи и др.) върху горските екосистеми 

Направен е анализ на щетите от урагани в Европа върху горските екосистеми, 

които са едни от най-опасните явления поради обстоятелството, че загубите от тях 

надвишават 50% от всички видове увреждания в горите. Поради географските 

особености на България, ураганите не засягат територията на страната, но за сметка на 

това периодично възникват торнада, увреждащи гори върху огромни площи. В горите 

на страната се наблюдават и други негативни въздействия от абиотичен характер като 

снеголоми, ледоломи и др., причиняващи повреди върху големи площи. Анализираната 

информация е изключително важна поради пряката връзка между абиотичните 

въздействия, размера на увредената дървесина и възникването на каламитети на 

различни видове насекоми-ксилофаги. 

 

3.2. Анализ на нападенията от вредители и патогени в горите на България 

Поставено е началото на създаване на база данни, включваща: видовете 

насекоми, за които са регистрирани силни нападения през периода 2003-2018 г.; 

предварителният разчет на Лесозащитните станции (ЛЗС) за предвидените 

мероприятия; разпределение на нападнатата площ по вредители, по тип на повредата и 

по дървесни видове; годишен план за изпълнение на предвидените мероприятия за 

периода 1996-2018 г. Определени са: действителният размер на лесозащитните 

мероприятия; изразходваните за тях средства; делът на разходите за препарати от 

изразходваните средства. 

Въз основа на данни от сигналните листове на ЛЗС Пловдив е установена 

експанзия на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в горите на РДГ Стара 

Загора, която се развива в източна посока. Началните огнища са регистрирани през 

1995 г. в ДЛС Мазалат и ДГС Чирпан, откъдето постепенно процесионката обхваща 

цялата директория на РДГ Стара Загора, без ДГС Гурково.  
 

3.4. Оценка на опасността от проникване на инвазивни насекомни вредители и 

патогени в горските екосистеми 
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Оценено е разпространението на новопроникнали насекомни вредители и 

патогени в България и въздействието им върху местната дървесна и храстова 

растителност. Фокусът е насочен към най-агресивните видове, застрашаващи 

биологичното богатство на страната: насекомните вредитли Corythucha arcuata и 

Corythucha ciliata, и гъбните патогени Diplodia sapinea, Cryphonectria parasitica и др. 

 

3.4. Оценка на опасността от проникване на инвазивни насекомни вредители и 

патогени в горските екосистеми 

Анализирана е опасността от проникване на опасни инвазивни насекомни 

вредители и патогени (Anoplophora glabripennis, Anoplophora chinensis, Dryocosmus 

kuriphilus, Agrilus planipennis, Ceratocystis platani и др.) в горските екосистеми в 

България. Набелязани са основни методични подходи за мониторинг върху 

проникването, действия за унищожаване на ново-възникналите популации и 

ограничаване на разпространението на отделните видове на територията на страната. 

 

РП I.1.4-4 Лесовъдски системи за адаптация на горски екосистеми в условията на 

климатични промени 

доц. д-р  Груд Попов 

РП I.1.4-4.1 Идентифициране на реакцията на горскодървесните видовете към 

климатичните промени. 

Климатичните промени наложиха понятието „адаптация на горите“ - 

предприемане на промени в управлението на горите, които да способстват 

приспособяването им към променящите се условия на средата. На преден план 

възниква проблемът за създаване на устойчиви гори, чрез превръщането им в семенни. 

За целта е  необходимо съобразяване с природните закономерности, биологията на 

видовете и техническата обезпеченост за осъществяване на лесовъдските мероприятия. 

Последните трябва да постигат умело направляване и подпомагане на процесите и 

избягване на груби и неадекватни намеси в тях. Такава е и целта на настоящата 

разработка. След проучване на екологичните и биологични особености на застрашени 

от климатичните промени горски екосистеми, да се разработят мероприятиа за тяхното 

запазване и подобряване.  

Нашите проучвания са осъществени на територията на Северноцентрално 

държавно предприятие (СЦДП), където е констатирано широко разпространение на 

зоните с тенденция за остепняване (индекс на De Marton 20-29), където попадат 57% от 

насажденията, или основната част от издънковите дъбови гори, които са застрашени от 

изчезване. В зоната с индекс на De Marton 30-39 попадат 38% от дъбовите гори на 

предприятието. Тук не се очертава заплаха за съществуването на дървесната 

растителност, но се очаква при неправилно стопанисване, сукцесионите процеси да 

протекат към разширяване на участието на подлесните видове и те да бъдат превърнати 

в храсталачни съобщества. Едва 5% от дъбовите гори на СЦДП са в зоната с индекс на 

De Marton 40-49, където не се очаква влияние на климатичните промени. 

Обнадеждаващо е, че драстично влияние на климатичните промени се очаква там, 

където горите растат върху черноземи, които са много дълбоки почви. Влиянието на 

климатичните промени може да бъде преодоляно, чрез създаване на устойчиви дъбови 

гори, при които дърветата формиращи дървостоя са с добре развит централен корен, 

който ще им позволява постоянен достъп до усвоимата влага в по-долните слоеве на 

почвения хоризонт и по този път могат да бъде преодолено въздействието на  

неблагоприятните климатични промени. 
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РП I.1.4-5 Контролирана миграция на горскодървесни видове в условия на климатични 

промени 

доц. д-р Емил Попов 

Изготвя се литературен обзор по представената тема. При контролираната 

миграция, дървесните видове съществуват при променени климатични условия, 

различни от условията, при които се развива популацията, от която произхождат 

репродуктивните материали. За изпълнение на поставената задача са избрани целеви 

местни и неместни дървесни видове за предварителна оценка на контролираната 

миграция на видовете в страната - бял бор, черен бор, атласки кедър, дугласка ела, 

червен дъб. На територията на страната са избрани три обекта в които е извършвана 

контролирана миграция на горско дървесни видове, както следва: Географска култура 

от дугласка в ДГС Костенец, Дендрариум Писменово; култура в ДГС Г. Оряховица. 

 

РП I.1.5 Локални характеристики на климата на София. Изследване на 

чистотата на атмосферния въздух, концентрациите на фини прахови частици, 

височината на атмосферния граничен слой и оптичните характеристики на 

атмосферни аерозоли над населено място 

доц. д-р Пламен Савов 

РП.I.1.5-1 Провеждане на измервания на локални характеристики на климата на 

София. (температура, относителна влажност и скорост на вятъра) и връзката им с 

височината на атмосферния граничен слой  

доц. д-р Пламен Савов 

Целта на това изследване е да се определи експериментално влиянието на 

основните метеопараметри (основно вертикалните профили на температурата и 

фоновия вятър) и планинско-долинната циркулация върху динамиката в развитието на 

атмосферния граничен слой (АГС). В сутрешните часове обикновено се наблюдава 

наличието на остатъчен (във височина) и устойчив (при земята) гранични слоеве. 

Тяхната височина зависи основно от сезона и конкретната метеообстановка. След 

изгрева на Слънцето започва развитието на слоя на смесване (СС), който през лятото 

достига обикновено височини от 1500 – 2000 m, докато през зимата може изобщо да не 

се развие.  Установили сме, че в поведението на СС  се наблюдават основно два вида 

развитие, - сравнително бързо нарастване, като за около 2h 30min се достигат височини 

от около 2000 m,  и бавно нарастване, като максималната височина се достига за около 

6h. Тези изводи се базират на анализа на данни от лидар и сейлометър, натрупвани в 

продължение на повече от десетилетие наши измервания. 

 

РП.I.1.5-2 Провеждане на изследване концентрациите на фини прахови частици 

(концентрация на частици обща (брой частици на m3) и масова концентрация PM 2.5 

и PM10 ( μg/m3), чистотата на атмосферния въздух и връзката им с височината на 

атмосферния граничен слой и оптичните характеристики на атмосферни аерозоли 

над населено място. 

доц. д-р Пламен Савов 

В рамките на проект към ФНИ на тема: Влияние на аерозолното и газово 

замърсяване бърху качеството на въздуха над населено място в планинска долина, с 

ръководител на проекта доц. д-р Пламен Савов и доц. д-р Николай Колев и др. Бяха 

проведени измервания на концентрацията на фините прахови частици в района на гр. 

София за близо пет годишен период. 

Установено е, че с нарастване на СС, както масовата концентрация така и броя 

на частиците намалява, като обикновено  се наблюдава добра корелация между двата 

параметъра (брой и концентрация). 
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Проведените изследвания през различните сезони показват, че концентрацията 

и броя на фините прахови частици в атмосферата са около два пъти по-малко през 

летните месеци в сравнение със зимния период. Това се дължи, както на формирането 

на типични за сезона приземни температурни инверсии, които задържат 

замърсяванията при земната повърхност, така и на интензивната емисия на частици от 

битовото отопление с твърдо гориво използвано от жителите на града и околностите. 

Паралелно с измерването на концентрацията на фините прахови частици са 

провеждани изследвания и на други важни параметри на атмосферата. За аерозолната 

оптична дебелина (АОД) за дължина на вълната λ= 500nm e установено, че обикновено 

е в диапазона от 0.3 до 0.37. Съответните стойности на количеството водни пари (WVC) 

е от 0.9 до 2.7 cm. Пълното количество озон (TOC) измерено по време на кампаниите 

варира от 230 DU до 340 DU. 

 

РП.I.1.5-3 Провеждане на експериментални кампании в интервала от 10-15 дни по 

сезони на определени места (уличен канион/(натаварен с трафик булевард), жилищен 

квартал, паркова зона, населено място - планина и в центъра на София .- Извън 

населено място. 

доц. д-р Пламен Савов 

Отново в рамките на проекта към ФНИ е проведена и експериментална 

кампания в с озонометър, слънчев фотометър, аерозолни броячи на частици и 

метеорологични станции за изследване на връзките между аерозолната оптична 

дебелина ( АОД ), концетрацията на водни пари (WVC) и пълното съдържание на озона 

(TOC) и височината на планетарния граничен слой на атмосферата по моделни данни 

(Американски модел) в районите на Студентски парк - Минно Геоложки Университет, 

кръстовището на бул. Г.М. Димитров при едноименната метро станция, натоварен 

трафик бул. Цариградско шосе и парк Борисова градина. Предвижда се лятна 

експериментална кампания на същите точки плюс измервания на Витоша и измервания 

в друго по–малко населено място с индустриални замърсители, както и проследяване 

по модел на трансгранични замърсители (прах от Сахара). 

 

РП I.1.6 Методология за оценка на обектите от критичната инфраструктура на 

национално ниво и рисковете за тяхната устойчивост 

проф. Стефан Хаджитодоров 
 

РП.I.1.6-1: Идентификация на основните сектори на критичната инфраструктура. Секторен 

анализ; 

проф. Стефан Хаджитодоров 

През отчетния период е извършен анализ на нормативната уредба по защита на 

критичната инфраструктура в нормативните актове на Европейския съюз и в 

националното законодателство на Република България. Извършена е идентификация на 

основните сектори на националната критична инфраструктура в Република България и 

са формулирани препоръки за оптимизиране на секторите. Идентифицирани са основни 

проблеми на управлението в процеса на секторен анализ на национално ниво. Проучен 

е моделът за защита на критичната инфраструктура в Германия, както и подходът за 

защита на информационната критична инфраструктура в Румъния и Естония. 
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Р.1.1 База Физикогеографски данни 1, 2 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.2 База Глобален метеорологичен фон – 

текущ климат и за сценарии на бъдещи 

климати 

1, 2 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.9 Данни за състоянието на горските 

екосистеми в пилотен водосбор и за 

основните фактори, влияещи върху 

проявлението на деградационни 

процеси.  

1, 2 

 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.11 Данни за продуктивността и динамика 

на растеж на горите в условия на 

климатични промени. 

1,2,3 

 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.14 Данни за настъпили природни щети в 

горите на България във връзка с 

настъпили климатични промени. 

1,2 

 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.18 Идентифициране на реакцията на 

горскодървесните видове и оценка на 

въздействие на климатичните промени 

върху горските екосистеми. 

1, 2 

 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.21 Изготвяне на база данни на основните 

метеопараметри от експерименталните 

кампании за денонощие и за различните 

сезони. 

1 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 
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Втора обща докторантска конференция „Млади изследователи“, 20 февруари 

2019 г., гр. София, СУ "Св. Климент Охридски" 

Представен е доклад на тема: „Методология за устойчивост и защита на 

критичната инфраструктура в Република България“ с автори Николай Павлов, Стефан 

Хаджитодоров и Атанас Радев на международна конференция SmartResilience / SAYSO, 

посветена на проблеми на устойчивостта на критичните инфраструктури на европейско 

ниво в рамките на проекти по Научната програма на ЕС „Хоризонт 2020“ в 

гр.Будапеща, Унгария (15-17 април 2019 г.). 

http://www.smartresilience.eu-vri.eu/events/joint-final-conference-smartresilience-and-sayso  

12th International Conference on Large-Scale Scientific Computations, June 10 – 14, 

2019, Sozopol, Bulgaria 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING - BULGARIA 2019, September 02 – 06, 2019, 

Borovets, Bulgaria 

Георгиева, М. 2019. Въздействие на климатичните промени върху горските 

екосистеми – Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване 

на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“. Научен семинар „150 

години Българска академия на науките“, „80 години от рождението на чл. кор. Боян 

Роснев“ и „Седмица на гората“, 11-12.04.2019 г., ДЛС „Витошко-Студена” и Институт 

за гората - БАН. 

Георгиева, М. 2019. Нови инвазивни гъбни патогени по видове от род Pinus в 

България. Научен семинар „150 години Българска академия на науките“, „80 години 

от рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица на гората“, 11-12.04.2019 г., 

ДЛС „Витошко-Студена” и Институт за гората - БАН.  

Заемджикова, Г. 2019. Експанзия на боровата процесионка в България, зона и 

степен. Научен семинар „150 години Българска академия на науките“, „80 години от 

рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица на гората“, 11-12.04.2019 г., ДЛС 

„Витошко-Студена” и Институт за гората - БАН. 

Попов, Е.  2019. Трябва ли да се страхуваме да създаваме нови гори в България? 

Научен семинар „150 години Българска академия на науките“, „80 години от 

рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица на гората“, 11-12.04.2019 г., ДЛС 

„Витошко-Студена” и Институт за гората - БАН. 

Попов, Г., И. Марков, Й. Додев, М. Георгиева. 2019. Метод за превръщане на 

издънкови дъбови гори. Научен семинар „150 години Българска академия на науките“, 

„80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица на гората“, 11-

12.04.2019 г., ДЛС „Витошко-Студена” и Институт за гората - БАН. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
 

Институт за гората – БАН 

На 11.04.2019 г. на територията на ДЛС „Витошко-Студена” се проведе традиционният 

научен семинар на Институт за гората - БАН, посветен на „150 години Българска 

академия на науките“, „80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица 

на гората“. На семинара присъстваха учени и служители от Институт за гората, 

http://www.smartresilience.eu-vri.eu/events/joint-final-conference-smartresilience-and-sayso
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служители от ДЛС „Витошко-Студена” и ДГС Смолян, инж. агроном Николай Роснев – 

Зам. изп. директор на ЦУ към БАБХ, Лесозащитна станция – София. Семинарът се 

състоя с любезното съдействие на инж. Дамян Дамянов – Директор на Югозападно 

държавно предприятие гр. Благоевград.  

В пленарните доклади беше популяризирана Националната научна програма 

“Околна среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” 

от доц. д-р Маргарита Георгиева - координатор за Институт за гората, която представи 

задачите, заложени при изпълнение на работен пакет РП I.1.4. Въздействие на 

климатичните промени върху горските екосистеми.  

На Кръгла маса във втората част на семинара, отговорниците на отделните 

задачи представиха напредъкът по тяхното осъществяване и беше обсъдено 

реализирането на бъдещите дейности през първата година от изпълнение на 

програмата. 

 

НИГГГ-БАН 

Лекция изнесена на 18.04.2019 пред студенти бакалавърски курс на тема „Понятие и 

смисъл на регионалното климатично моделиране. Примерни резултати“ в изпълнение 

на  рамковото Споразумение  между НИМХ и Катедра ” Метеорология и геофизика” 

към Физическия факултет на Софийския университет ”Св. Кл. Охридски” за 

осъществяване на съвместни дейности в дисциплината ”Метеорологична практика” от 

учебната програма на бакалавърския курс по  ”Астрофизика, метеорология и 

геофизика” за академичната учебна 2018 – 2019 година. 
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РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 
 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 

РП I.2.1. Водните ресурси на България и тяхното използване в сравнение със страните 

от ЕС 

Направен е критичен анализ на данните на Евростат за възобновяемите водни ресурси, 

включително за България, с цел поставяне на нашата страна на точното място по водни 

ресурси в Европа. 

 

РП I.2.2. Пилотно изследване за водния ресурс в басейна на р. Янтра 

 

Поради отказ за участие на планираните изпълнители за водосбора на р.Янтра, задачата 

е трансформирана към други изпълнители за изследване на водосбора на р.Тунджа.  

 

РП I.2.3. Пилотно изследване на водния ресурс и неговото използване в басейна на 

трансграничната река Места 

Поставено е начало на база данни за речния отток в характерни пунктове на р.Места (и 

на други реки) с цел изграждане на представително-дълги редици от данни за водните 

ресурси. 

Събрани и анализирани са данни за температурния режим на водите на река Места и 

годишната му вариация. Представени са аналитични зависимости за средногодишната 

температура на водата в зависимост от надморската височина. 

Започна систематизиранео на необходимата хидрогеоложка информация  и 

подготвянето на хидрогеоложка карта на водосбора на река Места. 

РП I.2.4. Формиране и оценка на подземните водни ресурси на България 

Стартираха дейностите необходими за изясняване на регионалното разпространение на 

ресурсите от подземни води и факторите, който оказват влияние върху техните 

количества. Систематизират се данните от досегашни регионални оценки и ползваните 

методични подходи. На основата на разпространени различни типове подземни води, 

условия на залягане, се пристъпи към подбор на най-подходящи начини за 

количествена оценка за различни райони на страната.  Започна и въвеждане на 

необходимата информация в ГИС среда.  

РП I.2.5. Оценка на националните водни ресурси и прогнози за изменението им в 

условията на изменение на климата  

 

РП 1.2.5.1  Пространсвено-времеви анализ на водните ресурси на територията на 

страната.: 
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 Изчислена е стойността на климатичната еластичност на водните ресурси за 

периода 1997–2016 за територията на страната и за речния басейн на р. Лом. 

 Изчислен е индексът на Фолкенмарк за главните речни басейни в страната. 

РП.I.2.5.2. Обезпеченост на страната с водни ресурси: 

Избрани са 2003 г (суха), 2013 (средноводна) и 2018 (многоводна) за определяне на 

водния ресурс – повърхностен отток, подземно подхранване и евапотранспирация за 

мащабите на Дунавски водосборен басейн и за цялата страна чрез изчисление с 

хидроложки модел (CLM). 

 

РП.I.2.5.3. Симулиране на водния баланс чрез математическия модел – CLM 

(Community Land Model, NASA): 

 Събраните  климатични данни за 2018 г, повърхностни водни обекти (язовири и 

влажни зони), земно покритие, фенологични данни и почвена текстура до 3.43 м 

дълбочина за територията на страната ни  от сателитните наблюдения на НАСА, се 

обработват и хармонизират в необходимия формат на входни данни за захранване 

на хидроложкия модел – валеж/отток. 

 Беше завършено изследване, започнало преди стартирането на проекта РП 1.2., 

свързано с изграждане на съоръжения за регулиране на  оттока  в поречията. Беше 

показано определянето на  високата вълна със зададена обезпеченост за водосбора 

на яз.Стамболийски, взет като примерен водосбор, чрез моделиране по  методиката  

на проф.Герасимов. 

 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРОГРАМАТА  

 

  

Резултат 

Година на 

проекта съгласно 

работната 

програма 

 

Степен на изпълнение 

 

 

Р.I.2.1.1 

Анализ за иззетите водни 

количества по водоизточници и 

сектори 

 

 

1 

Затруднено поради 

отказ на данни от 

МОСВ и МОН чрез 

НИМХ 

Р.I.2.1.2 Съпоставка на водните ресурси 

с другите страни от ЕС 

1 направено 

 

Р.I.2.2.1 

Поставено начало на база 

данни за речния отток в 

характерни пунктове на 

р.Тунджа 

 

1 

 

Начален етап 

 

Р.I.2.3.1 

Поставено начало на база 

данни за речния отток в 

характерни пунктове на 

р.Места 

 

1 

Затруднено поради 

отказ на данни от 

МОСВ и МОН чрез 

НИМХ 

Р.I.2.3.2 Анализ на водните ресурси и на 

водния баланс 

1 Планиран и предвиден 

на следващи етапи 

Р.I.2.4.1 Систематизират се данни от 

досегашни регионални оценки 

на подземните води и 

 

1 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 
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ползваните методични 

подходи.  

 

Р.I.2.5.1 

 

 

1. Климатична еластичност на 

водните ресурси; 

2. Индекс на Falkenmark 

 

1 

Част от резултатите са 

получени, но предстои 

изчисление с  индекса 

WEI+ 

 

Р.I.2.5.2. 

Климатичните данни за трите 

години са свалени от сървъра 

на НАСА и са налични. 

 

1 

Данните са в процес на 

обработка 

 

Р.I.2.5.3. 

1. Стартира хидроложко 

моделиране; 

2. Моделиране на  висока вълна 

със зададена обезпеченост за 

избран водосбор 

1 1.До края на годината 

ще бъдат моделирани 

елементите на водния 

баланс за Дунавски 

водосбор за 2018 г 

2.Резултатът е получен 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП. I.2 

(пълно библиографско описание) 

Статии излезли от печат 

Иванов, И, Е. Бурназки (2019) Температура и температурен режим на водите на 

р. Места, сп.Водно дело, 1-2, 2019, стр.24-29. 

 

Христова, Н.,  О. Ничева, П. Добрева (2019) Пространствено–времево разпределение на 

недостига на води чрез Falkenmark Index, сп.Водно дело, 1-2, 2019, стр.30-35. 

 

Бърдарска, Г. (2019) Възобновяеми ресурси на прясна вода в България, сп.Водно дело, 

1-2, 2019, стр.36-40. 

 

Статии приети за печат 

Nitcheva O., Dobreva P., Milev B., Bournaski E., 2019, „Hydrology models application to 

solution of the river deviation problem during dam construction“. Journal of Theoretical and 

Applied Mechanics, Sofia, 2019, vol. 50, SJR 0.22 

 

Статии готови за печат 

 

Участия в научни форуми – изнесен доклад: 

Е. Бурназки, Температура и температурен режим на водите на р. Места, Научно-

техническа конференция - Национално честване на Световния ден на водата под наслов 

вода за всеки, София, 22.03.2019. 

Н. Христова, Пространствено–времево разпределение на недостига на води чрез 

Falkenmark Index, Научно-техническа конференция - Национално честване на 

Световния ден на водата под наслов вода за всеки, София, 22.03.2019. 

Г. Бърдарска, Възобновяеми ресурси на прясна вода в България, Научно-техническа 

конференция - Национално честване на Световния ден на водата под наслов вода за 

всеки, София, 22.03.2019. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

Прието резюме на доклад: 

E. Bournaski, I. Ivanov, G. Bardarska, S. Borisov, O. Nicheva, A. Benderev, T. Orehova, V. 

Hristov, P. Gerginov, N. Hristova, P. Dobreva, I. Penkov, Scientific program of Republic of 

Bulgaria for environmental protection and reducing the risk of negative phenomena and 

natural disasters., First Eurasian conference “Innovations in minimization of natural and 

technological risks”, EurasianRISK2019, May 22-24th, 2019, Baku, Azerbaijan. 
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РП.I.3. „Качество на националните водни 

ресурси (повърхностни и подземни)“ 

 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 

 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 
 

РП I.3.1. Формиране и състояние на качествата на повърхностите води в 

страната 

 

РП.I.3.1-1. Събиране, систематизация и класификация на информационните 

масиви за качеството на повърхностните води. Избор на представителен период и на 

репрезентативни физико-химични, химични и биологични показатели и индикатори за 

извършване на актуална оценка на състоянието на водите: 

Изработена е матрица на информационната база данни за физико-химичното 

състояние на повърхностните води у нас. Информационният масив обхваща периода от 

1990 до 2018 г. включващ данни от Националната система за наблюдение на качеството 

на повърхностните води. Поради значителните различия в продължителността и 

пълнотата на времевите редици е направена извадка за периода 2008-2018 г. с 

възможност за допълване. Масивът обхваща две основни групи водни тела – „реки и 

езера“. Определени набори от ключови и представителни физико-химични показатели, 

подходящи за разкриване състоянието на повърхностните води: „общи“; „биогенни“ и 

„органични“ показатели, „тежки метали и металоиди“. Извършена е първична проверка 

на данните по отношение на технически и систематични грешки. Попълнени са по-

голямата част масивите данни на Басейновите дирекции. Идентифицирани са и се 

проучват източници на информация за екологичното състояние на повърхностните 

водни тела. Извлечени са данни  за качеството на повърхностните води и екологичното 

състояние на повърхностните водни тела, представени в ПУРБ и е оценено тяхното 

състояние чрез биологични елементи за качество, по резултати от биологичния 

мониторинг на повърхностните води. 

 

РП.I.3.1-2. Събиране и обработване на литературни източници, доклади, 

бюлетини, стратегии и др. по отношение на качеството на повърхностните води в 

регионален (басейнов) и национален мащаб, както и анализ на опита и добрите 

практики в ЕС по тематиката. В рамките на тази дейност ще се обобщи и 

наличната научна литература върху състоянието на повърхностните води у нас.  

Извърши се събиране, обработка и анализ на съществуващите: 

 правно-нормативна уредба свързана с качеството на повърхностните и 

подземните води у нас. 

 официални документи на БД за управление на речните басейни, ИАОС и 

РИОСВ (тримесечни и годишни бюлетини и доклади), годишни доклади за 

състоянието на околната среда,  
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 научни публикации, учебни пособия и монографии (наши и чуждестранни), 

посветени на методологически и практически проблеми и изследвания, 

свързани с качеството на водите. 

 стартира създаването на база данни с резултати от анализ на повърхностни 

води в България, публикувани в научната литература. 

 провежда се попълване на базата данни с информация от ВиК дружества, 

Национален Геофонд към МЕ и РЗС към МЗ. 

 отчети за извършен биологичен мониторинг на повърхностни води през 

периода 2010-2018 г..  

  

РП I.3.2. Формиране и качество на подземните води в страната 

РП.I.3.2-1. Събиране, анализ на необходимата информация: 

През първите 6 месеца основното внимание се обърна на тази дейност, която е 

основа за изпълнение на целия подпакет. Като първа задача бе да се прегледа и 

съгласува наличната информация, която е на разположение на отделните изпълнители 

на проекта. Тя може да се раздели на три основни  групи: 

 Конкретни данни и резултати от  различни видове анализи на подземни води; 

  карти, доклади, публикации характеризиращи условията и процесите на 

формиране на качествата на подземни води (физикогеографски, геолого-

структурни, геоложки, антропогенни); 

 Методи и подходи за установяване, характеризиране и прогнозиране на 

качествата на водите.   

Набелязани са допълнителни важни източници на информация - Изпълнителна 

агенция по околна среда, Басейнови дирекции, В и К дружества, поделения на 

Министерство на здравеопазването, Националния Геофонд към Министерство на 

енергетика. В момента се проучват начините и необходимите документи за достъп до 

информационните материали в тях. Наред с пресните подземни води се организира 

информацията за термоминералните води от две бази данни на разположение в 

Геологическия институт при БАН с физикохимични и химични характеристики на 

такива водоизточници. Първата от тях включва данни от проведени теренни и 

лабораторни изследвания от българо-белгийски екип (Pentcheva et all.,1997) от 143 

водоизточници, с изследвани над 70 показателя. Втората база данни съдържа 

непубликувани резултати от анализи, обобщени от бившия Научен център по 

физикално лечение и рехабилитация с информация за 166 водоизточника, с определени 

35 параметъра.  

 

РП I.3.2-2 Систематизиране на информацията и интегрирането ѝ в ГИС: 

Засега тази дейност е на начален етап. Стартира обсъждане за унифицираното 

систематизиране и каталогизиране на наличната информация  в подходящ вид за 

въвеждане в ГИС. Използваният ГИС софтуер трябва да бъде съвместим, с тези, 

избрани от екипите, изпълняващи другите работни пакети. Като пилотна дейност в тази 

насока е интегрирането в ГИС на двете бази данни за химичен състав термоминерални 

водоизточници и използването ѝ за анализ на разпространението на някои 

хидрохимични характеристики.  

 

РП I.3.3. Методи за определяне качеството на водните ресурси 
РП I.3.3-1 Установяване връзка между различни показатели,  характеризиращи 

качеството на водите: 
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Най-коректно връзката между различните физикохимични показатели може да 

се осъществи само след изготвяне на База данни и нейната математическа и статическа 

обработка. Затова тази дейност е тясно свързана с първите два работни подпакета. 

Стартирали са подобни изследвания за конкретни водособори - р. Искър, р. Тополница, 

р. Янтра, р. Места и др. Направен е преглед на нормираните според РДВ и българското 

законодателство биологични показатели за качество (БЕК). Анализът на тяхната 

приложимост за различни категории повърхностни води на територията на България 

(реки, езера, преходни води) показва, че не за всички категории и типове повърхностни 

води са разработени релевантни системи за екологична класификация, включващи 

всички БЕК, както това се изисква по РДВ. Например, разработените класификационни 

системи по БЕК „Фитопланктон“ и БЕК „Макрофити“ са приложими само за част от 

типовете езера/язовири, като за никой от тях няма определени индикатори и метрики по 

другите БЕК (риби, макрозообентос, фитобентос). Не е разработена класификационна 

система за категорията „преходни води”. Има ключови съобщества в повърхностните 

води (напр., зоопланктон), които досега не са включени в РДВ или националната 

класификационна система като нормирани елементи за качество. 

 

РП I.3.3-2 Определяне индикатори за нарушаване качествата на водите: 

Изработена е матрицата на информационната база данни за физико-химичното и 

биологично състояние на повърхностните води у нас. Определени са представителния 

период на времевите редове, набора от ключови показатели за качеството на водите, 

които ще послужат като основа за определяне на подходящи индикатори. 

РП I.3.3-3 Разработване на методология за прецизиране на анализи на избрани 

показатели  и получените резултати: 

На този етап работата по тази дейност е в началото. Систематизират се данни за 

нормативните изисквания по отношение чувствителността на анализите, както и 

праговете на определяне на съответни показатели, посочени от водещите лаборатории в 

страната.  

 

РП 1.3.4. Пилотни изследвания в избран водосборен басейн и за обекти с различни 

естествени и антропогенни условия за формиране на качеството на водите 

РП I.3.4-1 Методология за анализиране и изготвяне на моделни решения 

свързани с динамиката и прогнозирането на качеството на водните ресурси: 

До голяма степен тази дейност е тясно свързана с РП.I.1.3.2-1. и РП.I.1.3.2-2. 

Методологията, анализирането и изготвянето на моделни решения, свързани с 

динамиката и прогнозирането на качеството на водните ресурси зависи от входните 

данни и тяхната организация. През месец май се предвижда да стартират поредица от 

семинари, на които всеки участник да представи използваните подходи за обработка на 

данни, а също и как те да бъдат подготвени като входни данни за съответните софтуери 

за математическа обработка, за физико-химични и миграционни модели и прогнози. 

През отчетния период се обърна внимание на методите за изчисляване разпределението 

на формите на съществуване на елементите в повърхностни води, базиращи се на 

принципите на химичната термодинамика. Методите на йонна асоциация, йонно 

взаимодействие или комбиниран метод на йонна асоциация и взаимодействие се 

използват за изчисляване на неорганични химични форми във водите, в зависимост от 

тяхната соленост или йонна сила. Два вида математически модели се използват за 

оценка на комплексообразуване с разтворимата органична материя, т. нар дискретни 

модели на разпределение на лигандите и модели на непрекъснато разпределение.  

 

РП I.3.4-2 Избор и охарактеризиране на пилотен водосбор и райони: 
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Изборът на пилотен водосбор е свързан с анализ на наличната информация за 

страната, както по отношение показатели характеризиращи качествата на водите, така и 

спецификата на природни и антропогенни фактори за съответният водосбор. Подбрани 

са водещи показатели, характеризиращи съответния водосбор, а именно броя на 

геохимичните и хидрогеоложките особености на разпространените геоложки тела, 

количествени аспекти, условия на подхранване и дрениране, връзката между 

повърхностни и подземни води  и други. Не на последно място значение има и 

влиянието на антропогенни фактори. Имайки предвид основното влияние на 

количествените показатели върху динамиката на променяне на редица хидрохимични 

показатели на подземните води, съвместно с РП 1.2., чийто обект на изследване са 

количествата на водните ресурси. От гледна точка разнообразие и сложност на 

факторите, влияещи върху качествата на водите, се взе решение да се стартира работата 

по водосбора на р. Места. Извършени са предварителна обработка и проверка на 

статистическите редици на физико-химичните показатели в пилотен речен басейн 

Места. Получени са резултати от комплексния и диференцирания анализ на 

състоянието на р. Места чрез прилагането на няколко индекса за оценка. В процес на 

подготовка са две статии, отразяващи приложените методи, проведените разчети и 

получените резултати. 

 

РП I.3.5  Управление, координация и съвместни дейности с други работни 

пакети по програмата 

РП I.3.5-1 Управление и координация на участниците в работния пакет: 

Работата по изпълнение на настоящия пакет задължително стартира работни 

среща на водещите учени от отделните екипи. На тези срещи се обсъдиха 

организацията на работата, начините на комуникация, текущите проблеми, 

стратегическите и краткотрайни цели и задачи. Допълнително се проведоха още две 

такива срещи, както и работни срещи между отделни екипи, участващи в изпълнението 

на работния пакет. Поддържа се постоянна връзка на отговорниците на всеки екип, 

както помежду си, така и с ръководителя на работния пакет. 

 

РП I.3.5-2 Връзка с РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на 

страната: 

Предстои провеждане на работна среща на водещи експерти от двата работни 

пакета. 

 

РП I.3.5-3 Връзка с РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната заглавие: 

Проведоха се няколко срещи на ръководителите и експерти на двата работни 

пакета, като съвместно са определени два пилотни басейна – р. Места и р. Янтра. В 

процес на изграждане са съвместни бази данни с количествени и качествени показатели 

и характеристики на речните води. Обсъди се възможността за организиране и 

провеждане на съвместна научна конференция. Съвместната дейност с екипът им се 

облекчава, че в колектива по изпълнение на РП са включени експерти, които участват в 

двата работни пакета. 

 

РП I.3.5-4 Връзка с РП.I.5. Качеството на живот в страната: 

Предвижда се предварителна среща с ръководителя на този работен пакет.  

 

РП I.3.5-5 Връзка с РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество 

на жизнената среда: 
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Предвижда се предварителна среща с ръководителя на този работен пакет. 

Съвместната дейност с екипът им се облекчава поради това, че в колектива по 

изпълнение са включени експерти, които участват в двата работни пакета. 

 

РП I.3.5-6 Връзка с РП.I.9. Оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления заглавие: 

Съвместната дейност с екипът им се облекчава поради това, че в колектива по 

изпълнение са включени експерти, които участват в двата работни пакета. Провеждат 

се редовни срещи между ръководителите на двата работни пакета.  

 

РП I.3.5-7 Връзка с РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда: 

Връзката с този работен пакет е изключително важна за общото успешно 

изпълнение на проекта. Необходимо е провеждане на работна среща по този проблем, в 

която да участват и нашите ГИС експерти. 

 

РП I.3.5-8 Връзка с РП.II.2. Международно сътрудничество: 

До този момент не е провеждана международна дейност при изпълнение на 

работния пакет, но се предвижда такава в бъдеще. 

 

РП I.3.5-9 Връзка с РП.II.3.Публично представяне и комуникация на получените 

научни резултати в обществото: 

Екипът, изпълняващ РП 1.3. взима участие във всички мероприятия 

организирани с публичното представяне на проекта и получените резултати. По време 

на Националното честване и Научно-техническа конференция, посветена на Световния 

ден на водата, 22.03.2019 г. П. Гергинов и колектив представи доклад Геоложка среда, 

качества на подземни води и нормативна уредба, който ще бъде публикуван в кн.3 на 

списание Водно дело. Подготвят се и друг статии и доклади.  

 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

РП.I.3.1-1 Събиране, систематизация и 

класификация на 

информационните масиви за 

качеството на повърхностните 

води. 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.1-2. Събиране и обработване на 

литературни източници, доклади, 

бюлетини, стратегии и др. по 

отношение на качеството на 

повърхностните води в регионален 

(басейнов) и национален мащаб 

1, 2, 3 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.1.3.2-1. Събиране, анализ на необходимата 1,2,3 Резултатът ще бъде 
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информация  получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.2-2. Систематизиране на 

информацията и интегрирането ѝ в 

ГИС 

1,2,3,4 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.3-1. Установяване връзка между 

различни показатели,  

характеризиращи качеството на 

водите 

1,2,3,4,5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.3-2.   Определяне индикатори за 

нарушаване качествата на водите 

1,2,3,4,5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.3-3. Разработване на методология за 

прецизиране на анализи на 

избрани показатели  и получените 

резултати 

1,2,3,4,5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.4-1 Методология за анализиране и 

изготвяне на моделни решения 

свързани с динамиката и 

прогнозирането на качеството на 

водните ресурси 

1,2,3,4 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.4-2. Избор и охарактеризиране на 

пилотен водосбор и райони 

1,2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 1.3.5. Управление, координация и 

съвместни дейности с  други 

работни пакети по програмата 

1,2,3,4,5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 
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РП.I.4. ПРОЦЕСИ, КАЧЕСТВО НА МОРСКАТА 

СРЕДА, ЕКОСИСТЕМНИ ФУНКЦИИ И 

УСЛУГИ В КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА И 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА 

ЧЕРНО МОРЕ 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 

 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ 

 
 

РП 1.4.1 Оценка и мерки за намаляване на риска от влиянието на неблагоприятни 

и екстремни хидрометеорологични събития върху бреговата среда 

Адаптирана е методологична рамка за оценка на риска на регионално ниво 

(CRAF) (Viavattene et al., 2108) в две фази. Първата фаза представлява процес на 

скрийнинг, който оценява бреговия риск посредством индекси и в резултат на който ще 

се идентифицират потенциално уязвими брегови участъци по протежение на брега на 

Бургаския залив. Екипът има опит в подобно изследване за региона на Варненска 

област (Valchev et al., 2016). Във връзка с това са събрани данни, описващи 

хидродинамиката (вълни, морски нива, скорости на течения), морфологията 

(топография, батиметрия, наклони на челото на плажа) и литологията (размери на 

седиментите) на обекта на изследване за последните 60 години. Те ще послужат като 

начални и гранични условия за емпирично и числено моделиране на заплахата от 

екстремни събития в бреговата зона. До момента са идентифицирани около 50 морски 

бури, които са предизвикали значителен отговор на бреговата система и вероятно са 

довели до щети, не всички от които са документирани. Затова, започна десктоп 

изследване, целящо да събере данни за щети от неблагоприятни хидро-метеорологични 

събития, както и събирането на социо-икономически данни за евентуално засегнати 

рецептори (земеползване, население, индустрия, бизнес и услуги, транспорт и др.), 

които ще послужат за дефиниране на уязвимостта по протежение на бреговите 

участъци. Подготвена  е форма за интервю с представители на заинтересованите 

страни. Посредством интервютата се цели да се събере социо-културна информация, 

която да послужи за: (1) детайлизиране на общата рамка на изследванията (2) 

идентификация на решенията за намаляване на риска от бедствия, които са в унисон с 

местните нагласи, политически и икономически обстоятелства. 

В допълнение, се проучват и вече създадени продукти, като картите за риска от 

наводнения, изготвени в рамките на предварителната оценка и Плана за управление на 

риска от наводнения в Черноморския район за басейново управление на водите 2016-

2021г. за региона на Бургаския залив. 

 

Valchev, N., N. Andreeva, P. Eftimova, B. Prodanov, I. Kotsev. Assessment of vulnerability 

to storm induced flood hazard along diverse coastline settings, 3rd European Conference on 

Flood Risk Management FLOODrisk 2016, 17-21 October 2016, Lyon, France, E3S Web of 

Conferences 7 10002. 
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Viavattene, C., J.A. Jiménez, O. Ferreira, S. Priest, D. Owen, R. McCall (2018) Selecting 

coastal hotspots to storm impacts at the regional scale: a Coastal Risk Assessment 

Framework, Coastal Engineering, 134, 33-47. 

 

 

РП.I.4.2.Многогодишни изменения на физичните фактори на морската среда в 

Черно море пред българския бряг и оценка на потенциалния риск за състоянието 

на екосистемата 

 

РП I.4.2-1. Оценка на многогодишните изменения на хидрофизичните фактори 

на морската среда и влиянието им върху отделни компоненти на екосистемата 

За създаването на интердисциплинарна база данни е направена инвентаризация 

(частична)  на in situ и спътникови данни за Черно море.  

Оценено е пространственото и времево покритие на наличните данни за 

температурата и солеността, получени при експедиционни  наблюдения (основно CTD 

измервания), както за българския сектор, така и за цялото Черно море (Фигура 1.4.2-1,  

Приложение I.4.2). Наборът от данни за западната част на Черно море се състои от 

повече от 10 000 вертикални профила на температурата и солеността и обхваща 

периода от 1980 до 2018 г. В процес е създаването на специализиран набор от данни за 

температурата в повърхностния слой за целия воден басейн, който ще се използва за 

верифициране на данни за повърхностната температура (SST), получени чрез 

дистанционни методи на наблюдение. Тези данни ще се използват, за да се оцени 

динамиката в повърхностния слой през последните 33 години. Детайлна информация за 

обработените спътникови данни и техните спецификации са представени в (Таблица 

I.4.2-1, Приложение I.4.2). Данните са подготвени като средномесечни двумерни полета 

за последваща статистическа обработка и анализ. 

Събрани са данни за температурата, солеността и плътността в придънния воден 

слой от 800 пункта на наблюдение и за кислород от 600 пункта за периода 1998-2013г. 

Данните са подложени на първична обработка и  предварителен анализ за определяне 

на динамиката и зависимостите между  параметрите. 

Направена е инвентаризация на наличните експедиционни данни за 

биологичните компоненти – фитопланктон, хлорофил а и зоопланктон,  за пролетно-

летния сезон от 20 годишен период (1998- 2017 г.)  (Таблица I.4.2-2,  Приложение 

1.4.2.). В процес на анализ е създадената мултипараметрична база данни (биологични, 

химични и физични от 674 станции) за идентифициране на периоди с контрастни  

хидрофизични условия за извеждане на корелационни зависимости биота - фактори на 

морската  среда. 

 

 

РП.I.4.2–2. Климатични характеристики на теченията в крайбрежната зона и 

Българската икономическа зона на Черно море 

Извършен е литературен обзор на историческите сведения и карти на 

черноморските течения в близост до българския бряг, като са избрани референтни 

достоверни източници, които да служат за база при идентифициране на промени 

спрямо настоящия период. Направен е извод, че тъй като източниците са главно под 

формата на графичен материал, сравнението може да бъде само визуално и качествено, 

а количествена оценка трудно може да се изчисли. Направена е инвентаризация на 

достъпните източници на данни и тяхната приложимост при решаване на задачата. 

Установено е, че за периода след 1990 г. е възможно да се направят количествени 

оценки за изменчивостта на посоката и скоростта на повърхнинните течения по 
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спътниковите алтиметрични данни и числен реанализ, предоставян от Програма 

Коперник – Морски услуги. За кратки периоди от време (през 2017 г.) съществуват  in 

situ данни в няколко точки в близост до морския бряг, но те могат да служат само като 

спомагателни при изготвяне на многогодишния анализ. 

 

 

 

РП.I.4.3.Процеси генериращи геоложки рискови явления, промени в черноморското 

ниво и екологични последствия за басейна 

 

РП.I.4.3–1. Промени на Черноморското ниво в края на плейстоцена и холоцена и 

екологични последствия за басейна. 

Извършено е допълнително сеизмостратиграфско разчленение (по 

методическите основи на Embry, 2009 и Catuneanu et al., 2009) на сеизмичен профил 

C88014 в южната част на българския сектор на Черно море с цел унифициране на 

съществуващите (отделени до този момент различни) стратиграфски единици. 

Опробвана е налична ядка от дъното на Черно море (станция 10) (Фигура 1.4.3-1,  

Приложение I.4.3). Ядката е придобита по договор ДО 02-337/20.12.2008 г. с Фонд 

“Научни изследвания”. От тази ядка са взети 6 проби за петрографски изследвания с 

микроскоп и определяне на проби подходящите за анализ с С14. Направена е 

съществена част от необходимия литературен обзор, като част от  дисертационен труд 

на тема „Черноморското ниво от последния глациален максимум до днес”, който ще 

бъде основа за анализирането на екологичните промени в Черно море. Извършена е 

част от подготовката за експедиция през летния сезон за пробонабиране и 

океанографски измервания (осигуряване на апаратура, технически средства и 

технически персонал (водолази). 

 

 

РП.I.4.3 – 2. Комплексен анализ на геофизични и геоложки материали с цел 

получаване на нови данни имащи значение за процесите генериращи 

неблагоприятни/катастрофални геоложки явления 

Направен е обзор на част от наличните неотектонски, сеизмотектонски и 

сеизмологични данни отнасящи се за крайбрежната зона и за българската икономическа 

зона в Черно море (публикувани в Димитров 2013, Dimitrov et all 2005, Ranguelov 2010, 

Shanov 2013, Ranguelov 2013, Dimitriu et all 2017). 

Анализирано е площното разпространение на повърхностите на 

седиментационните единици формирани по време на деветте значими промени на 

морското ниво през кватернерния период, установени при предишни изследвания и 

направено детайлно сеизмостратиграфско разчленение на кватернерните седименти в 

българския сектор в Черно море. В седиментационните единици са фиксирани 

разломите и са определени геохроноложките времена, през които са били активни. 

Получените резултати са обобщени и е определено кои разломи са били активни през 

последните 200 000 години и кои от тях, могат да бъдат сеизмогенни.  

Направена е обвръзка между разломите фиксирани на сушата и тези фиксирани 

в акваторията. Съпоставени са неотектонските данни и данните за наличие на свлачища 

по крайбрежието. Направен е обзор на представената в научни литературни източници  

информация за свлачищни процеси по крайбрежието и в акваторията (Добрев и др. 

2013, 2015, 2017, Евлогиев, Евстатиев 2017,Евстатиев, Евлогиев 2018). 
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Подготвен е каталог на съвременните земетресения, които очертават активни 

сеизмологични огнища. Анализират се данните за аномално големия брой земетресения 

на 05.02.2019 г. и 06.02.2019 г. с магнитуд M вариращ в границите 2-3 по скалата на 

Рихтер. 

 

 

РП.I.4.4.Оценка и анализ на условията за марикултура от руска есетра (Acipenser 

gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833) с цел възстановяване на дивите популации и 

компенсиране на антропогения натиск от рибарството върху морската среда 

Разгледана е стратегията за екосистемния подход в марикултурите, за 

интегрирането на дейноста в рамките на една по-широка екосистема , така че да се 

промотира устойчивото развитие, справедливост и издръжливост на взаимно-свързани 

социо-екологични системи в съответствие със стратегията за дефиниране на условия за 

развитие на „Установени зони за аквакултура” (Allocated zone for aquaculture (AZA)), в 

които няма развитие на  други дейности или потребители; условията на средата 

позволяват развитието на дейността и минимизиране на въздействието върху околната 

среда и са обявени от компетентните органи за приоритетно използване за развитие на 

аквакултури (Приложение I.4.4). В условията на Черно море и в частност, в 

българското крайбрежие, стратегията все още не е приложена, но има план за 

развитието и прилагането на планирано зониране (Resolution 

GFCM/36/2012/1;GFCM,2012). 

 От направения преглед на съществуващото законодателство, под режим на 

опазване и регулирано ползване са видовете риби включени в Приложение № 4 на 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti), 

всички есетрови видове риба са включени в Анекс II на Конвенцията за международна 

търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора CITES. Есетрови видове са 

включени в Приложение № 3 (шип и немска есетра) и Приложение № 4 (руска есетра, 

чига, пъструга, моруна) (ЗБР); на база разпоредбите на ЗБР е създаден План за действие 

за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море. Анализирани 

са  условията за отглеждане на есетрата в аквакултура и типа на използваната 

технология (Приложение I.4.4). 
 

РП.I.4.5.Оценка на въздействието на рибарството върху генетичното 

разнообразие на популациите на калкана (S. maximus) пред българския бряг 

Събрани са 30 екземпляра калкан, улов 26.03.2019г. РК ”ВН 41” от района на 

Шабла-Крапец. На всеки от екземплярите е измерена дължина и тегло  (Таблица I.4.5, 

Приложение РП.I.4.5). Изолирана е ДНК от част от гръбната перка на калкана с 

помощта на утвърден търговски кит - DNeasy Blood & Tissue Kits. Тествано е 

качеството на получената ДНК след електрофореза в агарозен гел (Приложение 

РП.I.4.5) 

Извършен е анализ на наличната информация за прилаганите молекулярно-генетични 

маркери като индикатори за генетичното разнообразие на популации на калкан и са 

подбрани праймерни двойки за PCR амплифициране, секвениране и анализ на 

нуклеотидните последователности на гена на митохондриалната цитохром с оксидаза 

субединица ІІІ (COIII) и митохондриалния контролен регион (CR) на изследваните 

проби, както и фрагментен анализ на пет микросателитни маркера. Заявена е доставката 

на избраните PCR праймери, и след получаването им те ще бъдат тествани за PCR 

амплификация от изолираните ДНК проби и ще бъдат анализирани  амплифицираните 

ДНК фрагменти.   
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РП.I.4.6.Процеси, качество на морската среда, екосистемни функции и услуги в 

крайбрежната зона и Българската икономическа зона на Черно море  

РП.I.4.6.-1 Биопродуктивност и регулативни услуги на инфралиторални съобщества 

на кафяви водорасли от р. Cystoseira и инфралиторални скали с обраствания от черни 

миди Mytilus galloprovincialis. 

Направена е кратка литературна справка по темата с акцент върху изследванията в 

Средиземно море. Наши изследвания, проведени в последните години по българското 

крайбрежие, показват силна динамика на популациите на черната мида и техния 

основен хищник – зони с добре развити популации на миди, зони, изобилстващи от 

рапани, оказващи деструктивно въздействие върху черните миди, и зони с изцяло 

унищожени популации на миди върху скали и изобилие от рапани (Доклад 

Мониторингова програма по РДМС Д 1,6, МОСВ, 2018). Извършено е  необходимото за 

експерименталната  работа планиране - избор на подход и на методология и 

експериментален дизайн (Приложение РП.I.4.6). 

РП.I.4.6.-2 Оценка на ключовите процеси при функционирането на литоралните 

седименти и ливади от морски треви като основа за оценката на регулативните им  

екосистемни услуги  

Направен е преглед на научната литература в областта на бентосните изследвания 

върху функционирането на литоралните седименти и ливадите от морски треви. 

Основно внимание е обърнато на биотурбацията, стабилизацията/дестабилизацията на 

седиментите при жизнените дейности на организмите, както и потенциалното им 

въздействие върху биогеохимичните процеси в крайбрежната зона. Събрана и 

систематизирана е информация за функционалните характеристики на зообентосните 

видове в Черно море с цел оценка на биотурбационния им потенциал и ролята им във 

функционирането и регулативните услуги, изпълнявани от крайбрежните екосистеми. 

Извършено е  необходимото за експерименталната  работа планиране - избор на подход 

и на методология и експериментален дизайн на базата на проучените литературни 

източници и опит за количествена оценка на регулативни екосистемни услуги, 

предоставяни от крайбрежни местообитания, доминирани от морски треви и по-

специално усвояване на азот и фосфор, продукция на кислород (Приложение РП.I.4.6).  
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

РП.I.4.1 Геобаза данни от събраните по време 

на проекта данни: щети, 

хидродинамика, морфодинамика, 

уязвимост 

1, 2, 3,4,5  Инвентаризация на 

данни за щети, 

геоморфоложки данни, 

данни за уязвимостта. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП I.4.2-1 Качествен анализ на различните 

набори с данни - установяване на 

времевите и пространствени мащаби 

на изследваните 

интердисциплинарни параметри.  

1,2 Инвентаризация на 

дълги редове от in situ 

и спътникови физични, 

биологични и химични 

данни Резултатът ще 

бъде получен в 

предвидения срок   

РП I.4.2-2 Климатична карта на скоростта и 

розата на повърхностните течения в 

разглеждания район.  

1,2 Анализ на източници за 

теченията от 

исторически 

източници, спътникови 

алтиметри, числени 

симулации и in situ 

измервания. Резултатът 

ще бъде получен в 

предвидения срок   

РП I.4.3-1 Реконструкция на палеогеографските 

промени в Черно море през 

разглеждания период.  

1,2 Обзор на литературни 

данни за 

палеогеографски 

промени в Черно море 

и сеизмостратиграфски 

анализи по сеизмични 

разрези. Резултатът ще 

бъде получен в 

предвидения срок   

РП I.4.3-2 Ре-анализ на данни (литературни и 

собствени) от сеизмостратиграфски и 

неотектонски изследвания, както и 

данни за газопроявления.  

1 Литературен обзор на 

данни от 

сеизмостратиграфски и 

неотектонски 

изследвания. 

Изследвани са 

основните геофизични 

характеристики 

(съвременно-активни 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

разломи, движения по 

разломните 

повърхности, 

хипоцентри на 

земетресения) на 

природните бедствия в 

Българския сектор на 

Черно море и 

крайбрежната зона 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок   

РП I.4.4 Анализ на условията за мари култури 

в Българската крайбрежна зона 

1,2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок   

РП I.4.4 Потенциал за отглеждане на други 

местни видове 

1,2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок   

РП I.4.5 База данни за генетичното 

разнообразие на калкана пред 

българския бряг   

1, 2, 3, 4, 

5 

Стартиране на 

популационно-

генетичните анализи на 

една популация калкан, 

през българския бряг 

на Черно море, като 

получените резултати 

ще са част от 

планираната за целият 

период на проекта 

създаване на 

генетичната база данни 

за генетичното 

разнообразие на този 

вид. Резултатът ще 

бъде получен в 

предвидения срок   

РП I.4.5 Тестване на ДНК маркери 1, 2 Тестване  и  определяне 

на праймери 

(микросателитни и 

мт.ДНК) за PCR  за 

амплифициране.  

Планираните дейности 

ще бъдат изпълнени в 

предвидения срок. 

РП I.4.5 Прилагане на подходящи маркери за 

оценка на популационно-генетичната 

структура на калкана 

1, 2, 3, 4, 

5 

Резултатите  ще бъдат 

получени в 

предвидения срок, след 

завършване на 

тестването на 

избраните ДНК 

маркери и 
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оптимизиране на 

условията за PCR 

амплификация.  

РП I.4.5 Оценка на генетично разнообразие в 

популациите на черноморския калкан 

пред българския бряг на Черно море 

1, 2, 3, 4, 

5 

Първите резултати по 

тази дейност ще бъдат 

получени в 

предвидения срок след 

завършване на 

анализите на 

изолираните ДНК 

проби с избраните и 

тествани ДНК маркери. 

РП I.4.5 Проследяване на възрастова, 

тегловна, размерна, полова 

структура, експлоатационна биомаса, 

времево и пространствено 

разпределение на популациите на 

калкана  

1,2,3,4,5 Стартирани са 

анализите  на част от 

морфологичните  

параметри. Предстои 

допълнителен 

морфологичен анализ, 

който ще бъде 

извършен в рамките на 

първата година от 

проекта. 

РП I.4.6-1 In-situ оценка на първичната 

продуктивност и  нарастване и 

секвестрация на елементи  на 

макроводорасли от съобществата на 

р. Cystoseira по кислородния метод 

на инкубация и анализи на химичния 

състав на растенията 

1,2,3 Разработени и 

апробирани протоколи 

за извършване на 

експериментални 

теренни проучвания. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок   

РП I.4.6-2 Провеждане на теренни и 

лабораторни изследвания 

1,2,3 Разработени и 

апробирани протоколи 

за извършване на 

теренните и 

лабораторни 

проучвания. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок   
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ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.I.4. 
 

Статии излезли от печат 

 

Статии приети за печат 

 

Статии готови за печат 

РП.I.4.3 – 2. Подготвена (завършена) е статия със заглавие ,,Аrchaeoseismological 

studies for the Northen Bulgarian Black sea coast” (автори Бойко Рангелов и Орлин 

Димитров,). В статията е представен комплексен анализ на данните за съвременните 

земетресения и данните за земетресения през минали исторически времена. Статията е 

подадена в Marine geology. 

В процес на подготовка са статиите със заглавия “Geophysical characteristics of 

the Bulgarian sector of the Black Sea and coastal land according to integrated geophysical 

data” and “Geophysical characteristics of natural hazards and natural resources of the 

Bulgarian sector of the Black Sea and coastal land”. 

 

 

Участия в научни форуми 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 
РП.I.4.3 – 2. Радио Христо Ботев – Научна програма с журналистката Росица 

Панайотова – интервю на Б.Рангелов за „Природните бедствия по Българското 

Черноморие” на 4.04.2019, 15.30 – 16.30ч. 
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РП.I.5. Качеството на живот в страната) 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 
 

 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 
 

РП I.5.1 (Бази данни) 

РП.I.5.1-1 (Метеорологични, физикогеографски и за качеството на атмосферния 

въздух бази данни – организация, текуща поддръжка и обновяване):  

доц. д-р Георги Гаджев  

 

Дейност 1. Oрганизация, текуща поддържа и обновяване на физикогеографските 

данни за региона.  

 За изпълнение целите на РП.I.5. е необходимо използването на два типа модели 

– мезо-метеорологичен модел за прогноза на термо-хидро-динамиката в атмосферата и 

химичен транспортен модел. Описанието на самите модели е представено в  РП I.5.3.1. 

Химичният транспортен модел използва предсказаните полета от мезо-

метеорологичния модел след обработката им със специален пре-процесор, който 

конвертира изходните променливи към специален формат, както и изчислява някои 

други необходими параметри, чрез подходящи диагностични алгоритми. По този начин 

моделът за пренос и дифузия на замърсители получава цялата необходима информация 

и не се нуждае от допълнителни физикогеографски бази данни. Орографията, типа на 

почвата, вида на подложната повърхност (включително разположението на водните 

басени), албедо и др. се вземат от мезо-метеорологичния модел. Подложната 

повърхност се използва и за изчисляване на биогенните емисии, които съществено 

зависят от вида на растителността.  Подробно описание на използваните в мезо-

метеорологичните модели физикогеографски данни е представено в РП I.1.1-2.  

Адаптираните две нови бази данни, които представят по-детайно описание на 

съответните физикогеографски елементи, ще доведат до по-правдоподобно представяне 

на приземните полета на концентрацията. Тези полета пряко зависят от орографията 

(натрупване на замърсител в по-ниските части – долини, котловини, полета 

заобиколени от планински масиви), както и от турбулентните потоци в приземния слой, 

които са свързани с подложната повърхност. Новите бази данни, внедрени в модела 

WRF (Weather Research and Forecasting model) са - SRTM Digital Elevation Data е с 

резолюция около 30 m (https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc) и CORINE2012 Land Cover data 

е с резолюция около 90 m (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-

2012). WRF ще бъде използван за метеорологичен пре-процесор на Ойлеровия модел 

CMAQ (Community Multiscale Air Quality modeling system). 

 

Дейност 2. Oрганизация, текуща поддържа и обновяване на исторически и съвременни 

метеорологични данни за региона. 

 NCEP/DOE Reanalysis 2 (R2) е система за глобален ре-анализ на метеорологични 

данни в Гаусова Т62 хоризонтална мрежа с 28 вертикални нива и 4-мерна асимилация 

на данни от прогнози и наблюдения. Изходните полета са съхранени във GRIB формат 

през 6 часа (00 UTC, 06 UTC, 12UTC, 18 UTC) в 6 подгрупи – анализ на изобарни нива, 

анализ на моделни нива, анализ на потоците, анализ на диагностични параметри и 6-

https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012
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часова прогноза на потоци и диагностични параметри. Достъпна е за свободно 

изтегляне на:  https://rda.ucar.edu/datasets/ds091.0/#!description.  

ERA – ERA-Interim е система за глобален климатичен ре-анализ на атмосферата и 

океана, версия на системата за прогноза IFS - Cy31r2 на ECMWF (Европейски Център 

за Средносрочни Прогнози), която чрез 4-мерна асимилация комбинира резултати от 

анализ на числен модел на всеки 6 часа (0, 6, 12, 18 UTC), прогноза на модела в 0 UTC 

и 12 UTC и данни от метеорологични наблюдения. Изходните данни за различни 

параметри на атмосферата и океанската повърхност (https://confluence.ecmwf.int/ 

/display/CKB/How+to+download+ERA-Interim+data+from+the+ECMWF+data+archive) са 

на моделни нива, на изобарни нива, на приземно ниво, на нива на постоянна 

потенциална температура или потенциална завихреност. Те са в редуцирана N128 

Гаусова мрежа, или интерполирани в регулярна мрежа с хоризонтална стъпка 0.75° x 

0.75° и 60 вертикални нива, на всеки 6 часа (0, 6, 12, 18 UTC), дневни или месечни.  

ERA5 е следващо поколение на системата за глобален климатичен ре-анализ на 

атмосферата (ERA). В сравнение с ERA-Interim, тя съдържа повече видове изходни 

променливи, има подобрени числени процедури и включване на повече наблюдения. 

Изходните данни са в мрежа с хоризонтална разделителна способност 0.25° x 0.25° за 

атмосферата и 0.5° x 0.5° за океанската повърхност. ERA5 осигурява изходни данни на 

всеки час с глобално покритие във формат GRIB или NETCDF на 37 вертикални нива 

на постоянно атмосферно налягане, и на приземно ниво. Те са свободно достъпни, и се 

разпространяват с лиценз „Copernicus C3S/CAMS License agreement“ 

(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home). 

 За нуждите на проекта са избрани тринайсет български станции за които са 

налични данни от приземни синоптични наблюдения (през 3 часа) в периода 2009 – 

2018. За целта, се използва базата данни  Integrated Surface Database 

(https://www.ncdc.noaa.gov/isd), която е разработена от National Centers For 

Environmental Information част от National Oceanic And Atmospheric Administration 

(САЩ). Тя съдържа глобални почасови и синоптични наблюдения от над 35000 

метеорологични станции по целия свят. При подготовката са използвани процедури за 

качествен контрол, които включват алгоритми за проверка на форматиране, екстремни 

и гранични стойности, съгласуваност между параметрите, и  на наблюденията.  

 Съставена е и база данни от климатични индекси на ETCCDI (Expert Team on 

Climate Change Detection and Indices) от изходната информация на създадената в НИМХ 

оперативна автоматична система за обективен анализ на приземни метеорологични 

полета ProData. Тази система, с пространствената си резолюция под 5 км. и изход на 

всеки час, е типично локално приложение. Понастоящем базата съдържа пълен набор 

индекси за последните пет календарни години като се предвижда да бъде допълвана 

периодично. 

 

Дейност 3. Oрганизация, текуща поддържа и обновяване на исторически и съвременни 

данни за качеството на атмосферния въздух в региона. 

 Намерени са и са свалени данни за замърсяването в страната за периода  2003 -

2012 г. от портала на Европейската Агенция по околна среда (https://www.eea.europa.eu/ 

data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8). 

 Сателитните наблюдения са един допълнителен източник на данни за редица 

замърсители и парникови газове. Програмата на ЕС за наблюдение на Земята и нейните 

многобройни екосистеми COPERNICUS (https://www.copernicus.eu/en) предлага 

https://rda.ucar.edu/datasets/ds091.0/#!description
https://confluence.ecmwf.int/%20/display/CKB/How+to+download+ERA-Interim+data+from+the+ECMWF+data+archive
https://confluence.ecmwf.int/%20/display/CKB/How+to+download+ERA-Interim+data+from+the+ECMWF+data+archive
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home
https://www.ncdc.noaa.gov/isd
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8
https://www.copernicus.eu/en
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безплатен достъп до информация, изпращана от специална мрежа от спътници, 

известни като Sentinels, както и от десетки спътници на трети държави. Мониторингът 

на атмосферата в рамките на тази програма осигурява данни и вторични продукти за 

химическия състав на въздуха (https://atmosphere.copernicus.eu/catalogue#/). 

Освен он-лайн достъпните данни за качеството на атмосферния въздух, бяха 

изпратени заявления за достъп до обществена информация до ИАОС (Изпълнителна 

Агенция по Околна Среда) към МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите). 

Поради големия обем данни се налага получаването на необходимата информация да 

става на части. Дотук са получени данни за избраните три пилотни градове София, 

Пловдив и Варна, както и за Югоизточен район за планирания 10 годишен период 

(2008- 2018 г.) за числени симулации. Изпратените до ИАОС писма са приложени към 

настоящия отчет. 

Създадена е база данни за измерените концентрации на озон в двете 

експериментални бази за автоматични измервания на СУ „Св. Кл. Охридски“, 

разположени на териториите на Геодезическата обсерватори „Плана“ и на 

Астрономическата обсерватория в Борисовата градина. Измерванията започват месец 

Май 2007. Установени са обаче липса на данни за различни периоди поради чести 

повреди на остарялата вече апаратура, особено в София.  

 

РП.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите): 

доц. д-р Илияна Найденова  

 

Дейност 1. Обстоен преглед на методологията CORINAIR (The Core Inventory of Air 

Emissions in Europe), използвана за инвентаризация на емисиите в България и ЕС  

  Инвентаризацията на емисиите, описваща данните за постъпващите в 

атмосферата замърсители по отделни групи изрочници е една от основните компоненти 

за процеса на вземане на решения относно околната среда. През последните 

десетилетия се появиха много различни методи за изграждането на инвентаризация на 

емисиите. Тъй като съществуват няколко международни инициативи за инвентаризация 

на емисиите през последните 10 години (MAP Project, DGXI Inventory, CORINE 

Programme, EMEP, IPCC/OECD Greenhouse Gas Emissions Programme), обединените 

усилия на експерти от Оперативната програма за мониторинг и оценка на 

трансграничния пренос на замърсители на въздуха на големи разстояния (EMEP) и 

Европейската агенция по околна среда водят до създаването на обща номенклатура 

SNAP97 (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution). Ръководството е 

публикувано от Европейската агенция по околна среда и настоящото издание заменя 

всички предишни версии, като съответства и допълва Ръководството за инвентаризация 

на парниковите газове на Междуправителствения комитет по изменение на климата 

(IPCC) от 2006 г. Една от най-широко използваните, включително в България и ЕС 

методика е CORINAIR (The Core Inventory of Air Emissions in Europe), на която бе 

направен преглед, като кратко описание е представено в Приложение 1.  

 

Дейност 2. Преглед на наличните и достъпни емисионни бази данни в страната и ЕС. 
 Инвентаризация на емисиите на национално ниво се докладва ежегодно от 

правителството на Република България (ИАОС - МОСВ) чрез Bulgaria’s Informative 

Inventory Report2019 (IIR). Докладът се изготвя от Икономическата комисия за Европа 

на ООН UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) във връзка с 

Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния 

(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollutio). Последният доклад е от месец 

https://atmosphere.copernicus.eu/catalogue#/
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март 2019 и обобщава данните за 2017 г., като IIR е общо достъпен (http://eea.government. 

bg/bg/dokladi/clrtap и http://www.ceip.at/status_ reporting /2019_submissions) 

 Съществуват различни световни бази данни за емисиите от антропогенни 

източници, но най-често използваните са: Rеanalysis of the Tроpospheric RETRO 

chemical composition за последните 40 години (http://retro.enes.org) и Emission Database 

for Global Atmospheric Research EDGAR 

(http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=432). В допълнение съществуват моделни 

данни за изчислените биогенни (от природни фактори) емисии - The Model of Emissions 

of Gases and Aerosols from Nature MEGAN (http://acd.ucar.edu/~guenther/ 

MEGAN/MEGAN.htm), както и емисии от горски пожари Fire Inventory from NCAR - 

FINN (http://bai.acom.ucar.edu/Data/fire/). 

 

Дейност 4. Определяне на типа и обема на данните, необходими за изграждането на 

база данни за инвентаризация на емисии от вредни за околната среда вещества, 

основана на „bottom up“ метода.  

 Настоящото изследване е насочено главно към проблема с инвентаризацията на 

емисиите от ФПЧ2,5 и ФПЧ10 по bottom up подхода, като в процес на изпълнение са 

следните задачи: 

 Преглед на методи за инвентаризация на емисиите, съгласно „bottom up“ 

метода  

 При методът bottom-up стойността на емисията на даден замърсител е функция 

от натуралните показатели по всички групи източници. Инвентаризацията може да бъде 

извършена за дадена териториална и административна единица (например по общини). 

Получените данни би могло да бъдат агрегирани на национално ниво. Основен 

недостатък обикновено е липсата на представителни и достоверни данни за голяма част 

от дейностите/явленията, източници на емисии в атмосферния въздух. 

 Преглед на налични входни данни за инвентаризация на емисиите, съгласно 

„bottom up“ метода. 

 Към настоящия момент се извършва преглед на вида и обхвата на налични 

входни данни, публикувани в актуални и официално достъпни източници, например 

планове за управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ), доклади на 

ИАОС/МОСВ, Националния статистически институт (НСИ), Общинска администрация 

и др.  

 В рамките на предходен международен проект е разработен научно-

изследователски подход за измерване на ФПЧ с различен диаметър, емитирани при 

изгаряне на биогорива. В рамките на настоящата програма, екипът цели да развие 

разработката с цел измерване на ключови кинетични и топло-химични параметри, ФПЧ 

с различен аеродинамичен диаметър и газообразни продукти. Измерванията следва да 

бъдат провеждани спрямо състава на изходящите димни газове и вътрешния въздух на 

помещенията, в които е разположена горивна или друга инсталация за 

преобразуване/оползотворяване на биогорива. Подробности по тази дейност са 

представени в Приложение 2. 

 

РП.I.5.1-3 (Демографска/здравна информация): 

доц. дм Красимира. Дикова 

 

Дейност 1. Дефиниране и подготвяне на списък с демографски и здравни показатели. 

 След анализ на огромната по количество и разнообразна по показатели налична 

база данни за заболяванията в страната бе изготвен списък с демографски и здравни 

показатели, представен в Приложение 3. 

http://retro.enes.org/
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=432
http://acd.ucar.edu/~guenther/%20MEGAN/MEGAN.htm
http://acd.ucar.edu/~guenther/%20MEGAN/MEGAN.htm
http://bai.acom.ucar.edu/Data/fire/


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

 

РП I.5.2 (Анализ на здравния статус на населението с цел разкриване на връзките 

му с въздушната среда и градската въздушна среда) 

 

РП I.5.2.1 (Подготовка на изискванията към входните данни, необходими за 

оценка на здравния статус в страната и осигуряване на достъпа до тях): 

проф. дм Цвета Георгиева 

 

Дейност 1. Идентифициране на здравните показатели, които биха могли да се 

използват за разкриване на връзката между здравния статус на населението и 

градската въздушна среда  

 

 Определен е набор от здравни индикатори, които съобразно актуални научни 

доказателства са относими към рисковите фактори, асоциирани с градската въздушна 

среда (качество на атмосферния въздух и метеорологични параметри). Информация за 

5-годишен период за избраните здравни индикатори (заболяемост по определени 

класове болести съобразно МКБ10) се очаква да бъде предоставена от регионалните 

здравни инспекции (РЗИ). Изпратените до съответните институции писма са 

приложени към настоящия отчет.  

 

РП I.5.2.3 (Анализ на здравния статус в страната за да дефинира набор 

сценарии за числени експерименти с цел изясняване влиянието на въздушната среда и 

градската въздушна среда върху качеството на живот и човешкото здраве): 

доц. дм Красимира. Дикова 

 

Дейност 1. Идентифициране на райони с подчертано висока обща и по определени 

нозологии заболеваемост и/или смъртност и избор на пилотни градове.  

 Идентифицирани са три населени места (София, Пловдив и Варна), 

характеризиращи се с висока обща и по определени нозологии заболяемост/смъртност, 

както и с персистиращи проблеми с качеството на атмосферния въздух през последното 

десетилетие. Създадена е база данни за ежедневната хоспитализация на населението по 

определен набор здравни индикатори съобразно МКБ10 за десетгодишен период (2009-

2018 г.). Данните са получени от съответните районни здравни каси (РЗОК-София, 

РЗОК-Варна и РЗОК-Пловдив) след съгласуване с НЗОК. 

 

РП.I.5.3 (Мулти- мащабни симулации, получаване на мулти сценариен ансамбъл 

от числени симулации) 

 

РП I.5.3.1. (Оценка, проверка и настройка и на моделите): 

доц. д-р Ренета Димитрова 

 

Дейност 1. Преглед на използваните в страната верифицирани и оптимално 

настроени модели за оценка на параметрите на въздушната среда и градската 

въздушна среда.  

 Направен беше преглед на съществуващите в страната модели, които биха могли 

да се използват за осъществяване изпълнението на поставените в работния пакет 

задачи. Необходими са три различни модела, като мезо-метеорологичния модел за 

прогноза на термо-хидро-динамиката в атмосферата и моделът за изчисляване на 

емисиите в конкретната област са пре-процесори за химичния транспортен модел, като 

предоставят необходимата входна информация. Избрани бяха следните модели: 
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 Weather Research and Forecasting model (ARW- WRFv3.9) е съвременна система 

за моделиране на термо-хидро-динамиката в атмосферата, проектирана за широк 

спектър от приложения (http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users); 

 The Sparse Matrix Operator Kernel Emissions (SMOKE) е система за обработка на 

емисии, разработена да създава часови стойности разделени по замърсители в 

избрана мрежа за изчисление, които да се ползват като входящи данни в 

различни модели за качеството на въздуха (https://www.cmascenter.org/smoke/). 

Трябва да се има предвид, че е възможно използването само на отделни модули 

от нея, поради разликата между SNAP категориите в САЩ и ЕС, което наложи 

разработването на собствени кодове за обработка на емисиите;  

 Community Multiscale Air Quality (CMAQ) modeling system 

(https://www.epa.gov/cmaq/cmaq-models-0) е химичен транспортен модел за 

моделиране концентрацията на газове и частици във въздуха и отлагането на 

тези замърсители на повърхността на Земята. 

 

РП.I.5.4 (Оценка и анализ на влиянието на характеристиките на въздушната 

среда в страната и градската въздушна среда в избраните градове върху 

качеството на живот и човешкото здраве) 

 

РП I.5.4.1. (Преглед и критичен анализ на съществуващите методики, метрики 

и практики, чрез които характеристиките на въздушната среда и градската 

въздушна среда се изразяват в термини, директно измерващи влиянието им върху 

качеството на живот и човешкото здраве, избор на метрики за целите на 

настоящото изследване): 

доц. д-р Ренета Димитрова 

 

Дейност 1. Обстоен преглед и критичен анализ на съществуващите методики, 

метрики и практики, приложими за целите на поставената задача 

За оценка на качеството на живот и здравният риск са подбрани два типа метрики.  

Чрез първият тип метрики, се оценява влиянието на химическия състав на 

атмосферата върху качеството на живот и човешкото здраве. За целта, са избрани две 

такива - Индекс на замърсяване 

(http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php) и Британски индекс 

(http://www.airquality.co.uk/archive/standards.php#band). Те представляват мярка на 

замърсяването, и дават оценка на влиянието на няколко замърсителя върху човешкото 

здраве. Първият от тях се изчислява се на база концентрациите на замърсителите фини 

прахови частици с размери до 10 µm (PM10), Азотен диоксид (NO2), и Озон (O3). В 

допълнение могат да се използват и Серен диоксид (SO2), Въглероден оксид (CO) и 

фини прахови частици с размери до 2.5 µm (PM2.5). Стойностите му са разделени в 

няколко интервала, според големината на концентрацията на съответните замърсители 

и съответно опасността за здравето, на база на Европейските директиви за стандарти на 

въздуха и препоръките за опазване здравето на населението направени от Световната 

Здравна Организация. Другата използвана оценка за влиянието на химическия състав 

на атмосферата върху човешкото здраве е Британския индекс. Той се изчислява на 

базата на пет замърсителя, а именно O3, NO2, SO2, PM2.5 и PM10. Използва се и в 

Българската Система за Прогноза на Химичното време.  

Чрез втория тип метрики се оценява влиянието на околната среда върху усещането 

за топлинен комфорт, чрез така наречените биометеорологични индекси. Те отчитат 

комбинирания топлинен ефект от физически, анатомични и физиологични фактори 

върху човешкото тяло. За целите на работата по проекта, са разгледани някои от най-

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users
https://www.cmascenter.org/smoke/
https://www.epa.gov/cmaq/cmaq-models-0
http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php
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често използваните в научните изследвания и в метеорологичните прогнози 

биометеорологични индекси. На този етап, са избрани следните биометеорологични 

индекси: Heat Index (https://www.weather.gov/safety/heat-index), Wind chill index 

(https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-health/wind-chill-

cold-weather/wind-chill-index.html), Predicted Mean Vote (https://www.engineeringtoolbox. 

com/predicted-mean-vote-index-PMV-d_1631.html), Physiological Equivalent Temperature 

(https://link.springer.com/article/10.1007/s004840050118), Universal Climate Thermal Index 

(http://www.utci.org/utci_poster.pdf), Percieved Temperature (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pubmed/21336880). 

 

 РП I.5.4.5. (Оценка и анализ на влиянието на характеристиките на въздушната 

среда в страната и градската въздушна среда в избраните градове върху качеството 

на живот и човешкото здраве): 

д-р инж. Детелин  Марков, доц. инж. дм Теодор Панев 

 

Дейност 1. Избор на целеви групи (детски градини/училища/университети), 

разположени в урбанизираните центрове в шестте района/агломерации за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух.  

 Проведена е работна среща между колективите на НЦОЗА и Технически 

университет. Подбрани са показателите, които ще се определят инструментално като 

параметри на качеството на въздуха в затворени помещения (като нива CO2, 

температура, относителна влажност на въздуха и др.), включително и наличие на 

експозиция на някои химични замърсители, което може да представлява риск за 

здравето.  

 

Дейност 2. Подготовка и провеждане на полевите измервания в избраните учебни 

заведения, през трите сезона (есен, зима и пролет) в рамките на съответната учебна 

година.  

 Дискутирани са предишни изследвани, проведени в училища в гр. Хасково от 

колектива на НЦОЗА. Подбрано е училище в гр. София, в което ще се преведат 

измервания през 2020 г с цел оценка на качеството на вътрешния въздуха и евентуална 

корелация с качеството на въздуха на градската среда. 

 

РП I.5.5 (Анализ и прогноза на пространствено-временното разпределение на 

биологически активната UV радиация в страната) 

 

 РП I.5.5.1. (Анализ на натрупаните до момента данни от измервателната 

мрежа на НИГГГ): 

чл. кор. дфн Николай Милошев 

 

Дейност 1. Обработка на наличните данни и привеждането им в подходящ формат за 

последващ статистически анализ. 

 Данните от апаратурата за мониторинг на биологически активната УВ радиация 

са архивирани в три бази данни (във форма на непрекъснати времеви редове) за трите 

обсерватории както следва: 

 часови стойности от измерванията от територията на НИГГГ- София за 

интервала време 2007- 2018 от двата паралелно работещи приемни устройства; 

 часови стойности от измерванията на територията на ГФО "Витоша" 2007 г.; 

https://www.weather.gov/safety/heat-index
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-health/wind-chill-cold-weather/wind-chill-index.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-health/wind-chill-cold-weather/wind-chill-index.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s004840050118
http://www.utci.org/utci_poster.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20pubmed/21336880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20pubmed/21336880
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 часови стойности от измерванията на територията на Черноморската база на 

Института по океанология- Шкорпиловци 2007- 2008 г. 

 Извършено е преизчисление на отчетените от апаратурата стойности на дозата 

облъчване в стойности на UV-индекс.   

  

Дейност 4. Мониторинговите данни ще бъдат допълнени с измервания посредством 

преносима апаратура в местности с различни условия (отражателни свойства на 

терена, надморска височина и др.).  

 Разгледани бяха различни местности и бе оценена възможността за използването 

им за събиране на допълнителни данни при различни от съществуващите условия.  

   

РП I.5.6. (Екологичен мониторинг на радиационната обстановка в приземния 

атмосферен слой) 

  

РП I.5.6.1. (Мониторинг на атмосферната радиоактивност): 

проф. д-р Димитър Тонев 

 

Дейност 1. Развитие на радиохимични и инструментални ядрено-физични методи за 

измерване на някои алфа, бета и гама-радионуклиди във фонови условия и за адекватно 

реагиране в случай на ядрена или радиационна авария.  

 За определяне на съдържанието на естествени и техногенни алфа, бета и гама-

радионуклиди в атмосферни проби, се прилагат и разработват ядренофизични, 

спектрометрични и радиохимични методи за анализ. Един от основните методи при 

определяне на съдържанието на радионуклиди в проби от околната среда (аерозолни 

филтри, радиоактивни отлагания, почви, води, хранителни продукти и други), а така 

също и за оценка на радиационната обстановка в резултат на аварии и природни 

бедствия, представлява гама-спектрометричния метод. Той е разработен и приложен за 

недеструктивен гама-спектрометричен анализ на проби от въздушно-преносими 

аерозоли. Описание на установката и възможностите на метода са дадени в 

Приложение 4. 

 Оптимизиран и валидиран е радиохимичен метод за определяне на 3H във 

валежи чрез течносцинтилационна спектрометрия. 

 

Дейност 2. Определяне на съдържанието на естествени и техногенни алфа, бета и 

гама-радионуклиди в атмосферни проби – въздушни проби (аерозоли) и атмосферни в 

градски урбанизирани райони и на връх Мусала в Базова екологична обсерватория 

„Мусала“ (БЕО „Мусала“) – станция за ранно оповестяване на трансграничен пренос 

на замърсители.  

 Направени бяха пробовземания на въздушни аерозоли и валежи от връх Мусала, 

както и валежи от София (района на ИЯИЯЕ – БАН). Проведен е гама-спектрометричен 

анализ за определяне на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферните проби. 

В пробите от валежи е определена специфичната активност на 3H, виж Приложение 5. 
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Дейност 3. Измерване на гама фона.  

 ИЯИЯЕ-БАН извършва непрекъснат мониторинг на гама фона на вр. Мусала и в 

7 точки на територията на Института и изследователския реактор. Контролът на гама 

фона на площадката на изследователския реактор се извършва непрекъснато 

(денонощно) с помощта на Автоматизирана система за радиационен контрол (АСРК), 

състояща се от монитори за гама лъчение GIM-204, сървър и работни станции.  

 На вр. Мусла и в района на сграда Оптика на ИЯИЯЕ-БАН измерването на гама 

фона се осъществява посредством гама сонда, модел IGS421B-H, виж фиг. 3, 

Приложение 4. Анализът на данните, получени за отчитания период показват, че няма 

завишение на гама фона. Данните (средни дневни стойности за всяка контролна точка) 

ще бъдат представени в окончателният отчет. 

 

РП I.5.6.2. (Анализ на натрупаните данни от измервателната мрежа на ИЯИЯЕ): 

проф. д-р Димитър Тонев 

 

Дейност 1. Анализ на данни от измервания на гама фона и обемната радиоактивност 

на аерозоли и атмосферни отлагания.  

 Количественият анализ на многогодишните редици от данни се базира на 

основни статистически характеристики – средни величини и дисперсия, коефициенти 

на корелация и регресионни уравнения. Използва се графичен и табличен вид за 

представяне на основните процеси и резултати.  

 Обобщени са резултатите от гама-спектрометричния анализ на пробите от 

атмосферни отлагания (филтри) от станцията на ИЯИЯЕ-БАН на вр. Мусала („БЕО 

Мусала“) за депозиция на радионуклиди - космогенен 7Be и техногенен 137Cs. 

 Проследен е годишния ход на средномесечната специфичната активност на 3H 

във валежи за периода 2011 – 2018 г., като е показан сезонния ход в концентрацията на 

3H и са отбелязани пролетно-летни максимуми. 

 

Дейност 2. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху радиоактивността на приземния атмосферен слой и атмосферните 

отлаганията и връзката с различните метеорологични параметри.  

 Предмет на тази подзадача е характеризирането на пространствените и времеви 

вариации, под влиянието на различните източници на радиоактивно замърсяване, 

предизвикали изменение във фона на атмосферната радиоактивност в България и 

връзките с някои метеорологичните параметри. 

 От 2006 г. в „БЕО Мусала“, на вр. Мусала се провежда мониторинг на 

естествената и техногенна радиоактивност на въздушните аерозоли, който дава 

възможност да бъде регистрирано всяко отклонение от нормалния радиационен статус. 

Примери за това са регистрираните техногенни радионуклиди, продукти на делене 131I, 

134Cs, 137Cs в аерозолните филтри през март 2011 г. в резултат на аварията във 

Фукушима и детектирането на 106Rh през 2017 г., виж Приложение 6. 
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Дейност 3. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на 

екосистемите, както в градски урбанизирани райони и извън тях.  

 Оценката на риска за здравето на населението от различните антропогенни и 

естествени източници е съществен елемент в управлението на околната среда и важно 

условие за правилно приоритизиране на действията за нейното оздравяване. 

Нормалното присъствие на 7Be във въздуха обикновено е в рамките на 0.3-5mBq/m³, 

рядко до 5-7mBq/m³ стойности, които не могат да окажат въздействие върху човешкия 

организъм.  

Резултатите за техногенния 137Cs от гама-спектрометричните анализи на аерозолните 

проби са близки и под минимално детектируемата активност МДА (0.007 mBq/m3). 

Регистрираната обемна активност на 137Cs в атмосферния въздух е около 105÷106 пъти 

по-ниска от нормите в страната (Наредба за РЗ, 2018) и не представлява здравен риск и 

опасност за населението и околната среда. При отклонение от нормалния радиационен 

фон и регистриране на техногенни радионуклиди в атмосферата е необходима най-

точна оценка на ефективна индивидуална доза от инхалация на радиоактивните 

изотопи (Di). За пресмятане на дозите, се прави избор на дозовите конверсионни 

коефициенти (Dose conversion coefficients, DCC съгласно EURATOM directive (CEC, 

1998).  

 

РП I.5.7. (Лидарно изследване и картографиране на аерозолни замърсявания в 

приземния атмосферен слой) 

  

РП I.5.7.1. (Развитие на методики и технологии за провеждане на хоризонтални 

лидарни изследвания на аерозолните замърсявания): 

доц. д-р Таня Драйшу 

 

Лидарните системи са конструктивно приспособени за провеждане на 

хоризонтално сканиране и измерване на хоризонталното разпределение на 

коефициентите на екстинкция и обратно разсейване на аерозолите в приземния 

атмосферен слой. Това позволява очертаване на зоните с повишена аерозолна 

концентрация и, след подходяща калибровка, определяне на масовата концентрация на 

замърсяванията. Разгъването на експерименталните процедури във времето позволява 

също така проследяване на еволюцията на „хоризонталната проекция” на аерозолното 

разпределение във времето. 

Дейност 1. Доусъвършенстване на лидарните системи и адаптирането им за 

провеждане на хоризонтално сканиране и измерване на разпределението на 

аерозолните замърсяванията на приземния атмосферен слой   

Разработената от нас до сега лидарна апаратура позволява получаването на 

качествени лидарни карти на аерозолната атмосфера над града с радиална разделителна 

способност 15-30м и ъглова разделителна способност ~1.5-2 ъглови градуса на 

разстояния над 25 км от лидарната станция. Лидарните карти, наложени върху 

географската карта на района ще позволяват да се осъществява ефективен 
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дистанционен мониторинг на територията на общината. За реализирането на тази 

задача е необходимо да се усъвършенстват лидарните системи, като се конструира 

сканираща система за Nd:YAG лидара и се закупи стабилизатор на захранващото 

напрежение за лидара на медни пари. Предвижда се също така и обновяване на 

помещенията на Лидарната станция, с което ще се разшири обхватът на лидарно 

наблюдение на атмосферата над София. Изпълнението на тази задача ще продължи и 

през следващите месеци. 

Дейност 2. Разработване на методология за провеждане на хоризонтални лидарни 

изследвания на приземния атмосферен слой.  

Обоснована и утвърдена е методология за определяне на разпределението на 

коефициентите на екстинкция и обратно разсейване по линията на сондиране на лидара 

(трасето на сондиране), когато тя е насочена хоризонтално. В този случай най-често 

съществуват (хомогенни) участъци по трасето, където концентрацията на 

замърсяванията и съответните коефициенти на екстинкция и обратно разсейване са 

постоянни. В тези участъци, които обикновено са с повишена аерозолна концентрация, 

логаритъмът на така наречената S-функция е линейна функция на разстоянието, 

наклонът на която е равен на коефициента на екстинкция на замърсяванията. Освен 

този елегантен начин (метод на логаритмичната производна) за определяне на 

коефициента на екстинкция, в приземния атмосферен слой е напълно безусловно и 

еднозначно приложим и методът на Fernald за определяне на коефициентите на 

екстинкция и обратно разсейване, предполагайки постоянен коефициент на 

пропорционалност между тях (лидарно отношение), изчислим по съществуващи 

методики. Съображенията за постоянство на лидарното отношение почиват върху 

разбирането, че антропогенните аерозолни замърсявания в големите градове са от 

приблизително еднакъв тип, излъчени от сходни източници. 

 

РП I.5.7.2. (Лидарно картографиране на съдържанието, разпределението и 

динамиката на аерозолните замърсявания в прилежащия до повърхността 

атмосферен слой): 

доц. д-р  Захари  Пешев 

 

Проведеният през отчетния период анализ показа наличието на възможности за 

измерване с два  сканиращи лидара на пространственото разпределение на аерозолните 

коефициентите на екстинкция и обратно разсейване и, съответно, на съдържанието, 

разпределението и динамиката на аерозолните замърсявания над обширни градски, 

извънградски и планински зони на София. 

 

Дейност 1. Експериментални дейности по провеждането на хоризонтално лидарно 

картографиране на съдържанието, разпределението и динамиката на аерозоли в 

прилежащия до повърхността атмосферен слой в избраните райони.  

 Проведени са предварителни експерименти по лидарно сондиране с 

картографиране в определени градски участъци със средни линейни размери от 6 - 10 

км по направление на лазерния лъч. Проведени са също така и експерименти по 
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наблюдаване на еволюцията на аерозолните ансамбли по фиксирано трасе на сондиране 

на лидарната система. Резултати, които демонстрират определяне на аерозолния 

коефициент на обратно разсейване в хоризонтален сектор и времевото му изменение по 

трасето на сондиране, са представени в Приложение 7. 
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Р.5.1-1 Метеорологични, физикогеографски и 

за качеството на атмосферния въздух 

бази данни – организация, текуща 

поддръжка и обновяване 

1, 2 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.1-2 Инвентаризация на емисиите 1, 2, 3, 4, 

5 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.1-3 Демографска/здравна информация 1, 2 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.2-1 Подготовка на изискванията към 

входните данни, необходими за оценка 

на здравния статус в страната и 

осигуряване на достъпа до тях 

1 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.2-3 Анализ на здравния статус в страната за 

да дефинира набор сценарии за числени 

експерименти с цел изясняване 

влиянието на въздушната среда и 

градската въздушна среда върху 

качеството на живот и човешкото 

здраве 

1, 2, 3 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.3-1 Оценка, проверка и настройка и на 

моделите 

1, 2 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.4-1 Преглед и критичен анализ на 

съществуващите методики, метрики и 

практики, чрез които характеристиките 

на въздушната среда и градската 

въздушна среда се изразяват в термини, 

директно измерващи влиянието им 

върху качеството на живот и човешкото 

здраве, избор на метрики за целите на 

настоящото изследване 

1, 2 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.4-5 Оценка на качество на вътрешния 

въздух и топлинния комфорт в 

български учебни заведения 

 

1, 2, 3, 4, 

5 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.5-1 Анализ на натрупаните до момента 

данни от измервателната мрежа на 

НИГГГ 

1, 2, 3 резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 
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Р.5.6-1 Мониторинг на атмосферната 

радиоактивност 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.6-2 Анализ на натрупаните данни от 

измервателната мрежа на ИЯИЯЕ 

1, 2, 3, 4, 

5 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.5.7-1 Развитие на методики и технологии за 

провеждане на хоризонтални лидарни 

изследвания на аерозолните 

замърсявания 

1, 2  

Р.5.7-2 Лидарно картографиране на 

съдържанието, разпределението и 

динамиката на аерозолните 

замърсявания в прилежащия до 

повърхността атмосферен слой 

1, 2, 3, 4, 

5 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

 
 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП. I.5. 
 

Статии излезли от печат 
 

T. Dreischuh, Z. Peshev, I. Grigorov, A. Deleva, G. Kolarov, D. Stoyanov, “Remote 

Investigations of Near-Surface Atmospheric Aerosol Optical Properties over Sofia Urban 

Area”, AIP Conference  Proceedings, vol.2075, 130021 (2019). 

 

Статии приети за печат 

 

Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Statistical Moments of the Vertical Distribution of Air 

Pollution over Bulgaria”, LSSC'19 Conference Proceedings. 

 

Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev and Nikolay Miloshev, “Process 

Analysis of Atmospheric Composition Fields in Urban Area (Sofia City)”, LSSC'19 

Conference  Proceedings. 

 

Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Vertical Structure of Air Pollutant Fields over Bulgaria”, 

HARMO'19 Conference Proceedings. 

 

Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, Nikolay Miloshev, “Analysis of the 

Contribution of Different Processes (Chemical and Dynamical) which Form the Atmospheric 

Composition in Sofia”, HARMO'19 Conference Proceedings. 

 

Статии готови за печат 

 

G. Gadzhev, K. Ganev, “HPC Simulations of the Atmospheric Composition Climate of 

Bulgaria“, HPC19 Conference Proceedings. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 
Ден на отворените врати, публична лекция на тема „Да дишаш или да не дишаш, това е 

въпросът за жителите на големите градове“ изнесена от доц. д-р Ренета Димитрова, 

зала А-205, сграда А, 20.04.2019 год. (представени бяха накратко целите на РП5) 

(https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den

_na_otvorenite_vrati_2019_g) 

 

Участие на доц. д-р Ренета Димитрова в обществена дискусия на тема „Какво не знаем 

за въздуха“, организирана от независимата, неправителствена организация Сдружение 

ЗА ЗЕМЯТА, с участието на граждански организации, институции и експерти, 

Бетахаус, София, 13 Февруари, 2019 г.; (представени бяха накратко целите на РП5) 

(https://www.facebook.com/events/678831842512762/) 

 

Vladimir Ivanov and Hristo Chervenkov, “Modelling Human Biometeorological Conditions 

Using Meteorological Data from Reanalysis and Objective Analysis—Preliminary Results”, 

13th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, 18.12.2018 - 20.12.2018, Sofia. 

 

Одобрени за участие два броя резюмета в  28th Intrnational Cinfernece “Ecology&Safety“ 

28.06 – 2.07. 2019 , Burgas, Bulgaria: 

1. T.Antova, T.Panev, M.Yzoneva, M.Sidjimov, R.Lukanova, “Indoor air quality 

assessment (Pilot study)” 

2. T.Panev Tz.Georgieva, M.Tzoneva, S.Dimitrova, “Assessment of Particles Exposure of 

Traffic Plicemen in Sofia, Bulgaria – Urban Environment and Health Risk” 

Докладите ще бъдат публикувани като статии в Ecology & Safety (ISSN 1314-7234) 

https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/ 

 

Одобрени за участие три броя резюмета в 19th conference on "Harmonisation within 

Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes", Bruges, Belgium, June 3-6, 

2019 (https://www.harmo.org/conferences/Bruges/19harmo.asp) 

1. Reneta Dimitrova, Ivelina Georgieva, Victor Levi, Margret Velizarova, “Study the 

impact of better representation of orography and land-use properties on surface 

concentration for events with PM elevated levels in Sofia region” 

2. Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Vertical Structure of Air Pollutant Fields over 

Bulgaria” 

3. Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, Nikolay Miloshev, “Analysis of 

the Contribution of Different Processes (Chemical and Dynamical) which Form the 

Atmospheric Composition in Sofia”  

 

Одобрени за участие два броя резюмета в 12th International Conference on Large-Scale 

Scientific Computations LSSC'19, June 10 - 14, 2019, Sozopol, Bulgaria 

(http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/) 

1. Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Statistical Moments of the Vertical Distribution of 

Air Pollution over Bulgaria” 

2. Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev and Nikolay Miloshev, “Process 

Analysis of Atmospheric Composition Fields in Urban Area (Sofia City)” 

 

https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den_na_otvorenite_vrati_2019_g
https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den_na_otvorenite_vrati_2019_g
https://www.facebook.com/events/678831842512762/
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/
https://www.harmo.org/conferences/Bruges/19harmo.asp
http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/
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В процес на подготовка са два броя резюмета за участие в международна конференция 

„14th International Conference on Energy for a Clean Environment (Clean Air 2019)“, която 

ще се проведе на 8-12 септември 2019 г. във Фунчал, о. Мадейра, Португалия 

(https://cleanair2019.wixsite.com/cleanair2019): 

1. V. Zlatev and I. Naydenova “Issues on emission inventory of particulate matter” 

2. I. Naydenova, O. Sandov, F. Wesenauer, F. Nones, E. Serafimova, T. Laminger, F. Winter 

“Еmissions and kinetics of biomass combustion” 

 

 

 

  

https://cleanair2019.wixsite.com/cleanair2019
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РП.I.6. Модели на промяна на екосистемите в 

резултат на катастрофални събития в миналото - 

ключ към разбиране на настоящи и бъдещи 

заплахи за планетата 

 

Отчет за първите 6 месеца на проекта 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 
 

РП 1.6.1. Климатични събития през палеозойската ера 

Подпакет 1.6.1.1. Глобално застудяване в края на ордовишкия период 
(400 млн. г.)  

За изпълнението на дейностите по подпакета се проведе 15 дневна командировка 

с цел установяване на инструктивни разрези на границата ордовик–силур и тяхното 

детайлно опробване. В тектонско отношение районът попада в Свогенската тектонска 

единица на Средногорската тектонска зона и е претърпял херцински (вариски) и 

алпийски деформации. Границата ордовик–силур до момента е установена само в един 

разрез (Салтарски дол при с. Батулия) и попада в най-долната част на доминирана от 

лидити седиментна последователност (Салтарска свита), на 1 метър над подстилащи ги 

пясъчници (Сирманска свита). В резултат на многократната тектонска преработка и 

разликата в реологичните свойства на скалите, тази част от стратиграфския разрез се 

запазва много рядко. В околностите на селата Желява, Бухово, Кремиковци, Ябланица, 

Огоя, Батулия, Луково, Владо Тричков, Церецел, Чибаовци и Шума бях изследвани 44 

разреза (Приложение 1), като подходящи за целите на настоящото изследване се 

оказаха само 2. Тези разрези бяха детайлно опробвани за фосили, като на всеки 20 сm 

са вземани 5 килограмови проби, обработката на които предстои през втората половина 

на годината. 

 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

 
 
Приложение 1. Изследвани разрези за границата ордовик-силур 
 
 
Подпакет 1.6.1.2. Глобални събития Kellwasser и Annulata в 

горнодевонски разрези от България (372 млн. г.) 
 
Във връзка с изпълнение на подзадачата бяха проведени командировки за 

установяване на подходящи разрези в района на областта Краище (Западна България), 

където се разкриват дълбоководни девонски седименти. Бяха опробвани детайлно 3 

разреза (Станьовци, Беренде и Бераинци) за конодонтна фауна подходящи за целите на 

настоящото изследване. Взети са 3 килограмови проби, обработката на които предстои 

през втората половина на годината. Планираме да проведем още командировки с цел 

опробване на горнодевонски седименти в района на Софийска Стара планина. 

За първите шест месеца от изпълнението на задачата е заложено да се извърши 

литературен обзор на геоложката литература свързана с горнодевонски седименти и 

установената в тях фауна както  и провеждането на теренни изследвания в търсене на 

разрези съдържащи карбонатни прослойки с цел опробване и датиране на климатични 

промени в девонския период. Изпълнена е тази част от задачата: опробвани са три 

разреза. Следва лабораторна обработка на събраните проби. 

 

РП 1.6.2. Раннотоарско аноксично събитие (183.6–181.6 млн. г.) 

Съгласно работната програма на тази задача са извършени следните дейности: 1) 

изготвяне на актуална библиография (до 2019 г.) за проявите на раннотоарското 
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аноксично събитие в Тетиските морски последователности в Европа (анализирани са 

данните и използваните методи, публикувани в около 70 статии, с цел подбирането на 

най-подходящите обекти и техники за това изследване); 2) преглед на данните и 

наличните колекции от плийнсбах-байоски фосили (амонити, белемнити, бивалвии и 

брахиоподи) от по-рано изследвани разрези в Стара планина и Предбалкана, с ударение 

върху вероятното влияние на раннотоарското аноксично събитие върху таксономния 

им състав и стратиграфското им разпространение; 3) подготвителни теренни огледи и 

събиране на пилотни проби, фосилни и скални образци от разкрития около границата 

плийнсбахски/тоарски етаж в Западна Стара планина (детайлното събиране на образци 

и фосили и основното опробване за геохимични и изотопни анализи ще бъде 

извършено през вторите 6 месеца на проекта); 4) изследвания върху пилотните проби и 

образци - определяне на основните типове скали, вид и степен на запазеност на 

фосилите, получаване на първични геохимични данни (минерален състав, съдържание на 

органично вещество, концентрация на главните и на някои редки елементи като индикатори 

за аноксични условия при образуването на скалите). 

 

РП.I.6.3. Валанжинско океанско аноксично събитие “Вайсерт” (134.6 – 

134.3 млн г.) 

През първия етап от работата усилията на научния колектив бяха насочени основно в 

две направления: а) изясняване на концепцията, механизма, проявлението и 

последствията от океанските аноксични събития и в частност валанжинското океанско 

аноксично събитие Вайсерт; б) теренни изследвания на горноюрски – долнокредни 

карбонатни платформени и пелагични отложения. 

За изпълнението на първата цел беше осъществен преглед на наличните 

литературни източници, касаещи валанжинското океанско аноксично събитие, а също 

така бяха намерени нови, съвременни данни от изследвания на това събитие в различни 

части на света. В резултат до момента по проблема е събрана представителна база 

данни, пряко свързана с резултати от изследванията на валанжинското събитие 

Вайсерт. 

Теренните изследвания бяха насочени към изследвания на разнообразни 

карбонатни последователности основно от района на град Драгоман, Софийска област. 

Теренните работи включваха: детайлно описание на разрезите; събиране на 

макрофауна; опробването им за микрофауна и седиментоложки изследвания; 

проследяване и изучаване на регионалните взаимоотношения на литотелата; 

разпознаване на прекъсвания на седиментацията, несъгласия и събитийни репери. От 

района на селата Беренде извор и Калотина, град Драгоман и рида Три уши бяха 

детайлно описани, измерени и опробвани общо три разреза, от които са събрани проби 

за микрофаунистични и седиментоложки анализи. Изследвани бяха седиментите на две 
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литостратиграфски единици: Сливнишката и Салашката свита. Събраните скални 

образци са подготвени за лабораторен анализ. Предстои подготовка на пробите за 

изотопен анализ, както и представянето на първите резултати от проведените теренни 

изследвания на национален/международен научен форум. 

 

РП 1.6.4. Кампан-мастрихтско климатично захлаждане (73–71 млн. г.) 

Работната програма на задачата за първата година включва следните дейности: 1) 

провеждане на теренни проучвания; 2) лабораторни изследвания, анализи и обработка 

на пробите; 3) микроскопски наблюдения и таксономично определяне на 

микрофосилите; 4) представяне на първи резултати на научни форуми. Пилотните 

теренни изследвания, които до момента на този отчет все още не са стартирали (поради 

неподходящото за терен време и продължителен отпуск по болест на ръководителя на 

задачата), задължително се предхождат от  актуална библиографска справка за нивото 

на изученост в света и местата на проявите на кампан-мастрихтското захлаждане. 

Такава справка е направена. Освен това са анализирани данни от общогеоложко 

естество, за да се подберат перспективни райони и разрези за опробване: за разрезите в 

Кулската зона (СЗ България) и по Черноморското крайбрежие се предполага, че 

съдържат непрекъснат седиментен запис на кампан-мастрихтското захлаждане и 

придружаващите го други краткотрайни климатични събинтия.  

Проведени са и първоначални микроскопски изследвания на пилотни проби, 

взети преди стартирането на Програмата, от разрезите при селата Кладоруб и 

Белоптичене (СЗ България). Целта е да се локализира кампан-мастрихтския граничен 

интервал чрез разпространението и промените на варовитите нанофосили, като се 

насочат там детайлните изследвания през следващите 6 месеца.  

В процес на подготовка са и 2 абстракта за участие в престижен световен форум 

през септември т.г. 

РП 1.6.5. Палеоцен-еоценски термален максимум (55,5 - 56 млн. г.) 

Палеоцен-еоцeнският термален максимум (ПЕТМ) е най-голямото глобално 

затопляне в историята на Земята, ефектът от което се отразява върху цялата биосфера. 

Събитието се бележи от характерен интервал на разтваряне на карбонатите, както и с 

рязък негативен екскурс в изотопния състав на въглерода. Основната ни цел е да 

изследваме влиянието на екстремното затопляне върху морския микропланктон и 

неговата реакция и преживяване, както и да установим изотопно-геохимичното 

отражение на събитието в български локалитети.  

Основните дейности, включени в Работната програма за първата година са: 1) 
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теренни проучвания; 2) лабораторни изследвания, анализи и обработка на пробите; 3) 

микроскопски наблюдения и таксономично определяне на видовете със светлинен и 

сканиращ електронен микроскоп; 4) представяне на първи резултати на научни форуми. 

Работата по задачата стартира с актуализиране на наличната библиографска справка за 

нивото на изученост в света и новите достижения по проблема. Интересното е, че е 

публикувана оригинална хипотеза (Schaller et al., 2017) за причината за затоплянето – 

сблъсък на Земята с комета. Силно оспорвана, тя провокира нов тласък в изследванията 

по целия свят на това екстремно климатично  затопляне – следователно ще бъде 

проверена за доказателства и в български локалитети. Дейностите 1-3 все още не са 

започнали (отпуск по болест на ръководителя), но на базата на данни от предходни 

изследвания, непубликувани до момента, е заявено участие (абстракт) в престижна 

международна конференция. Интензивни теренни проучвания с детайлно опробване за 

микрофосили и за геохимични и изотопни анализи ще бъдат извършени през вторите 6 

месеца на проекта. 

 

РП 1.6.6. Еоцен-олигоценски суперерупции в Родопския масив и 

тяхното отражение върху регионалните и глобални климатични и 

биотични промени (34 –33 млн. г.) 

Допълнена е предварително създадената база данни за териториалното 

разпространение на големите ерупции в Родопския масив с нови възрастови данни от 

територията на съседни страни. Направена е и литературна справка по проблема, 

включваща съвременни изследвания на границата еоцен/олигоцен в съседните на 

България страни и свързаните с нея геоложки феномени.  

Извършена е кратка командировка на територията на Източните Родопи и е 

събран материал за петроложки и палеонтоложки изследвания, от който са направени 

микроскопски препарати. Освен това, са проведени пилотни теренни изследвания във 

Варненско и Балчишко с цел намиране на подходящи разрези на прехода еоцен-

олигоцен и са опробвани за нанофосилни и петроложки изследвания. Извършен е 

експресен оглед на препаратите за насочване на по-нататъшните проучвания.  

РП 1.6.7. Екстремни климатични промени и критични събития в 

сухоземните екосистеми през палеогена и неогена (65–2 млн. г.) 

Геоложката история на сухоземните екосистеми е важна тема, свързана с 

промените в околната среда. Тази задача има за цел да проучи  промените в наземните 

екосистеми по време на палеогенския и неогенния период, през които настъпват 

огромни географски и екологични промени в Европа, но същевременно са достатъчни 

близки до настоящия момент (особено флористичните промени през неогена), за да 
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можем да разберем промените във флората и фауната по отношение на възможностите 

за съпоставимост със съвременното биоразнообразие и съществуващите екосистеми. 

Осъществени са следните дейности: 

1) Полева дейност – теренни проучвания на находища на фосилни флори и 

събиране на нов материал. Събрани са материали от естествени разкрития с еоценска 

възраст от Югозападна България и с олигоценска възраст от Пернишкия басейн. 

2) Камерална обработка на събраните материали за макрофлористични анализи. 

3) Започнат е литературен преглед на класически и нови литературни източници 

за геологията и палеофлота от България с еоценска и олигоценска възраст. Създаване 

на база данни с флористичния състав – наличен и установен в настоящето изследване. 

4) Заявено е участие с доклад на научни форуми в чужбина – 2 бр. 

РП 1.6.8. Климатични промени в Източния Паратетис през миоцена (23 
– 5 млн. г.) 
 

За да се проследи климатичната еволюция и да се отделят резките климатични 

промени в Източния Паратетис през миоцена е необходимо да се проведат комплексни 

изследвания, използващи съвременни методи – магнитостратиграфски, 

биостратиграфски и седиментоложки. До този момент не е проведена предвидената в 

работния ни план командировка в района на нос Калиакра, България – поради липса на 

достатъчно финансиране. Използвани бяха предварително събирани материали от 

опробвани и описани разрези в района на местността „Зеленка”, при с. Българево. Тези 

теренни изследвания бяха осъществени по време на Петата работна среща, посветена на 

Паратетиската неогенска стратиграфия и палеогеография от международен екип учени 

(български, холандски, немски и румънски специалисти). Целта бе по-точно датиране 

на изследваните литостратиграфски единици чрез провеждане на магнитна 

стратиграфия. Пробите от изследвания разрез са описани и подготвени за предвидените 

лабораторни анализи по настоящия проект. Материалите за диатомейния анализ са 

готови за микроскопски анализи, както светлинно микроскопски, така и за сканиращ 

електронен микроскоп. Предстои подготовката на проби за седиментоложки анализи, 

както и за определяне на молусковата фауна.  
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Разрез „Зеленка” 

 
 

РП 1.6.9. Климатични промени през кватернера (2 млн. г. – днес) 

1.6.9.1. Холоценските флуктуации на морското ниво по българското 

Черноморско крайбрежие и въздействието им върху древните 

цивилизации  

Направено е ортофотодокументиране с дрон на района на Бургаските езера 

(Мандренско и Бургаско). Информацията от заснемането ще бъде използвана за 

хипсометрично идентифициране на холоценските морски тераси (Новочерноморската и 

Нимфейската) в района на езерата. Получените резултати ще бъдат обработени в 

ArcGIS и ще бъде създаден триизмерен модел на езерното крайбрежие, което ще даде 

възможност за идентифициране на колебанията на морското ниво през холоцена и 

очертаване на бреговата линия на Мандренския залив по време на максималното 

морско ниво на Новочерноморската трансгресия преди 5600-4300 г.  

Обвързването на палеогеографските данни с изестните археологически находки 

на територията на Националния археологически резерват „Деултум-Дебелт” ще хвърли 

нова светлина върху холоценските флуктуации на бреговата линия и ще даде отговор 

на някои дискусионни въпроси около древното корабоплаване в античния Мандренски 

лиман. 

1.6.10. Геоложки записи на кватернерни климатични промени 

Извършено е прецизиране на датировката на геоложки записи на кватернерни 

климатични промени, чрез подобрение на възрастовия модел на палеоклиматични 

записи и подготовката им за въвеждане в международната база данни SISAL с цел 

използването им за престижни международни публикации. Резултатът се получава чрез 

преизчисление на всеки палеоклиматичен запис поотделно след абсолютното му 

датиране в чуждестранна лаборатория. Това е много трудоемък и скъп (абсолютното 

датиране) процес. Затова се очертава да бъде завършен през 3-тата година на проекта. 
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1.6.11. Промените в растителността на територията на България през 

късния плейстоцен и холоцен – ключ за прогнозиране на измененията 

на екосистемите при климатични промени и антропогенен натиск 

 

Настоящата задача има за цел да се направи реконструкция на промените в 

растителността, климата и човешкото влияние върху палеоекологичната обстановка в 

България през късния плейстоцен и холоцена. Осъществени са следните дейности: 

1) литературни справки и обработка на наличната информация по темата на 

задачата. 

2) Започната е разработка на протокол за извършване на теренните проучвания. 

3) Събрани са материали за анализ на поленови спектри на съвременни 

повърхностни проби и изясняване на връзката полен-растителност и полен-климат и 

техните съответствия с обкръжаващата растителна покривка и климатични особености. 

4) Заявено участие с доклад на научен форум в чужбина. 

 

1.6.12. Палеолимнологично проучване на кватернерни езерни 

седименти от високопланински езера в Рила и Пирин планина 

Богатството и разнородността на видовете и екосистемите са най-

впечатляващата особеност на биоразнообразието във високопланинските езера на Рила 

и Пирин. През първия отчетен етап на проекта са изпълнени следните задачи: 

Лабораторната обработка на бентосните диатомейни проби от изследвания 

район на Рила, събирани през 2016 г., е завършена. Предстои провеждане на 

микроскопски анализ, пълна таксономична документация и сравнителни анализи по 

мониторинговите резултати. Този етап трябва да бъде завършен в края на първата 

отчетна година. 
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Мониторингови станции за пробонабиране в района на „Седемте Рилски езера” 

Предвидена е командировка през следващия етап на 2019 г., за да бъдат събрани 

нови бентосни диатомейни проби, необходими при сравнителните анализи за района на 

„Седемте Рилски езера” в Рила.  

Започната е лабораторната обработка на предоставен ни сондажен материал от 

езерото „Безбог”, Пирин. Сондажът е с дълбочина 565 см, има данни за абсолютна 

възраст и определени регионални зони по поленов анализ. През втория етап от 2019 г. 

трябва да бъдат събрани нови епилитни проби за сравнителен анализ. 

 

 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
(само за резултати за които е предвидено да бъдат получени през първата година на 

проекта) 
 

 

Подпакет/ 

Задача 

 

 

Резултат 

Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

 

 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

РП.1.6.1.1. Събрани материали от теренни 

проучвания 

1 Резултатът е получен 

Завършени лабораторни обработки на 

пробите 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РП.1.6.1.2. Литературна справка за установяване 

на подходящи горнодевонски разрези  

 

1 

 

Резултатът е получен. 
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Теренни изследвания. Опробване на 

подбрани разрези. 

1  

Резултатът е получен. 

Лабораторни обработки на пробите 1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.2. 

. 

Анализирани са геоложките условия, 

данните и използваните методи от 

разрези извън България и са подбрани 

подходящи обекти и техники за това 

изследване 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Извършена е частична ревизия на 

публикувани данни и колекции от 

плийнсбах-тоарски и аален-байоски 

макрофосили. Ревизията ще продължи 

и през следващата година. 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен през 2-та 

година на проекта. 

Събрана е начална теренна 

информация от разрези и разкрития, 

които вероятно са свързани с 

раннотоарското аноксично събитие. 

Предстоят детайлни полеви 

изследвания. 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Направено е пилотно опробване и 

анализи на скални образци от разрезите 

и разкрития. Основното опробване е 

предстоящо. 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.3. Събиране на представителна база данни 

за океанското аноксично събитие 

Вайсерт. 

1 Резултатът e получен. 

Теренни наблюдения и опробване с цел 

изясняване на разпространението и 

взаимоотношенията на 

литостратиграфските единици в 

карбонатни платформени комплекси. 

1 Реализирани са 

предвидените за 

първия етап теренни 

изследвания.  

 

Подготовка на доклад и статия. 

1 Резултатът e в процес 

на подготовка и ще 

бъде получен. 

РП.1.6.4. Литературна справка за кампан-

мастрихтските климатични събития 

1 Резултатът e получен. 

Микроскопски изследвания на 

пилотни проби от разрезите при 

селата Кладоруб и Белоптичене (СЗ 

България). 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Подготовка на абстракти за 

международен форум. 

1 Резултатът e в процес 

на подготовка и ще 

бъде получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.5. Теренни проучвания. 1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 
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 Лабораторни изследвания, анализи и 

обработка на пробите. 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

 Микроскопски наблюдения и 

таксономично определяне на 

видовете със светлинен и сканиращ 

електронен микроскоп. 

1 Частичен резултат ще 

бъде получен в края 

на първата година. 

 Представяне на първи резултати на 

научни форуми. 

1 Резултатът e в процес 

на подготовка и ще 

бъде получен. 

РП.1.6.6. Прецизно датиране и корелация на 

вулканските изригвания 

 

1, 2, 3, 4 Частичен резултат ще 

бъде получен в края 

на първата година. 

Установяване на биотичните и 

климатичните промени 

1, 2, 3, 4 Частичен резултат ще 

бъде получен в края 

на първата година. 

РП.1.6.7. Теренни проучвания на находища на 

фосилни флори и събиране на 

материал.  

1 Събрани са материали 

от естествени 

разкрития с еоценска 

възраст от 

Югозападна България 

и с олигоценска 

възраст от Пернишкия 

басейн. 

Камерална обработка на събраните 

материали за макрофлористични 

анализи. 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Участие с доклад на научни форуми в 

чужбина – 2 бр. 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РП.1.6.8. Опробване и документиране на 

конкретни скални последователности 

1 Използвани са 

предварително 

събирани материали 

от опробвани и 

описани разрези в 

района на местността 

„Зеленка”, при с. 

Българево 

Лабораторни изследвания и 

оброботка на фактическия материал – 

петрографски, минероложки, 

карбонатен анализ, и др. 

 

 Резултатът е частично 

получен – пробите са 

подготвени за 

различните видове 

анализи. 

Анализ на фосилната диатомейна 

флора и молускова фауна 

 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РП.1.6.9. Разработка на методика за полево 

идентифициране на морските тераси. 

1 Методиката за полево 

идентифициране на 

морските тераси е в 
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процес на разработка и 

ще бъде завършена 

окончателно в рамките 

на отчетния срок за 

първата година.  

РП.1.6.10.    

РП.1.6.11. Литературни справки и обработка на 

наличната информация по темата на 

задачата.  

1 Започната е 

разработка на 

протокол за 

извършване на 

теренните 

проучвания. 

Събрани са материали за анализ на 

поленови спектри на съвременни 

повърхностни проби. 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Участие с доклад на научен форум в 

чужбина – 1 бр. 

1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РП.1.6.12. Лабораторната обработка на 

бентосните диатомейни проби от 

изследвания район на Рила, събирани 

през 2016 г., е завършена.  

1 Резултатът е получен. 

Провеждане на микроскопски анализ, 

пълна таксономична документация и 

сравнителни анализи по 

мониторинговите резултати. 

1, 2 Резултатът e в процес 

на подготовка и ще 

бъде получен. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП I.6 
(пълно библиографско описание) 

 

Статии излезли от печат 

 

Статии приети за печат 

 

Статии готови за печат 

 

Участия в научни форуми 

 

На този етап няма излезли публикации по РП I.6. 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
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Подготвени бяха информационни материали за целите и естеството на 

изследванията в отделните задачи на РП I.6, които бяха предоставени за 

популяризиране на Програмата от Зам.-мин. г-жа Карина Ангелиева. 
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РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и 

качество на жизнената среда 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 

 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ 

 
 

РП.I.7.1 ЗАДАЧА 1. ПРОМЕНИ В ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В 

РЕЗУЛТАТ НА КЛИМАТИЧНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.1 – 1: Дистанционни методи при управление на уязвими 

природни местообитания 

Природното местообитание Преходни блата и плаващи подвижни торфища в 

планините на България се среща на слабо наклонени или относително заравнени 

терени, като структуро образуващата растителност са мъховете от род Sphagnum.  

Мозаечният характер на местообитанието се определя от: геоморфологичните и 

климатичните характеристики в българските планини; специфичните изисквания към 

средата от сфагновите мъхове и другите видове от българската флора. 

За управлението на хабитата, както и за използването му като индикатор на 

промените в средата е необходимо детайлно количествено охарактеризиране на цялата 

площ заета от мозайката  съставена от петната сфагнови мъхове, хигро- мезо и 

ксерофитни треви и храсти. 

През отчетния период беше избрана мониторингова територия на Витоша, 

резерват „Торфено бранище“. Извършено беше заснемане с дрон, използвани бяха и 

мултиспектралните сателитните изображения от Sentinel 2, които разкриват добри 

възможности за детайлна характеристика на природни местообитания. Направена беше 

и верификация на данните чрез обхождане на терена, за да се пристъпи към 

разработване на съответен алгоритъм. Започна и избор на подходящи за анализа 

индекси за характеризиране на средата по мулти спектрални изображения. Водещи при 

избора изисквания към индексите са, те да бъдат базирани на канали с 10 m резолюция; 

да отразяват промяната в съдържанието на растителните пигменти през пролетта, 

лятото и есента (хлорофил, ксантофили, антоциан) или влагата в листната маса и в 

почвата). 

Направен е преглед на наличните данни от предходни изследвания за състава и 

разпространението на сфагнофилните черупчести амеби в природно местообитание 

„Преходни блата и плаващи подвижни торфища“ от Витоша планина. Изготвен е 

списък на установените в това местообитение 117 вида и са набелязани тези от тях, 

които са по-чувствителни към промени в екологичните условия и могат да бъдат 

използвани като индикаторни видове. Такива са например Alabasta militaris, Assulina 

seminulum, Bullinularia indica, Trigonopyxis arcula, които се срещат в периферията на 

сфагновите торфища или в участъци с по-малка влажност и увеличаването на тяхната 

относителна численост може да е индикатор за настъпващо засушаване в дадения 

район. Обратно, редица видове като Archerella flavum, Lesquereusia spp., Cyphoderia 

spp., Zivkovicia spp. се развиват само в много влажни или дори потопени във водата 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

сфагнови мъхове и тяхното доминиращо присъствие може да е индикация за добро 

състояние на сфагновите торфища и липса на засушаване. 

Уточнен е методичният подход и са избрани трансектите за събиране на наземни 

данни в рамките на целевите полигони. Самото събиране на материал, лабораторната 

му обработка и анализът на получените резултати ще се извършват през летните 

месеци, когато изчезне снежната покривка от районите със сфагнови торфища на 

Витоша. 

 

Подзадача РП.I.7.1 – 2. Реликтни храстови местообитания като моделен 

обект за оценка на климатичните промени 

През първия отчетен период работата по проекта беше насочена към изпълнение 

на Дейност 1 съгласно подадения времеви график за 2019 г.: Литературна справка за 

публикувана научна и др. информация за моделните местообитания, установени видове 

гръбначни животни и тяхната хабитатна специализация. По отношение на 

литературните източници се установи, че те са много оскъдни за целевите храстови 

съобщества в България. Причините за това са разнообразни, но една от главните е, че 

тези съобщества нямат значима фитоценотична роля в растителната покривка на 

страната, както и нямат голямо икономическо значение, като например източник на 

хранителни ресурси, лечебни видове и др. 

За съобществата на върболистната спирея (Spiraea salicifolia) са известни 

следните публикувани литературни източници: 

 Китанов, Б. 1936. Нови и редки растения за флората на България. – Изв. Бълг. 

Бот. Д-во, 7: 116-123; 

 Станев, С. 2006. Шабанлийският чибук. – В: Звезди гаснат в планината. Разкази 

за нашите редки растения. с. 191-197. Летера, Пловдив. 

Публикуваните данни касаят основно биологията на вида с някои включени 

наблюдения относно екологията, произхода и други особености на неговите 

съобщества. 

За съобществата на айтоския клин (Astracantha aitosensis) има и по-конкретни 

фитоценологични разработки, макар и по доминантния метод за класификация на 

растителността. Наличието на повече литературни данни се дължи и на сравнително 

по-големите размери и степента на представителност на тези ценози, въпреки че са в 

един сравнително неголям район на страната – Айтоска планина. Двете основни 

фитоценологични и фитогеографски разработки са: 

 Apostolova, I. & Dimitrova, M. 2002. Studying and mapping Astracantha aitosensis 

(Ivanish.) Podl. For the purposes of long-term monitoring. – Phytol. Balcan., 8 (3): 

341-346; 

 Велчев, В., Бондев, И. 1975. Разпространение, еколого-биологични особености и 

фитоценотична характеристика на Astragalus aitosensis Ivanisch. – Във: Велчев, 

В. и др. (ред.), Сб. В чест на акад. Д. Йорданов. c. 121-159. БАН, София. 

За съобществата на храстовидния очиболец (Potentilla fruticosa), информацията 

също е много оскъдна. Ограничават се основно до статията за намирането на вида в 

България, както и до дисертация за еколого-фитоценотичната роля на вида в България: 

 Йорданов, Д. 1941. Материали за проучване флората на България– Год. СУ, 

Физ.-мат. фак., 37(3): 189-200 

 Мешинев, Т. 1975. Еколого-биологични особености и фитоценологична роля на 

Potentilla fruticosa в България. – Автореферат на дисертация за присъждане на 

научна степен кандидат на биологичните науки. Институт по ботаника, БАН, 

София. 
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Съгласно дейност 2 от времевия график беше разработен първоначален 

формуляр за извършване на теренните изследвания (представен в приложение), на 

основата на формулярите използвани в Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие. Формулярът дава възможност не само за попълване на 

максимално подробно фитоценологично описание, но и на бележки за екологично 

състояние на съобществата и степента на антропогенно въздействие. 

През отчетния период беше проучена и наличната литература за видовия състав, 

числеността на животните и тяхното разпространение във връзка с индикаторното 

значение на свиването или разширението на ареалите на някои от тях. Екологията на 

видовете животни, включени в стандартните формуляри на защитените зони, в които 

попадат реликтните храстови съобщества, е слабо проучена. В допълнение, наличните 

данни относно видовия състав и популационната численост на възможните 

индикаторни видове за изменение на климата е оскъдна. 

За теренната и камералната работа по останалите дейности във времевия график 

е очертана и методична рамка. За растителността ще бъде приложен методът на Braun-

Blanquet. При обработването на резултатите ще бъдат използвани методи от флорния 

анализ, а инвентаризацията на част от биотата ще бъде основа за изследване на някои 

функционални показатели на подбраните екосистеми съгласно заложените предстоящи 

дейностите във времевия график за годината. 

 

РП I.7.1-3 Комплексна оценка на уязвими растителни съобщества, изложени на 

риск от климатични и други промени: 

Прегледана е наличната фитоценотична литература и национални бази данни с 

фитоценотични описания на двата предефинирани типа растителност 1) растителност 

на планинските мочурища и извори (mire and spring vegetation) и 2) растителност на 

вътрешни засолени терени (inland salt steppes). Създадени са критерии за селекция на 

фитоценотични описания на тези растителни съобщества, с водеща тежест на: описание 

съгласно методиката на школата на Браун-Бланке; пълен видов състав на флората 

(включително и мъхове); точни координати; дата на събиране на информацията преди 

повече от 10 години; експертна оценка за „коректност и надежност“ (флористичния 

състав отговаря на характерните видове за растителността). Направената селекция ще 

послужи за извършване на теренни проучвания с цел събиране на актуални данни за 

растителността и екологичните параметри на местообитанията. 

В резултат: 1) за растителността на планинските мочурища и извори - основната 

част от данните, отговаряща на заложените критерии са налични за периода 2001-2006 

и са събрани предимно при изпълнение на съвместен проект между БАН и ЧАН. За 

тези растителни съобщества, за първата година са приложени са допълнителни 

критерии за селекция на обекти на проучване: растителност само на мочурища (Class 

Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937), разположени над горна граница на гората 

(субалпийски пояс) и пълните фитоценотични описания да са публикувани в научната 

литература. Крайната селекция на обекти за първата година включва 32 локалитета във 

Витоша планина. За втора и трета година са предвидени проучвания на субалпийски 

мочурни съобщества в Рила и Западна Стара планина; 2) за растителността на засолени 

терени във вътрешността на страната – основната част от наличната информация, 

отговаряща на заложените критерии е налична за периода 2004-2006. Част от 

фитоценотичните описания са публикувани в научни издания, други са събрани във 

връзка с дисертационна разработка. Крайната селекция на обекти за изследване 

включва районите на град Сливен и град Карнобат за първата година. Предвижда се 

проучване на тази растителност в района на градовете Пловдив и Плевен през третата и 

четвъртата година на Програмата. 
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Прегледана и анализирана е наличната литература за екологичните 

характеристики на местообитанията на съответните растителни съобщества, за връзката 

видово/растително разнообразие и екологични условия на средата, за региони на 

разпространение и заемани площи (включително и данни от предишни картирания).  

Изготвен е предварителен списък на основните индикатори за оценка на състоянието 

и/или изменения на растителността в рамките на повече от едно десетилетие, с цел 

установяване наличието на тенденции и влияния: 1) за растителността на планинските 

мочурища тези индикатори са в две основни групи: а) флористични – общо видово 

богатство, списъчен видов състав, процентно участие на различни фитогеографски 

елементи и процентно участие на торфени мъхове; б) екологични характеристики на 

средата – pH, електрокондуктивност и температура на водата, климатични 

характеристики (например средна януарска, средна юлска температура, количество 

валежи през най-студеното и през най-топлото тримесечие); 2) за растителността на 

засолени терени във вътрешността на страната – флористични (видово богатство, видов 

състав), заемана площ и фрагментация.  

Уточнен е методичният подход за събиране на информация за оценка на 

състоянието на растителните съобщества на планинските мочурища. 

 

РП.I.7.2. ЗАДАЧА 2. ПРОМЕНИ В ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗМЕРА НА 

ПОПУЛАЦИИТЕ НА ВИДОВЕ ОТ ФЛОРАТА, ФАУНАТА И МИКОТАТА, 

ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

 

Подзадача РП.I.7.2-1: Проектиране, изграждане и попълване на база-данни за 

проследяване на промени в популации на чувствителни към климатични промени 

видове гъби в местообитание 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

През отчетния период са изпълнявани дейностите, предвидени по тази 

подзадача, както са разписани в предварителния план. 

Извършени са дейности, свързани с подготовката за създаване на база-данни и 

подготвителни дейности за извършване на предвидените проучвателни дейности по 

тази подзадача. 

Извършен е преглед на проучвания в Европа на видове гъби в местообитание 

7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища. 

Изготвен е списък на видове, свързани с това местообитание в различни части на 

континента, чието намиране в пробните площадки у нас може да бъде очаквано. 

Направена е справка за видове гъби в преходни подвижни блата и торфища, 

съобщени от различни български находища. 

Разгледани и обсъдени са различни експериментални дизайни за залагане на 

пробни площи за събиране на информацията за базата-данни, предвидена като краен 

продукт на изследването. 

Уточнен е методологичния подход за извършване на наблюденията. 

Идентифицирани са подходящи райони за залагане на пробни площи. Избраните 

райони са очертани от гледна точка на постигане на очакваните резултати с приемлив 

разход на средства, както са отпуснати по научната програма. 

Апробирането на методиката и окончателният избор на места за залагане на 

пробните площи е предвидено да бъде извършено през месец юли, като този срок е 

продиктуван от продължително задържащата се снежна покривка в районите с 

преходни блата и плаващи подвижни торфища. 
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Подзадача РП.I.7.2 – 2. Проучване на въздействието на климатичните промени 

върху флористичното разнообразие като компонент на устойчива и благоприятна 

жизнена среда 

Работата по подзадача РП.I.7.2.2. през първия етап от изпълнението на проекта 

се извърши в съответствие с одобрения график. Основната задача беше да се създадат 

условия за провеждане на дългосрочен мониторинг за оценка на климатичните промени 

върху флористичното разнообразие на България.  

Дейността стартира с проучване, систематизиране и анализ на научната 

литература от национални и международни източници, отнасящи се до методиката и 

територията на изследването.  

Подходящ обект за инсталиране на площадки за мониторинг са планините, 

защото в тях се срещат значим брой чувствителни към затоплянето видове растения, 

които няма къде да избягат във височина, в случай на затопляне на климата. За нашето 

изследване ние избрахме планината Витоша, поради следните причини: 1. Витоша е 

сред най-високите планини на България (четвърта по височина); 2. Намира се в 

непосредствена близост до град София, което е предпоставка за по-малък разход на 

средства; 3. На територията й са разположени 2 резервата, които са много подходящи за 

провеждане на научни изследвания; 4. Характеризира се с разнообразни екологични 

условия и различни почвени зони, създали условия за развитието на изключително 

богата растителност.  

На територията на Природен парк “Витоша” са установени 528 вида 

сладководни водорасли. Известни са 341 вида мъхове, което е 45 % от мъховата флора 

у нас. От тях в Червения списък на мъховете в България са включени 3 вида критично 

застрашени, 12 вида застрашени, 31 – уязвими и 7 вида със статус „почти засрашен“. 

Висшите растения са 1860 вида, което е около половината от висшата българска флора. 

Разпределени са в 109 семейства, като най-многобройни са представителите на 

семействата Сложноцветни, Житни и Бобови. Растителните видове с природозащитна 

стойност надхвърлят 230 вида. От тях 19 вида са български ендемити, 71 са балкански 

ендемити, 35 вида са включени в Червената книга на България, а 55 – в Закона за 

биологичното разнообразие. Някои от тези видове са от изключителна ценност и в 

европейски мащаб, поради което са включени в редица международни конвенции – 

Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни 

местообитания (Бернска конвенция), Конвенцията по международна търговия със 

застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и други. 

През отчетния период (на 22.04.2019 г.) беше проведена работна среща на екипа 

за запознаване на участниците с основните дейности по проекта. Обсъдени бяха и 

потенциалните места за инсталиране на отчетните площадки. За целите на мониторинга 

бяха подбрани 3 такива – 2 в района на резерват „Торфено бранище“ и 1 при изворите 

на река Струма (виж Приложението). Предвидено е фиксирането на отчетните 

площадки да се извърши в началото на месец юни 2019 г. Обсъдена беше и методиката, 

която ще бъде използвана при изпълнението на проекта. Това е методологията, 

разработена и използвана от международната система за мониторинг на 

биоразнообразието в алпийските части на планетата – GLORIA (Global Observation 

Research Initiative in Alpine Environments). Това е най-значимата мрежа за проследяване 

на климатичните промени върху биологичното разнообразие и обхваща 72 държави. 

През отчетния период е представен 1 доклад на Международния Семинар по 

Екология, 18-19 април 2019 г. в София на тема:  
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Bancheva, S. 2019. Creation of a permanent setting for the assessment of the impact of 

climate change on floristic diversity in the Vitosha Mt., Bulgaria. International Seminar 

of Ecology, Sofia, 18-19 April 2019. 

 

Подзадача РП.I.7.2 - 3. Моделни оценки на измененията в състоянието на 

ключови застрашени видове животни на територията на България в условията на 

климатични промени,  техните взаимодействия с локалните човешки дейности и 

оценка на мрежата от защитени територии в този аспект 

През отчетния период работата беше насочена към изпълнение на предвидените 

дейности за този период, а именно: 

Дейност 1. Направен е преглед на налични данни от предходни изследвания, 

оценена е  пълнотата на информацията и са набелязани приоритетни видове, обект на 

изследване.  Работи се по съставяне на  пространствена база данни за всеки от 

избраните видове 

Дейност 2. Подготвени са ГИС слоеве, необходими за моделирането. Съставени 

са  актуалистични модели и е направена статистическа верификация на основата на 

данни от Северна България. Идентифицирани са  критични моделни райони – 

поречието на р. Дунав, като еко-коридор с над-национално значение, подложен на 

интензивен антропогенен натиск. 

Дейност 3. Извършени са полеви изследвания за видовете в контекста на 

пригодността на територията и антропогенните въздействия, необходими за 

верификация на актуалистичните модели и оценка на реалистичността на избрания 

моделен подход в района на подържан резерват Сребърна и Натура 2000-зона 

BG0001389 – Средна гора 

 

Подзадача РП.I.7.2 – 4. Въздействие на климатичните промени в комплекс с 

други фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, 

редките видове и почвени животински съобщества 

По дейност „Избор на целеви видове от различни групи безгръбначни и 

гръбначни животни“, е направен преглед на литературата, разработени са критерии и 

избрани подходящи ендемични и редки видове животни и определени моделни 

индикаторни животински съобщества за изследване на въздействието на климатичните 

промени в комплекс с други фактори (замърсители, пожари и др.).  

Изготвен е списък от 30 ендемични и редки видове насекоми, чувствителни към 

климатични промени. Той включва: разред Hemiptera - 4 вида от сем. Cicadidae; разред 

Coleoptera – 1 вид от сем. Geotrupidae, 2 вида от сем. Scarabaeidae, 10 вида от сем. 

Tenebrionidae, 5 вида от сем. Cerambycidae; Разред Hymenoptera – 8 вида от сем. 

Formicidae. Събират се литературни данни за разпространението на избраните видове в 

България и други данни от значение за създаването на прогностични модели. 

Избрани са групи гръбначни животни (тетраподи) - птици (Aves) и прилепи 

(Mammalia: Chiroptera) за проучване на неблагоприятното въздействие на промяна в 

климата върху биологичното разнообразие, с акцент върху редките и консервационно 

значими видове, както и райони на изследване по крайбрежната ивица на Черно море и 

някои планински горски екосистеми.  

Определени са моделни почвени съобщества, въз основа на които ще се прави 

биологична оценка на влиянието на климатичните промени върху качеството на 

почвата, а именно свободно живеещите и растително-паразитни нематоди (Nematoda). 

Разработена е постановка на експеримент, която включва изследване в незамърсени и 

замърсени с тежки метали почва на трайни лозови насаждения.  
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Нематодните съобщества са избрани за моделни и при проучване на ефекта на 

горските пожари, зачестили в резултат от засушаване и затопляне, вследствие 

изменение на климата.  

Информация за Националната научна програма, работния пакет 

„Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда“ и 

разработваната подзадача е качена на сайта на Биологическия факултет, СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

По-подробен отче е представен в Приложение РП.I.7.2-4. 

 

РП.I.7.3. ЗАДАЧА 3. РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА 

РАННО ОТКРИВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ВИДОВЕ 

Съгласно времевия график на задачата през отчетния период беше направен 

преглед на националните и някои международни информационни източници и 

документи с цел идентифициране на такива, в които се публикува информация за 

чужди видове в България. Установени са: 15 основни научни списания, 4 

институционални бази данни, 12 информационни портали, 22 специализирани интернет 

страници и форуми (за риби и риболовни теми, за ловци и ловни теми, за фотографи и 

природолюбители, за покупка и продажба на домашни любимци и екзотични видове, за 

продажба на житони за цени кожи и продукти от тях и др.), 15 фейсбук страници и 

групи, и 10 интернет страници на основни неправителствени организации, работещи в 

областта на изследване и опазване на биоразнообразието (виж Приложението). Всички 

тези източници се отнасят до различни групи организми и тематики, свързани в 

различна степен с чуждите видове или с инвазивните чужди видове в България. 

Информацията ще бъде актуализирана и допълвана през следващите етапи на проекта. 

През отчетния период беше направен и преглед на основните национални и 

някои международни институции, отговорни и имащи отношение към проблема за 

чуждите и инвазивните чужди видове в България. Установени са: 3 министерства със 

съответните дирекции, 11 държавни агенции, центрове и лаборатории, 13 научни 

институти и университети, 3 музеи, 5 ботанически и зоологически градини (виж 

Приложението). Тази информация също ще бъде актуализирана и допълвана през 

следващите етапи на проекта в зависимост от дейностите на институциите. 

 

РП.I.7.4. ЗАДАЧА 4 – СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В 

УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ОКОЛНА СРЕДА 
 

Подзадача РП.I.7.4-1. Създаване на база-данни за гъбни ресурси, уязвими към 

климатични промени 

През отчетния период са изпълнявани дейностите, предвидени по тази подзадача 

в предварителния план. 

Уточнен е обхвата на данните, които ще бъдат включени и натрупвани в базата-

данни: валидно име на таксона; име/имена, под които таксонът е съобщаван в 

литературата у нас; данни, свързани с находищата (вкл. област, община, населено 

място, флористичен район, географски координати, надморска височина с оценка за 

точност); данни, свързани с управлението (ДГС, РИОСВ), темпорални данни (дата на 

намиране); екологични данни (гостоприемник, микоризен партньор, субстрат, 

местообитание и др.). За нови записи тези данни ще бъдат събирани на терен, а за 

досега публикувани данни информацията ще се извлича от оригиналните публикации с 

възможно най-голяма пълнота и точност. 

Изготвен е списък на литературните източници, съдържащи данни, имащи 

отношение към базата-данни и е в ход събирането на публикациите във физически 
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формат, както и идентифицирането и маркирането на релевантните данни за 

последваща дигитализация. 

Изготвен е предварителен списък на таксони, които ще бъдат включени в базата 

данни, който се допълва и коригира паралелно със събирането на публикациите. 

Започнато е също така установяване на нови данни за разпространението на 

гъбите, като до момента наблюденията са фокусирани главно към София и 

прилежащите крайградски райони, доколкото предвидените командировъчни разходи 

по тази подзадача са ограничени. 

През следващите месеци са предвидени дейности по дигитализиране на данните 

за находищата от литературата, на непубликувани вече налични данни, както и 

георефериране на отделните записи 

 

Подзадача РП.I.7.4-2. Динамика на ресурсите от лечебни растения уязвими към 

климатичните промени 

Избрани са видове лечебни растения, които са чувствителни към промени в 

екологичните условия. През отчетния период е събрана и систематизирана 

необходимата за провеждането на теренните изследвания налична хорологична 

информация. Направен е обстоен преглед на наличната литература – данните са 

организирани в следния порядък: 1) таксономична принадлежност (изменчивост, 

подвидове, вид, семейство); 2) природозащитен статут; 3) морфологични и 

фенологични особености; 4) биология на размножаването; 5) разпространение в 

България и общо разпространение; 6) местообитания и находища (характеристика, 

флористичен състав, фитоценотично описание); 7) популационна характеристика 

(пространствена структура, динамика на възрастовата структура, генетична структура). 

Информацията за ресурсологични изследвания е ограничена и данни в това 

направление могат да се открият основно в разработени дипломни работи. Направен е 

преглед на хербарните материали в SOM, както и справка с хорологичната картотека в 

ИБЕИ, БАН. Вегетационният период на два от видовете обекти започва през март-

април, което позволи провеждането на първите теренни проучвания. Приложен е 

трансектният метод, в резултат, на който са локализирани и картирани естествените 

находища на Adonis vernalis (Пролетен горицвет) и Allium ursinum (Левурда, Мечи лук) 

в Лозенска планина. Пролетният горицвет е забранен за стопанско ползване, съгласно 

чл. 10 от Закона за лечебните растения (разрешен за събиране само за лични нужди). 

Левурдата е вид със стопанско значение и е важен обект на събиране в цялата страна. 

Избрани са пробни площи, в които е направена е ресурсна оценка и е определено 

състоянието и нивото на експлоатационните запаси, съгласно „Методика за определяне 

на запасите от лечебни растения” (Шрëдер и др., 1986).  
 

Подзадача РП.I.7.4. - 3. Влияние на глобалните климатични промени върху 

ресурсни видове риби в речни екосистеми, обект на хидроморфологичен натиск 

Дейност 1:Проучване на наличната информация за екологичното състояние на 

планинските реки в различни райони на страната и за степента и характеристиките на 

хидроморфологичния натиск върху тях 

Идентифицирани са и се проучват източници на информация за екологичното 

състояние на пъстървови реки (типове R1, R2, R3):  

 ПУРБ 2016-2021 на 4-те басейнови дирекции, покриващи територията на 

страната; 

 Отчети от извършен биологичен мониторинг на повърхностни води през 

периода 2010-2018 г. 
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 Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; 

 Отчети от извършван собствен хидробиологичен мониторинг на МВЕЦ и други 

хидроенергийни обекти; 

 Данни от други проекти и обществени поръчки, свързани с оценка на 

екологичното състояние на планински и алпийски типове реки; 

 Научни публикации 

 

Според предварителните резултати от досега извършените проучвания, 

хидроморфологичният натиск е основната форма на антропогенно влияние върху 

пъстървовите реки в България. Хидроморфологичният натиск в тези речни участъци се 

изразява главно в отнемане на води за водоснабдяване на населени места и 

производство на електроенергия. В редица случаи (макар и не винаги) участъците с 

намалено оводняване са във влошено екологично състояние. 

Проучването на намерените източници на информация продължава. 

 

Дейност 2: Избор на целеви/моделни обекти за проучване, отговарящи на целите на 

проекта 

На базата на информацията от идентифицираните източници се съставя списък на 

потенциални обекти за проучване, който след това ще бъде прецизиран и оптимизиран. 

На този етап като основни райони за проучване се очертават високите части от 

водосборите на реките Струма, Места и Арда. 

Дейност 3: Събиране и анализ на наличните данни за състоянието на популациите на 

балканска пъстърва в целевите/моделните реки; идентифициране на празноти в 

информацията и определяне на необходимостта от допълнителни изследвания  

Издирват се публикации, отчети, бази данни и други източници на информация от 

ихтиологични и хидробиологични изследвания в пъстървовите реки в районите за 

проучване, посочени по-горе. Основен проблем с качеството на информацията, 

идентифициран на този етап, е, че досегашните изследвания върху ихтиофауната и 

дънната безгръбначна фауна в реките като правило са инцидентни и липсват данни от 

системни дългосрочни наблюдения. 

Анализът на наличните данни продължава. 

Дейност 4: Извършване на допълващи и уточняващи полеви изследвания в целевите 

реки чрез използване на стандартни методи за събиране и анализ на ихтиологични и 

макрозообентосни проби в реки  

Предстои изпълнение през периода на лятно-есенното маловодие. 

Дейност 5: Оценка на абиотичните и биотичните фактори 

Ще бъде направена след изпълнение на дейност 4.  

Дейност 6: Оценка на антропогенното въздействие – заплахи и перспективи (оценка по 

5-бална скала по методиката, включена в НСМБР) 

Ще бъде направена след изпълнение на дейности 4 и 5.  

 

Подзадача РП.I.7.4. 4. Местното растително разнообразие и традиционното 

знание като основа за оценка на влиянието на климатичните промени и адаптиране 

към тях 

Анализират се действащите национални и регионални политики в областта на 

ползването на растителните биоресурси като са включени стратегии, планове, анализи 

и научни проучвания. Специално внимание се обръща на актуалните данни за 
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влиянието на климатичните промени върху растителното разнообразие в България. 

Недостатъчната информация и пропуските, отразени в редица документи представят 

обществената неинформираност и/или неангажираност към ефекта на климатичните 

промени като впечатление правят липсата на данни за активност на отделни фермери и 

общности от селските райони по отношение прилагане на вече известни или нови 

подходи за адаптация.  

Разработена е анкета за изследване на нагласите към измененията на климата на 

местно ниво. Проучването ще заложи на web-базирано набиране на респонденти за по-

голяма представителност. Предстоят проучвания и на терен в избрани планински и 

равнинни райони, засегнати от засушаване и/или други ефекти на климатичните 

промени с цел набиране на нови данни за местни стратегии за адаптация към тях. 

 

РП.I.7.5. ЗАДАЧА 5. ГЕНЕТИЧНИ, ЕПИГЕНЕТИЧНИ И ФИЗИОЛОГО-

БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РАСТЕНИЯТА КЪМ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

През отчетния период бяха проведени пилотни експерименти по всички 

научноизследователски дейности, планирани в Задача 5. Като експериментален 

материал са използвани български генотипове зимна пшеница, създадени в 

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево (Янтар и Златица) и Институт 

по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово (Садово 1 и КМ135), както и 

различни генотипове ечемик. 

Дейност 1. Проучване на генетичните и епигенетични механизми на регулация 

на стрес-индуцируеми гени в икономически важни култури 

1.1. Анализи на експресията на гени, свързани с отговора към абиотичен стрес 

в генотипове житни растения с различна устойчивост към абиотичен стрес 

Растенията са отглеждани в климатична камера като почвени култури. Всички 

анализи са извършвани на фаза втори лист. Проучена е експресията на следните гени, 

свързани с отговора към абиотичен стрес - калпаин P-ATP-зависима протеаза, цистеин 

протеаза WCP2, дехидрини (AY574032, EU395844, AAB18201), протеини на топлинния 

шок (HSP70 и HSP100) след засушаване и последващо възстановяване. Седемдневното 

засушаване води до силно повишаване на транскрипцията на всички изследвани гени, 

като степента на това повишаване е генотип-зависима. Експресията на изследваните 

протеази е най-висока при Златица и Садово, докато при Янтар увеличението е 

значително по-слабо. След 4-дневно възстановяване се наблюдава подобна тенденция 

на промяна, което показва по-силни процеси на протеолитично разграждане в Златица и 

Садово. Това е индикатор за по-слаба сухоустойчивост на тези два генотипа и по-

висока устойчивост на Янтар. При дехидрините и HSPs също се наблюдават генотип-

зависими промени, но получените резултати ще бъдат допълнително валидирани. 

1.2. Сравняване на ефектите на абиотични стресови фактори върху 

експресията на гени, кодиращи ензими с метилтрансферазна активност в генотипове 

житни растения 

Извършени са пилотни експресионни анализи на гени, кодиращи ДНК 

метилтрансферазни ензими, като TaMET1, TaMET2a, TaMET2b и TaMET3 след 

засушаване и последващо рехидратиране на растенията. Наблюдавани са зависими от 

възрастта и генотипа промени в нивото на изследваните транскрипти. При всички 

генотипове се наблюдава най-голяма вариабилност в експресията на TaMET3. Нивата 

на MET1 се повишават при Златица и Садово, и остават непроменени при КМ135 и 

Янтар. Тези експерименти показват, че засушаването предизвиква експресионни 

изменения на изследваните метилтрансферази, което е показател за вероятна промяна в 

метилирането на ДНК. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

Дейност 2. Оценка на геномния интегритет на растенията в условия на 

абиотичен стрес 

2.1. Анализ на възникналите първични повреди в ДНК и кинетиката на тяхното 

възстановяване 

Извършени са първични експерименти по изследване на молекулярните 

механизми, ангажирани в отговора към ултравиолетова радиация при ечемик. Направен 

е скрийнинг на фенотипно ниво за чувствителност към UV-B радиация на различни 

генотипове ечемик. Първоначалните данни показват различия в отговора на младите 

растения към UV-B, наблюдавани до 3 дни след облъчването. Извършен е анализ на 

типа и количеството на индуцираните ДНК повреди в зависимост от приложената UV 

доза при листни прорастъци. Посредством специфичен димер-разпознаващ ензим са 

измерени ДНК повредите, акумулирани в листата на ечемични растения при естествени 

условия. Данните показват честота на пиримидинови димери между 7 и 9 на мегабаза 

ДНК в дни с интензивно слънчево греене. 

Дейност 3. Изследване на физиолого-биохимичните основи на устойчивостта на 

растенията към неблагоприятни условия на околната среда 

3.1. Определяне на специфични морфологични белези, свързани с отговора на 

растенията към неблагоприятни екологични фактори 

Направен е морфометричен анализ на листната повърхност на изследваните 

генотипове пшеница с основен акцент върху плътността на устицата и трихомите. 

Установени са статистически значими разлики в плътността на устицата при 

контролните и засушените растения. Изследваните генотипове пшеница притежават 

сравнително големи по размер устица, които не се различават съществено по 

дължината на гировидните клетки. Генотипът Янтар притежава по-висока плътност на 

трихомите, което вероятно намалява загубата на вода и е характерно за сортовете с по-

висока сухоустойчивост. 

3.2. Оценка на промените в качествения и количествен състав на основни групи 

метаболити, отговорни за устойчивостта на растенията към абиотични стресови 

въздействия 

Сравнени са промените в съдържанието на ключови стресови маркери за 

установяване на физиологичната реакция на различните генотипове пшеница към 

засушаване. Приложеният стрес съществено увеличава съдържанието на водороден 

пероксид, общите тиолни и фенолни съединения, малондиалдехид и свободен пролин в 

сравнение с контролите. Тези увеличения обаче показват отчетливи генотип-свързани 

изменения. При Янтар, увеличенията на всички маркери са по-слабо изразени, като 

след рехидратиране стойностите са сходни с контролните. Златица има най-високи 

стойности на маркерите при засушаване, както и най-слабо възстановяване след 

рехидратиране. 

Следователно, данните от пилотните експерименти показват, че анализираните 

генотипове зимна пшеница и ечемик могат да бъдат разделени на устойчиви, 

чувствителни и с междинна устойчивост към абиотичен стрес. Устойчивите генотипове 

имат сравнително стабилни генетични, епигенетични и физиолого-биохимични 

показатели, докато чувствителните показват съществена вариабилност на тези 

показатели и понижена способност за възстановяване след рехидратиране. 

 

РП.I.7.6. ЗАДАЧА 6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА „ПОЧВА-РАСТЕНИЕ“ 

В РАЙОНИ С ПОВИШЕНА АНТРОПОГЕННА АКТИВНОСТ 

Първа стъпка в изследването на системата „почва-растение“ в антропогенно 

повлияна среда е определянето на потенциалните райони за изследване. Определянето 

на тези райони в РБългария ще се извърши, чрез анализ на данни от националния 
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мониторинг за качеството на почвите и на база информацията за националния 

литогеохимичния фон. През отчетния период екипът, който работи по задачата 

извърши следното: 

1. Предварителна обработка на данните от Националната мониторингова 

мрежа за качество на почвите. Мониторинговата мрежа извършва оценка на 397 

почвени пункта за съдържание на потенциално токсични елементи (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, 

Co, Ni, Hg и As) по Наредба 3 (2008). Всяка мониторингова точка е характеризирана на 

ниво почвен тип и механичен състав. Оценена е представителността на данните за 

различните почвени типове в национален мащаб. Обхванати са обработваеми и 

необработваеми земи, при двете дълбочини 0-20 и 20-40 cm. От мониторинговите 

данни за двете дълбочини на пробовземане са създадени две отделни бази данни, които 

ще бъдат подложени на статистическа обработка. 

2. Направено е проучване на наличните данни за литохимичния фон на 

територията на страната. От националния геоложки фонд към Министерството на 

енергетиката на Р България са получени геохимични карти (мащаб 1:200000)  за 

концентрацията на някои от потенциално токсичните елементи в Южна и 

Северозападна България, като са установени териториите със слаби или интензивни 

положителни аномалии. Прдприети са действия за получаване на геохимични 

дигитални данни и за други райони на страната (мащаб 1:100000). 

 

РП.I.7.7. ЗАДАЧА 7. РАСТИТЕЛНИТЕ ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ КАТО 

РЕСУРС НА ЦЕННИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Направена е литературна справка относно разпространението на един инвазивен 

вид растение - Amorpha fruticosa. От литературните данни става ясно, че това растение 

се смята за едно от най-агресивно разпространяващите се чужди инвазивни за Европа 

видове. За разпространението му до голяма степен е допринесла човешката дейност.  

До момента в наличната литература е установено, че един от основните 

компоненти на екстракта от Amorpha fruticosa - стилбеноида аморфрутин, притежава 

антимикробно, антиоксидантно, антидиабетно, цитотоксично, противовъзпалително, 

противотуморно, хепатопротективно и инсектицидно действие. Ограничени или 

напълно липсващи са данните относно генотоксичния, мутагенния и канцерогения 

потенциал на екстракти от този вид.  

Очакваната информацията ще позволи да се изясни до каква степен този 

инвазивен вид би могъл да намери приложение във фармацията. 

 

РП.I.7.8. ЗАДАЧА 8. СЪЗДАВАНЕ И ТЕСТВАНЕ С ТЕРЕННИ ДАННИ НА 

ПРОСТРАНСНТВЕНА БАЗА ДАННИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ 

В изпълнение на дейност 1 „Преглед и систематизиране на класификации, 

индикатори, методически документи  - национални и на ЕС“ е изпълнено следното: 

• първоначален анализ на индикаторите за оценка на състоянието на 

екосистемите, разработени в работната група за картиране и оценка на 

екосистемните услуги (MAES). Дефинираните над 230 индикатора бяха 

разгледани от гледна точка на наличието на данни на европейско ниво, 

тяхната тематична релевантност, уместност на пространствения мащаб, 

честота и редовност на изготвяне на серия от данни. Резултатите ще бъдат 

подготвени за публикуване. 
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• подготвена, подадена и премина първа рецензия глава от книга в издателство 

Springer. Работното заглавие на публикацията е „Climate change and 

ecosystem services in Bulgaria, or what we lose when we win”; в нея е 

илюстрирано използването на анализ разходи-ползи при прилагането на 

мерки за адаптация към изменението на климата, основана на екосистемния 

подход. 

В изпълнение на дейност 5 „Оценка на състоянието и динамиката на 

уязвими високопланински екосистеми, разположени на горна горска граница, изложени 

на риск от климатични и антропогенни промени“ е осъществено следното: 

• литературна справка, включваща над 100 публикации свързани с 

изследвания на високопланински екосистеми; 

• Извършена е разработка на критерии за избор на обект на изследвания, 

включващи: надморска височина, наличие на екотон на горна горска 

граница, характерно растително и земно покритие, наличие на различни 

типове и подтипове екосистеми, достъпност; 

• Направен е избор на обект на изследвания, отговарящ на предварително 

заложените критерии за високопланинска екосистема; 

• Частично изпълнена е дейността по подбор на спътникови данни – сателитни 

изображения с висока спектрална и радиометрична разделителна способност; 

• Частично извършен е набор на климатични данни за съответния период на 

изследване. 

Проведена бе първа координационна среща на участниците в задачата за уточняване на 

обхвата и разпределяне на задачи по дейности 1-5. 

 

РП.I.7.9. ЗАДАЧА 9 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ (ПОЧВИ 

И РАСТЕНИЯ) ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ ПРИ УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА 

БЕЗОПАСНА ПРОДУКЦИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.9.-1. Създаване на F1 хибриди домати, толерантни към 

засушаване 

През отчетния период съгласно дейностите предвидени по работна програма 

беше извършен подбор на генотипове домати, от наличната колекция на Институт по 

зеленчукови култури „Марица“ Пловдив, с цел изпитване толерантността им към 

редуцирано поливане. Отбрани са генотипове с различен хабитус, едрина, форма и цвят 

на плодовете, разделени в четири основни групи съгласно предназначението им.  

1. Индетерминатнти, едроплодни за свежа консумация – сортовете Идеал, 

Розово сърце и Алено сърце; 

2. Индетерминатни от тип „Чери“ – 4 селекционни линии; 

3. Детерминатнти, едроплодни – сортовете Бонония, Трапезица, Каробета и 

селекционна линия 371; 

4. Детерминантни за промишлена преработка – сортовете Жаклин, Прометей и 

селекционна линия 1941. 
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Засяти са семена за получаване на гъст и пикиран разсад от домати. Растенията 

ще бъдат разсадени и доотгледани по технология за средноранно полско производство 

при два режима на напояване – оптимален и 50% редуцирано поливане. 

 

Подзадача РП.I.7.9-2. Създаване на система за съхранение и оценка на 

биоразнообразието от зърнено-житни култури за нуждите на производството и 

селекцията 

В опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат са засети полски опит с 

по 25 генотипове пшеница, ечемик и овес с различен географски произход, общо 75 

образци. По време на вегетацията се извършват наблюдения за настъпването на 

фенологичните фази на развитие и полски оценки на важни селекционни признаци. 

Към момента са отчетени дата на поникване, продължителност на фазите братене, 

вретенене. Отчетени са брой засети и брой поникнали растения. Всички образци са 

изпитани по методиката на Кох за установяване на тяхната студоустойчивост. 

Демополетата са насочени към земеделските производители и са за представяне 

на сортове, подходящи за производство при условията на абиотичен стрес с цел 

внедряването им в производство. Засети са 24 сорта ечемик, 3 сорта овес и 12 сорта 

пшеница. Към момента са извършени всички необходими технологични мероприятия. 

Отчетени са продължителността на фенофазите по сортове. Отчетени са брой засети и 

брой поникнали растения. Всички образци са изпитани по методиката на Кох за 

установяване на тяхната студоустойчивост. 

В опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат са засети ръчно колекции 

от по 25 генотипове пшеница, ечемик и овес с различен географски произход, общо 75 

образци. Размерът на парцелките е 1 m2 в 3 повторения. По време на вегетацията се 

извършват наблюдения за настъпването на фенологичните фази на развитие и полски 

оценки на важни селекционни признаци. Към момента са отчетени дата на поникване, 

продължителност на фазите братене, вретенене. Отчетени са брой засети и брой 

поникнали растения.  

За създаване нови образци по пътя на комбинативната селекция с висока студо- 

и сухоустойчивост в питомник за хибридизация са засети по 10 сорта и селекционни 

линии ечемик, пшеница и ечемик. През месец май по време на цъфтежа е планувано от 

всяка култура да се извършат по 6 хибридни комбинации, по 3 във всяко направление – 

по студоустойчивост и сухоустойчивост. 
 

Подзадача РП.I.7.9-3. Картотекиране и съхранение на диви овощни видове и 

стари локални сортове, застрашени от изчезване при специфичните условия на 

Западна България 

Извършени са няколко от предвидените за този етап експедиции в региона, 

имащи за цел издирването и отбора на диви овощни видове и стари локални сортове. 

При обследванията е установено голямо разнообразие от форми, отличаващи се по 

някои биологични особености. В Конявската планина до 700 m надморска височина и в 

района на с. Горановци са маркирани семеначета oт вида Prunus avium L. Описани са 

някои характеристики на короната, както и фенофазата в която се намират. В старo 

черешови насаждения в районите на селата Горна Гращица и Таваличево са открити 

местните стари черешови сортове - Ръждавичка белвица, Переста белвица и Волско 

сърце. Посочените ги няма в ген-банката на Институт по земеделие – Кюстендил. В 

резултат на изследването са маркирани единични дървета принадлежащи към род Pyrus 

(круша) и род Malus (ябълка), семейство Rosaceae, както и от род Prunus, вид domestica 

(слива). Някои от маркираните дървета са свободно растящи в горския фонд, имащи 
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семенен произход, а други се намират в стари изоставени градини и ниви в 

пограничните села Еремия, Ваксево и Длъхчево-Сабляр.  
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 

1 

 Извършен критичен преглед 

на наличните данни за 

разпространението на 

хабитата 

 Избрани са  моделни полигони 

за целите на проекта 

 Избрани са източници на 

сателитни снимки за целите на 

проекта 

 Избрана е картографска 

основа за летателни планове 

 Осъществено е облитане с 

дрон на избраната моделна 

територия 

 Извършена е верификация на 

информацията от облитането 

и сателитните снимки чрез 

събиране на наземни данни в 

рамките на целевите полигони 

 В значителна степен е 

напреднала работата по 

създаване алгоритъм за 

разпознаване на хабитата в 

аеро и сателитни изображения 

1 Резултатът е получен 

 Попълване на оперативните 

данни в геобазата данни 

Резултатът ще бъде 

постигнат в срок 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 

2 

 Разработен е протокол за 

извършване на теренните 

проучвания 

 Извършена е литературна 

справка за степента на 

проучване на целевите 

съобщества и видовия им 

състав 

1 Резултатът е получен 

 Изследване на 

продуктивността и биомасата 

за оценка на натрупване на 

вещества в екосистемата – 

екосистемен процес с 

регулиращи функции 

Резултат ще бъде 

постигнат в срок 
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Подзадача 

РП.I.7.1 – 

3 

 Анализирани са наличните 

данни и са избрани на 

конкретни обекти за 

проучване 

 Изготвен е предварителен 

списък на основните 

индикатори за оценка на 

състоянието и/или изменения 

на растителността в рамките 

на повече от едно десетилетие, 

с цел установяване наличието 

на тенденции и влияния 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.2-1 

 Извършен е преглед на 

проучванията за 

разпространението на гъбите в 

целевото природно 

местообитание 

 Обсъдени са експериментални 

дизайни за залагане на пробни 

площи и потенциалните места 

за залагането им 

1 Резултатът е получен 

 Апробацията на методиката 

ще се извърши през м.юли 

предвид 

Резултатът ще бъде 

получен през първата 

година 

Подзадача 

РП.I.7.2-2 

 Проучена, систематизирана и 

анализирана е научната 

литература от национални и 

международни източници, 

отнасящи се до методиката и 

територията на изследването 

 Избрани са 3 места на Витоша 

за залагане на пробни площи – 

2 в района на резерват 

„Торфено бранище“ и 1 при 

изворите на река Струма 

 През отчетния период е 

представен 1 доклад на 

Международния семинар по 

Екология, 18-19 април 2019 г 

 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.2-3 

 Направен е преглед на 

налични данни от предходни 

изследвания, набелязани са 

приоритетни видове за 

изследване, започнала е 

работата по съставяне на  

пространствена база данни за 

всеки от избраните видове 

 Подготвени са ГИС слоеве, 

1 Резултатът е получен 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

необходими за моделирането 

 Съставени са актуалистични 

модели и е направена 

статистическа верификация на 

основата на данни от Северна 

България 

 Извършени са полеви 

изследвания за видовете в 

контекста на пригодността на 

територията и антропогенните 

въздействия, необходими за 

верификация на 

актуалистичните модели 

Подзадача 

РП.I.7.2-4 

 Разработени са критерии и 

избрани подходящи 

ендемични и редки видове 

животни и определени 

моделни индикаторни 

животински съобщества 

 Изготвен е списък от 30 

ендемични и редки видове 

насекоми, чувствителни към 

климатични промени, както и 

групи гръбначни животни и 

моделни почвени съобщества 

1 Резултатът е получен 

РП.I.7.3. 

Задача 3 

 Идентифицирани са основните 

източници на информация за 

целевите обекти на задачата 

 Определени са основните 

национални и някои 

международни институции, 

отговорни и имащи 

отношение към проблема за 

чуждите и инвазивните чужди 

видове в България 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.4-1. 

 Уточнен е обхватът на 

данните, които ще бъдат 

включени и натрупвани в 

базата-данни 

 Изготвен е списък на 

литературните източници, 

съдържащи данни, имащи 

отношение към базата-данни 

 Изготвен е предварителен 

списък на таксони, които ще 

бъдат включени в базата 

данни 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.4-2. 

 Избрани са видове лечебни 

растения, които са 

чувствителни към промени в 

1 Резултатът е получен 
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екологичните условия 

 През отчетния период е 

събрана и систематизирана 

необходимата за 

провеждането на теренните 

изследвания налична 

хорологична информация. 

Направен е обстоен преглед на 

наличната литература 

 Извършена е справка и 

събрана информация от 

хербарни образци в 

хербариума SOM на ИБЕИ-

БАН 

 Проведени са първи теренни 

проучвания чрез трансектен 

метод и са локализирани и 

картирани естествените 

находища на Adonis vernalis 

(Пролетен горицвет) и Allium 

ursinum (Левурда, Мечи лук) в 

Лозенска планина. 

Подзадача 

РП.I.7.4-3. 

 Идентифицирани са и се 

проучват източници на 

информация за екологичното 

състояние на пъстървови реки 

(типове R1, R2, R3). 

Хидроморфологичният натиск 

е основната форма на 

антропогенно влияние върху 

пъстървовите реки в България 

 Като основни райони за 

проучване се очертават 

високите части от водосборите 

на реките Струма, Места и 

Арда 

 Събира се и де проучват 

източници на информация от 

ихтиологични и 

хидробиологични изследвания 

в пъстървовите реки в 

районите за проучване 

1 Резултатът е получен, 

но с цел изчерпателно 

проучване, анализите 

на източниците на 

информация ще 

продължат през 

годината 

Подзадача 

РП.I.7.4-4. 

 Анализират се действащите 

национални и регионални 

политики в областта на 

ползването на растителните 

биоресурси като са включени 

стратегии, планове, анализи и 

научни проучвания 

1 Получени са 

основните резултати 

от дейността, 

анализите 

продължават до края 

на първата година 
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 Разработена е анкета за 

изследване на нагласите към 

измененията на климата на 

местно ниво 

Резултатът е получен 

РП.I.7.5. 

Задача 5 

 Проучена е експресията на 

гени, свързани с отговора към 

абиотичен стрес 

 Извършени са пилотни 

експресионни анализи на гени, 

кодиращи ДНК 

метилтрансферазни ензими 

 Извършени са първични 

експерименти по изследване 

на молекулярните механизми, 

ангажирани в отговора към 

ултравиолетова радиация при 

ечемик 
 Направен е морфометричен 

анализ на листната повърхност 

на изследваните генотипове 

пшеница с основен акцент върху 

плътността на устицата и 

трихомите 
 Сравнени са промените в 

съдържанието на ключови 

стресови маркери за 

установяване на 

физиологичната реакция на 

различните генотипове 

пшеница към засушаване 

1 Резултатът е получен 

РП.I.7.6. 

Задача 6 

 Извършена е предварителна 

обработка на данните от 

Националната мониторингова 

мрежа за качество на почвите 

и е оценена е 

представителността на 

данните за различните 

почвени типове в национален 

мащаб 

 Направено е проучване на 

наличните данни за 

литохимичния фон на 

територията на страната и са 

осигурени геохимични карти 

(мащаб 1:200000) за 

концентрацията на някои от 

потенциално токсичните 

елементи в Южна и 

Северозападна България, 

1 Резултатът е получен 

РП.I.7.7.  Направена е литературна 1 Резултатът е получен 
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Задача 7 справка относно 

разпространението на един 

инвазивен вид растение - 

Amorpha fruticosa 
 Един от основните 

компоненти на екстракта от 

Amorpha fruticosa - 

стилбеноида аморфрутин, 

притежава антимикробно, 

антиоксидантно, 

антидиабетно, цитотоксично, 

противовъзпалително, 

противотуморно, 

хепатопротективно и 

инсектицидно действие 

РП.I.7.8. 

Задача 8 

 Извършен е първоначален 

анализ на индикаторите за 

оценка на състоянието на 

екосистемите, разработени в 

работната група за картиране 

и оценка на екосистемните 

услуги (MAES) 

 Направена е литературна 

справка, включваща над 100 

публикации свързани с 

изследвания на 

високопланински екосистеми 

 Извършена е разработка на 

критерии за избор на обект на 

изследвания 

 Направен е избор на обект на 

изследвания 

1 Резултатът е получен 

 Частично изпълнена е 

дейността по подбор на 

спътникови данни 

 Частично извършен е набор на 

климатични данни за 

съответния период на 

изследване 

Резултатът ще бъде 

получен до края на 

първата година от 

програмата 

Подзадача 

РП.I.7.9.-1 

 Извършен подбор на 

генотипове домати с цел 

изпитване толерантността им 

към редуцирано поливане 

 Засети са семена за 

получаване на гъст и пикиран 

разсад от домати 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.9.-2 

 Организирани са полски 

опити с пшеница, ечемик и 

овес за установяване на 

адаптивните възможности на 

1 След приключване на 

вегетацията ще бъдат 

получени резултати 

от изпитването на 
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сортовете при условия на 

абиотичен стрес 

сортовете през 

първата година от 

тяхното проучване. 

Краен резултат ще се 

получи след 

тригодишното им 

изпитване. 

 Организирани са демополета с 

пшеница, ечемик и овес за 

презентирани на сортове в 

условия на абиотичен стрес 

След приключване на 

вегетацията ще бъдат 

получени резултати 

от изпитването на 

сортовете през 

първата година от 

тяхното проучване. 

Краен резултат ще се 

получи след 

тригодишното им 

изпитване. 

 Организирани са колекции с 

образци пшеница, ечемик и 

овес, които се проучват по 

ценни селекционни признаци 

и по студо- и 

сухоустойчивост. 

След приключване на 

вегетацията ще бъдат 

получени резултати 

от изпитването на 

сортовете през 

първата година от 

тяхното проучване. 

Краен резултат ще се 

получи след 

тригодишното им 

изпитване. 

 Засят е питомник за 

хибридизация с родителски 

форми от пшеница, ечемик и 

овес. Предстои извършване на 

хибридизация и 

осъществяване на плануваните 

хибридни комбинации. 

След приключване на 

вегетацията, ще се 

получат първите 

кръстоски в 

направленията по 

студо- и 

сухоустойчивост. 

Новите хибриди ще се 

проучат през 

следващата година 

във F1 генерация. 

Подзадача 

РП.I.7.9.-3 

 Проведени са няколко от 

предвидените за този етап 

експедиции, имащи за цел 

издирването и отбора на диви 

овощни видове и стари 

локални сортове 

 Събрани са данни за 

морфологичното разнообразие 

на наблюдаваните целеви 

обекти във фенофазата в 

1 Резултатът е получен 
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момента на наблюдение 
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ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.X.XX. 
(пълно библиографско описание) 

Статии излезли от печат 

Подзадача 1.7.9.-2. 

Valcheva, D., Dr. Valchev, 2019. Breeding for abiotic stress resistance in barley, Journal of 

Agriculture and Plant Sciences, On line: ISSN 2545-4455 (in press)   

 

Статии приети за печат 

Задача 8. 

Подготвена, подадена и премина първа рецензия глава от книга в издателство Springer. 

Работното заглавие на публикацията е „Climate change and ecosystem services in 

Bulgaria, or what we lose when we win”; в нея е илюстрирано използването на анализ 

разходи-ползи при прилагането на мерки за адаптация към изменението на климата, 

основана на екосистемния подход 

 

Статии готови за печат 

 

Участия в научни форуми 

 

Подзадача РП.I.7.2 – 2 

International Seminar of Ecology-2019, Sofia, 18-19 April 2019. Lecture: Creation of a 

permanent setting for the assessment of the impact of climate change on floristic diversity in 

the Vitosha Mt., Bulgaria 

 

Подзадача 1.7.9.-2. 

Valcheva, D., Dr. Valchev, 2019. Breeding for abiotic stress resistance in barley, 2nd 

INTERNATIONAL MEETING ‘AGRISCIENCE & PRACTICE, University „Gotse Delchev” in 

Stip, North Macedonia. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Участие на ръководителя на Работния пакет в предаване на Дарик радио за 

представяне на Работен пакет 

2. Подзадача  РП.I.7.2-4. Информация за Националната научна програма, работния 

пакет „Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда“ 

и разработваната подзадача е качена на сайта на Биологическия факултет, СУ 

„Св. Кл. Охридски“. 
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РП.I.8. Оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 

хидросферни явления 

 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 

 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 
 

РП I.8.1 Анализ на опита и прилаганите решения при оценката на 

опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 

хидросферни явления 

 

РП I.8.1-1 Проучване, инвентаризация и анализ на нормативно регламентираните 

процедури и методики за оценка и прогнозиране опасността, уязвимостта и риска от 

проявата на неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления): 

В рамките на тази дейност акцентът беше поставен върху картирането и оценката на 

заплахата и риска от наводнения, където е налице национално утвърдена методика, 

която е приложена при създаването на карти на заплахата и риска от наводнения. В 

резултат на това са създадени действащите към настоящия момент Планове за 

управление на риска от наводнения (ПУРБ). Беше анализирано не само съдържанието 

на методическите насоки, но и тяхното приложение в отделните райони на басейново 

управление. Понастоящем се изготвя оценъчен доклад за съответствие с методиката на 

изготвените продукти и генерираните карти, който ще бъде завършен в рамките на 

месец юни.  

 

РП I.8.1-1 РП.I.8.1-1: Преглед и анализ на научната и техническа литература, 

свързана с оценката на опасността, уязвимостта и риска от неблагоприятни явления 

В рамките на тази дейност се изпълняват изследователски задачи, насочени основно 

към събирането, обработката и анализа на техническа и научна информация, касаеща 

натрупаният опит и добри практики на прилагани решения при оценката на опасността 

от неблагоприятни/катастрофални решения. През изминалия период основно работата 

беше насочена към анализ на проекти, финансирани по различни програми на ЕС, както 

и по идентифициране на литературни източници. Предстои събраната информация да 

бъде систематизирана и обобщена, след което ще бъде предоставена за ползване от 

изследователите, ангажирани в работата по работния пакет.  
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РП I.8.2 Информационно осигуряване и създаване на интегрирана 

геопространствена база данни за оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления 

 

 

РП I.8.2-1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост   

В рамките на този под-пакет се извършва проучване и анализ на информационната 

обезпеченост по отношение неблагоприятните/рискови климатични явления. 

Дейностите в това направления се разработват координирано с дейностите от РП II.1 

Създаване на единна геоинформационна среда. Понастоящем се прави преглед на 

съществуващи бази данни на национално и международно ниво, като същевременно се 

извършва анализ и на използваните методи за геопространствен анализ. На 29 март 

2019 г.  в Геоинформационен център (Ректорат – СУ) се проведе семинар с тема: 

„Обработка и използване в ГИС среда на данни от регионални климатични 

модели”, в който взеха участие изследователи, ангажирани в работата по РП I.8, 

където беше обсъдено и информационното осигуряване на целия работен пакет. 

Същинският акцент беше свързан с начините за ползване и методите за обработка 

на данни от регионални климатични модели.  

 
 

 

 РП I.8.2-2. Създаване на интегрирани тематични бази данни с климатични и 

хидроложки данни (включително данни от симулации с регионални климатични и 

хидроложки модели с висока резолюция) 

В рамките на тази дейност е проектирана и е създаден дизайн на тематична геобаза 

данни за целите на Работен пакет I.8, което има следния най-общ схематичен вид: 
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Геобазата данни е разработена като файлова база данни в Geodatabase формат (ЕСРИ), 

като включва два основни домейна понастоящем – Базова карта и Тематични 

(климатични) данни. Понастоящем са заредени данни единствено от симулации с 

регионален климатичен модел ALADIN, които са получени от обработка на първични 

симулации с модел от проект “MEDCORDEX”(www.medcordex.eu). 

  

 

РП.I.8.3 Методи и модели за оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни явления 

 

РП I.8.3.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост за оценка на 

заплахата от неблагоприятни атмосферни явления 

Извършено е проучване на чуждестранни и български научни публикации относно 

неблагоприятни /катастрофални атмосферни явления и в частност за засушаване 

(метеорологично, агрометеорологично и хидроложко), екстремно ниски и екстремно 

високи температури на въздуха, мразове, слани и градушки. Анализът на 

съществуващите научни публикации е извършен в две направления: 1) референция – 

документиране на местоположението и времето на случване на неблагоприятните / 

катастрофални атмосферни явления и създаване на библиографска справка и 2) 

теоретико-методично – сравнителен анализ на използваните методи за изследване на 

явленията. В резултат на литературния анализ са определени теоретичните основи на 

изследването. На базата на научните публикации и опита на изследователите, включени 

в екипа на РП.I.8.3., са определени ключови райони, за които ще бъдат извършвани 

детайлни изследвания в рамките на програмата.  

Направена е инвентаризация на наличната, вследствие на досегашната работа на екипа, 

база данни от метеорологични измервания. 

През следващия етап базата данни от научни публикации ще се допълва с публикации 

относно въздействията от неблагоприятни /катастрофални атмосферни явления. 

Проучванията ще са насочени и към изследване и категоризиране на факторите за 

http://www.medcordex.eu/
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проява на опасни /катастрофални атмосферни явления. 

Подготвя се статия (със срок 20 юни) с работно заглавие “Hydrometeorological drought 

and its impact on cereal production (case study of Northern Bulgaria)”. Изследването ще 

бъде представено на X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", 3-6 

October 2019, Bosnia and Herzegovina. Планира се да бъде изпратена за публикация в  

International Journal "Agriculture and Forestry" (Scopus). 

 

 

РП I.8.4 Изследване, моделиране и оценка  на опасността и риска  от 

пожари 

 

 РП I.8.4.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост  за оценка на 

заплахата от пожари 

В рамките на тази дейност беше извършен анализ на съществуващите модели 

използвани в световен мащаб за прогнозиране разпространението на пожари и беше 

избран за тестове и калибриране модела – Wildfire Analyst прилаган в ежедневната 

работа на пожарни в Каталуния (Испания), Чили, Калифорния и Канада. Пожара, с 

който ще калибрираме модела и софтуера му се е случил в рамките на седмица 24-29 

август 2017г. на територията на югозападно горско стопанство с изгоряла площ 23 000 

декара. Предстои събиране на данни и тяхната обработка за трите големи типа 

параметри – топография, метеорология и горивни модели (на база лесоустройствени 

планове). През месец април беше закупен софтуера Wildfire Analyst (1 лиценз за 1 

работно място) за целите на проекта. 

 Работата по проекта и дейностите свързани със създаване на „custom” горивни 

модели беше представена като доклад на конференция от професионалната мрежа 

EUSDEM за реакция при кризи. Представител на екипа от ИИКТ участва на първата 

среща през март 2019 и ще участва на втората среща през май 2019. В края на 2019г. ще 

бъде направен сборник със статии от всички разисквани теми по време на срещите на 

EUSDEM в книга на Шпрингер. 

 

 

РП I.8.5 Методи и модели  за оценка на опасността от наводнения и 

други неблагоприятни/катастрофални хидросферни явления 

 

РП I.8.5.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост  за оценка на 

заплахата от неблагоприятни хидросферни явления 

В рамките на тази дейност се извършва подробно проучване на информационната 

обезпеченост, което включва както преглед на различни литературни източници, така и 

инвентаризацията на различни категории информационни ресурси (включително 

геопространствени), които се явяват от критическа необходимост за оценката на 

заплахата от наводнения. Паралелно с това се извършва критичен анализ на 

утвърдената МОСВ Методика за картиране и оценка на заплахата и риска от 

наводнения. В процес на преглед и анализ са и изготвените и действащи към 

настоящият момент ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения в рамките на 
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4те района на басейново управление.  

 

РП I.8.6 Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране 

на опасността от неблагоприятни явления 

 

РП I.8.6.1 Проучване и анализ на информационната обезпеченост по отношение 

потенциала на основните типове екосистеми по територията на страната да 

осигуряват регулиращи услуги в контекста на опасността от неблагоприятни 

атмосферни и хидросферни явления 

В рамките на тази дейност се извършва: 1) Инвентаризация на източници на 

данни 2) Оформяне на заявки за достъп до данни; 3) Обобщаване на резултатите; 4. 

Агрументиран подбор на типове екосистеми, върху които да се фокусират 

последващите проучвания; 5) Идентификация на регулиращи екосистемни услуги от 

интерес за проучванията в избраните екосистемни типове (по CICES); 6) Определяне на 

териториалния обхват / фокус на последващите проучвания върху избраните 

екосистемни типове 

По точка 5 е извършен преглед на класификациите на екосистемни услуги по 

отношение на услугите регулация на наводнения и регулация на климата на локално 

ниво като са идентифицирани 13 класа според CISES отнасящи се  към тези две услуги. 

Съставена е таблица показваща съответствието между тях и кореспондиращите им 

категории според IPBES, TEEB и МА. Направен е преглед на индикаторите за оценка 

на регулационни екосистемни услуги. Регулация на потоци (въздух, течност, твърда 

маса): тук се отнасят услуги свързани с регулиране опасни природни явления като 

ерозия (свлачища), лавини, бури, наводнения и др. Посочените по-долу индикатори за 

оценка на регулиращите екосистемни услуги са избрани в съответствие с класовете 

услуги според класификацията CISES, която е възприета в методологичната рамка на 

MAES. Направена е Характеристика на индикаторите за оценка на регулационните 

екосистемни услуги: 

 1.Регулация на ерозия: Растителна покривка - укрепващата роля на растителността 

срещу процеси като ерозия, гравитационни потоци и свлачища. 

Твърд отток – отнася се до транспорта и натрупването на седименти във водните 

басейни (реки, езера, морета). 

2. Регулация на водните потоци и защита от наводнения: Комплексен индикатор – 

включва: Капацитет на почвата да задържа вода (ретензионният капацитет) - Типът на 

почвите, техният механичен състав и структура, плътност, степента на овлажнение  и 

коефициентът на водопропускливост, са характеристиките, от които зависи 

капацитетът на почвите да задържат вода. Растителна покривка - от значение е вида но 

растителната покривка, вида на зелената инфраструктура и ретензионната роля на 

растенията. Тези характеристики влияят и на количеството вода, което растенията 

усвояват чрез кореновата си система.  Характерът на земното покритие – за определяне 

на този индикатор се използват типовете земно покритие, дефинирани от Оке (2004) и 

използвани за очертаване на урбанизираните климатични зони от Steward and Oke 

(2012). Те дефинират седем типа земно покритие в урбанизираните територии. 

3. Регулиране на въздушните потоци и атмосферните рискове: Растително покритие - 

използва се индикаторът от оценката на състоянието, презумпцията е че колкото по 

голям е процентът на зелените площи толкова по-голям е капацитетът за регулиране на 

въздушните потоци. Земно покритие - използва се компонентът земно покритие от 
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индексът на пространствена структура, той дава характерът на растителността от която 

също зависи капацитетът за регулация. 

4. Регулация на климата на регионално ниво.   

Комплексен индикатор - комплексен индикатор (R),отразяващ сумарното въздействие 

на факторите на подстилащата повърхност (R=V+P+S), където V- растително покритие, 

P - водни обекти; S – индикатор за пространствена структура. 

 

В рамките на тази дейност експертите от Институт за гората - БАН изпълняват 

изследователски задачи, насочени основно към събирането, обработката и анализа на 

техническа и научна  информация, свързана с екосистемните услуги, които зелената 

инфраструктура в урбанизираните райони предоставя за регулиране на опасността от 

неблагоприятни явления. През изминалия период работата беше насочена към анализ 

на проекти, финансирани по различни програми на ЕС, както и по идентифициране на 

литературни източници. Стартирана е дейност по идентификация на пилотни райони и 

създаване на база данни за състоянието на зелената инфраструктура в тях. Предстои 

допълване на информацията и проучвания, свързани с прилагането на модели.  
 

 

РП.I.8.7: Методи и модели за оценка на риска (човешки ресурси, сграден 

фонд, инфраструктура, икономически сектори 

 

РП I.8.7.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост 

В рамките на тази дейност проведено проучване и анализ на информационната 

обезпеченост. Акцента беше поставен върху идентифициране на литературни източници, 

свързани с оценка на риска от неблагоприятни атмосферни и хидросферни явления върху 

наслението, сградният фонд, инфраструктурата и териториалното развитие и въздействието на 

неблагоприятните  атмосферни и хидросферни явления върху някой чувствителни 

икономически сектори. Предстои събраната информация да бъде систематизирана и обобщена, 

след което ще бъде предоставена за ползване от колегите, ангажирани в работата по работният 

пакет. 

 

РП I.8.8 Технологични решения за изследване на опасността и системи 

за ранно предупреждение 

В рамките на подпакета за отечетения период бе направено литературно проучване на 

технологиите, които съществуват до момента за ранно предупреждение на населението 

от природни бедствия на световно ниво. Направено е проучване и на различните 

системи за опасността от бедствия на територията на България. 

Понастоящем подобни системи съществуват основно в регионален и/или локален план. 

Най-често те дават своите предупреждения за приближаващи бедствени явления от 

метеорологичен характер. Геостационарните спътници на висока орбита следят 

непрекъснато променящата се метеорологична обстановка и изпращат веднага, почти в 

реално време, информацията за времето.  

По време на отчетения период са приети за публикации две статии – една от които е 

реферирана в WoS. Предстои пускане на две статии, който ще бъдат реферирани в 
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Scopus.  

 

 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Под-пакет РП.I.8.1 

Р.1.1 

 

Технически доклад с резултатите от 

проведено проучване, инвентаризация и 

анализ на нормативно 

регламентираните процедури и 

методики за оценка и прогнозиране 

опасността, уязвимостта и риска от 

проявата на 

неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

1 В процес на 

подготовка, ще бъде 

завършен в срок  

Р.1.2 Технически доклад с резултатите от 

Преглед и анализ на научната и 

техническа литература, свързана с 

оценката на опасността, уязвимостта и 

риска от неблагоприятни явления 

1 В процес на 

подготовка, ще бъде 

завършен в срок  

Р.1.3 Участие в 1 национален научен форум 1 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Р.1.4 1 бр. публикация в научно издание 1 Резултатът ще бъде 

получен в края на 

годината 

Под-пакет РП.I.8.2  

Р.2.1 Анализ на информационната 

обезпеченост (доклад) 

1 В процес на 

подготовка, ще бъде 

завършен в срок 

Р.2.2 Геопространствена база данни с 

тематични климатични и хидроложки 

данни 

1 В процес на 

подготовка 

Р.2.3 Геопространствена база данни с 

общогеографски данни 

1 В процес на 

подготовка 

Р.2.4 Оптимизиран алгоритъм за цифрово 

моделиране на релефа за целите на 

оценка и картиране на риска от 

наводнения 

1,2 Очаква се в края на 

втората година 
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Р.2.5 Разработен алгоритъм и създадена 

геопространствена база данни за 

моделиране на заплахата и риска от 

атмосферни и хидросферни явления 

1,2 Очаква се в края на 

втората година 

Под-пакет РП.I.8.3  

Р.3.1 Изготвен анализ на информационното 

обезпечаване 

1 Разработва се 

Р.3.2 Създадена база данни за изследването 1 Разработва се 

Р.3.3 Изготвен научен анализ, включващ 

категоризация и пространствена 

интерпретация на факторите и 

условията за възникване и проявление 

на неблагоприятни атмосферни явления 

1, 2 Очаква се в края на 

втората година 

Под-пакет РП I.8.4. 

Р.4.1 Проведено проучване и анализ на 

информационната обезпеченост 

1 Разработва се 

Р.4.2 Изследване, моделиране  и оценка на 

опасността и риска от пожари  

1,2,3,4 Разработва се 

Под-пакет РП.I.8.5 

Р.5.1 Проучена и анализирана 

информационна обезпеченост 

(включително на геопространствените 

данни) 

1 В процес на 

разработка 

Р.5.2 Разработена хронологична 

геопространствена база данни за 

минали наводнения 

1,2 Очаква се в края на 

втората година 

Р.5.3 Изготвен критичен анализ на 

утвърдената методика от МОСВ за 

оценка на заплахата и риска от 

наводнения, предложените РЗПРН, 

карти на заплахата от наводнения и 

действащите към момента ПУРН 

1 Разработва се 

Под-пакет РП.I.8.6. 

Р.6.1 Проучена и анализирана 

информационна обезпеченост 

(включително на геопространствените 

данни) 

1 В процес а разработка 

Р.6.2 Изготвена идентификация, тематична 

класификация и комплексен 

пространствен анализ на характерни 

ландшафтни структури и съставящите 

ги типове екосистеми 

1,2 Очаква се в края на 

втората година 

Р.6.3 Идентифицирани  територии в 

страната, нуждаещи се от осигуряване 

на регулиращи екосистемни услуги и 

открояване на факторите на ландшафта, 

1,2,3 Очаква се в края на 

третата година 
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способстващи за стимулиране на тези 

естествени защитни функции 

Р.6.4 Разработени ориентирани към 

практиката подходи, методи и модели 

за ефективно използване, опазване и 

стимулиране на регулиращите 

екосистемни услуги за ограничаване на 

опасността и смекчаване на 

последствията от неблагоприятни 

атмосферни и хидросферни явления 

1,2,3,4 Предстои разработка. 

Окончателни 

резултати- в края на 

втората година 

Р.6.5 Изясняване ролята на рисковите 

хидрологични събития за динамиката 

на органиката и биогените в 

повърхностните водни тела като възлов 

елемент от функционирането и 

екологичната пълноценност на 

хидроекосистемите 

1,2,3 Предстои 

Р.6.6 Извършена оценка на екологичните 

последствия за водните ресурси при 

рискова деакумулация и 

разпространяване на токсични 

замърсители след наводнения 

1,2,3 Предстои 

Под-пакет РП.I.8.7  

Р.7.1 Извършено изследване на 

информационната обезпеченост 

1 В процес на 

разработка 

Р.7.2 Изготвена оценка на уязвимостта и 

риска на населението и сградния фонд 

по отношение на неблагоприятни 

атмосферни и хидросферни явления 

1, 2, 3 Очаква се в края на 

третата година 

Р.7.3 Разработени методи и подходи за 

оценка на риска и уязвимостта в 

урбанизирани територии 

1,2,3 Очаква се в края на 

третата година 

Р.7.4 Изготвени оценки на уязвимостта и 

риска върху интензивно развиващи се 

туристически райони  

1,2,3 Очаква се в края на 

третата година 

Под-пакет РП.I.8.8. 

Р.8.1 Направен анализ на съществуващите 

технологии за ранно оповестяване на 

населението от природни бедствия 

1 В процес на 

разработка 

Р.8.2 Разработена  методология за набиране 

на информация от района на бедствие 

чрез Безпилотни Летателни Системи 

1,2,3,4 Очаква се в края на 

четвъртата година 
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РП.1.9. „Оценка на опасността от неблагоприят-

ни/катастрофални геоложки (вкл. хидрогеолож-

ки) явления“ 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 
 

РП 1.9.1 Анализ на разпространението на опасни геоложки процеси   

Извършва се литературна справка относно изследванията по разпространението на се-

лектираните 4 опасни процеса на територията на страната. Създава се основата на база 

данни за разпространението на тези процеси на територията на страната. При изследва-

нето на свлачищата е акцентирано върху разпространението им по Черноморското 

крайбрежие.  

Извършено е полево изследване на разпространение на срутищни явления и разломи в 

района на ЮЗ България.  

 

РП 1.9.2 Мултифакторен анализ на опасността от възникване на катастрофални 

геоложки явления (свлачища, срутища и др.) на територията на страната 

Извършено е литературно проучване на международната практика относно анализ на 

геоморфоложките условия за възникване на кално-каменни порои. Въз основа на 

проучването са определени индикатори, по които ще бъдат анализирани и оценени 

геоморфоложките условия. Определени са ключови участъци за изследване (съвместно 

МГУ, СУ и ГИ).  

Подготвя се съвместна статия (МГУ, СУ), която да бъде завършена до средата на 

годината и изпратена до списание, индексирано в световни бази данни. Работното 

заглавие на статията е: Debris flows grain-size distribution and its relation to basins 

morphometry: case study of the Middle Struma Valley.  

Работи се по изясняване на структурата на ГИС база данни за условията и факторите за 

възникването на кално-каменни порои в ключовите участъци на изследване. 

 

РП 1.9.3 Развитие и разпространение на опасни геоложки явления в България 

(свлачища, срутища, кално-каменни порои) в условията на климатични промени 

 

РП 1.9.3-1 Исторически преглед на случаите с опасни геоложки явления в България. 

Критичен анализ на досегашни публикации по темата на подпакета. 

Извършено е проучване на чуждестранни и български публикации относно геоморфо-

ложки характеристики на кално-камените порои и изследване динамиката на 

процесите, а също така и на публикации, изследващи връзката климат – 

метеорологично време – опасни геоложки явления. Анализът на съществуващите науч-

ни публикации е извършен в две направления: 1) референция – документиране на 

местоположението и времето на случване на опасните геоложки явления и създаване на 

библиографска справка и 2) теоретико-методично – сравнителен анализ на използва-

ните методи за изследване на опасните геоложки явления. 

 

РП 1.9.3-2 Теренни изследвания. Качествен контрол на изходната информация. 
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На базата на научните публикации и опита на изследователите, включени в екипа на РП 

I.9.3, са определени ключови участъци, в които ще бъдат извършвани детайлни изслед-

вания в рамките на програмата.  

Проведено е предварително проучване на участъци, засегнати от калнокаменни порои и 

срутища в Кресненското дефиле и са взети проби. Закупена е мониторингова апаратура 

– 5 бр. метеостанции TFA Nexus. Една от тях вече е инсталирана в с. Крупник на 

18.04.2019 г. Водят се преговори/проучвания за инсталиране на другите 4 

метеостанции, като 1 от тях се предвижда да се инсталира в Източните Родопи.  

 

РП 1.9.5 Анализ на условията, факторите и разпространението на склонови 

процеси по перифериите на платовидни заравнености. 

Извършено е литературно проучване относно геоморфоложките условия, характерни за 

платата в СИ България. Взети са пробни тела от периферията на Добруджанското плато 

(от участъка между н. Калиакра и н. Шабла). Пробните тела са оформени във вид, под-

ходящ за изследване на физико-механичните им показатели (обемна плътност, специ-

фична плътност, якост на натиск, якост на опън, скорост на сеизмични вълни и др.), 

които в момента се изследват.     

 

РП 1.9.6 Активни разломи и свързани с тях теренни деформации 

Извършва се преглед на материалите, свързани с изследванията и разпространението на 

активните разломи на територията на страната. Селектират се участъците, където ще се 

наблегнат по-нататъшните изследвания на разпространението на активните разломи на 

територията на страната.  

 

РП 1.9.9 Влияние на геоложката среда върху химичния състав на подземните води 

(минерален, петрографски, геохимични особености 

Разработена е методика за определяне на праговата откриваема концентрация на флуо-

ресцин и уранин при трасиране на подземни води чрез регистрация по спектъра на 

флуоресценция на багрилото. Определянето на тази прагова откриваема концентрация 

е необходимо за точно определяне на количеството багрило при трасиране на подземни 

води под границата на визуално откриване на багрилото. Трасирането на подземни 

води под границата на визуално откриване е необходимо за свободно приложение на 

трасирането без необходимост от предварително уведомяване на местното население. 

Трасирането на подземни води е от ключова необходимост при теренни изследвания на 

влиянието на геоложката среда (минерални, петрографски, геохимични особености) 

върху химичния състав на подземните води за определяне на подземния път на водите 

през конкретни геоложки структури. 

  

РП 1.9.10 Мониторинг на опасни геоложки процеси и системи за ранно предуп-

реждение 

Извършената работа по този под-пакет на този етап е помощна и свързана с 

инсталирането на метеостанцията в с. Крупник, както и с подготовката за 

инсталирането на другите станции. Втора метеостанция ще помогне за възстановяване 

на наблюденията върху влиянието на валежния фактор при изследването на участък в 

Източните Родопи, засегнат от дълбоки свлачища. Съвместно с колегите от МГУ се 

обсъждат възможности/варианти за инсталиране на мониторингови системи в 

определени свлачища и срутища в страната.  

 

 

  



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
(само за резултати за които е предвидено да бъдат получени през първата година на 

проекта) 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Р.1.1 Актуализирани карти на разпростране-

ние на опасни геоложки процеси в стра-

ната (свлачища, срутища, калнокаменни 

порои, активни разломи) 

1 – 5 Очаква се картата на раз-

пространението на кално-

каменните порои да бъде 

изработена до края на го-

дината. Карти на разпрос-

транението на свлачища-

та, срутища и разломи ще 

се разработват, като актуа-

лизацията ще е всяка го-

дина поради динамиката 

на процесите.  

Р.1.2 Мултифакторен анализ на опасността от 

възникване на катастрофални геоложки 

явления на територията на страната 

1 – 5  В процес на разработване. 

Р.1.3 Специализирани изследвания на седи-

менти от кално-каменни порои 

1 – 5  В процес на разработване. 

Взети са единични проби. 

Предстоят още изследва-

ния.  

Р.1.5 Анализ на условията, факторите и раз-

пространението на склонови процеси по 

перифериите на платовидни заравненос-

ти 

1 – 5  В процес на разработване.  

Р.1.6 Актуализирана карта на активни разло-

ми и свързани с тях опасни геоложки яв-

ления в България 

1 – 4 В процес на разработване.  

Р.1.9 Влияние на геоложката среда върху 

химичния състав на подземните води 

(минерален, петрографски, геохимични 

особености) 

1 – 5  В процес на разработване.  

Р.1.10 Мониторингови системи в селектирани 

(пилотни) опасни участъци – свлачи-

ща/срутища 

1 – 5  Закупена е мониторингова 

апаратура. Инсталирана 

метеостанция, предстои 

инсталацията на още 4 

станции (дейността е 

свързана с Р.1.3) 
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ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.X.XX. 
(пълно библиографско описание) 

 

Работни заглавия на подготвящи се статии: 

 

Nikolova V. et al. Debris flows grain-size distribution and its relation to basins morphometry: 

case study of the Middle Struma Valley. [към РП I.9.3] 

 

Колева-Рекалова, Е. и др. Сарматски микробиални варовици от нос Шабла и нос 

Калиакра (Североизточна България) – микропетрографски и инженерно-геоложки 

особености. [към РП I.9.5] 
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РП.I.10. Оценка на опасностите от 

катастрофални земетресения и последствията от 

тях 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 

 

 
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 
 

РП.I.10.1 Бази данни 

 

РПI.10.1-1 Сеизмологична база данни 

 

Създадена е база данни с регистрирани ускорения в станции разположени на 

Балканския полуостров и северо-източна Италия от плитки (корови) земетресения. 

Създадена е база данни от ускорения регистрирани на територията на България, 

Румъния и Сърбия от междиннофокусни земетресения в района на Вранча, Румъния. 

Данните, включени в базите са съобразени с бъдещото им използване за тестване 

приложимостта на различни релации за затихване за територията на България. 

Описание на базите данни (източници, съдържание) е дадена в Приложение РП.I.10-1.  

Каталогът на земетресенията е допълнен с данните за 2018 г. 

 

РП.I.10.1-2 Свързване на сеизмичността с активните разломи на територията 

на страната и близките околност, дефинирани по геоложки и геофизични данни. 

 

Събрани са налични данни за активните разломи, дефинирани по геоложки и 

геофизични данни. След окончателната обработка на каталога на земетресенията, 

сеизмичността ще бъде обвързана с активните разломи. 

 

РП.I.10.1-3 Обобщени данни за разпределението на сградния фонд и 

населението 

 

Събрани са налични данни за разпределението на населението по територията на 

страната на базата на данни от НСИ. В начален етап е съставяне на база данни с 

болници и училища на територията на големите градове - София, Варна, Русе, 

Благоевград, Пловдив, В.Търново, необходима при оценка на последствията от силни 

земетресения. 

 

РП.I.10.1-4 Обобщени инженерно-геоложки данни за по-големите градове в 

страната. 

 

За отчитане на обобщените инженерно-геоложки данни за по-големите градове в 

страната са определени градовете София, Варна, Русе, Благоевград, Пловдив, 

В.Търново. Това се налага от разположението на тези градове спрямо сеизмогенните 

зони на България и тяхната уязвимост от земетръсни въздействия. В този смисъл, 

отчитането на инженерно-геоложките условия (ИГУ) е от съществена важност. 
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Известно е, че повърхностните слоеве на грунта имат съществено значение за 

усилване/отслабване на сеизмичното въздействие достигащо до няколко десети от 

процента от g. Очертани са полигоните, обграждащи градовете, за които се предвижда 

оценка на ИГУ. Подготвени са аналогови геоложки и дигитални карти в различни 

мащаби. Събрана е информация за сондажни, лабораторни и полеви геофизични данни. 

Основната насоченост на изследванията е създаването на карти за избраните градове 

със стойности на скоростта на напречните обемни сеизмични вълни в най-горната част 

на ИГУ до 30 метра под повърхността.  
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

РП.I.10.1 Бази данни 1, 2 Част от базите данни 

са готови, други са 

частично готови. 

Резултатите ще бъде  

получени в 

предвидения срок  
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РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.I.10. 
(пълно библиографско описание) 

Статии излезли от печат 

 

Статии приети за печат 

Райкова Пл., Солаков Д., Симеонова С. 2019. Сеизмичен момент, свалено напрежение и 

радиус на източника на земетресения от времевата поредица, реализирана през 2009 г. в 

сеизмогенна зона Валандово. ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА, ISSN:0204-7209. 

 

Статии готови за печат 

Solakov, D., S.Simeonova, I.Aleksandrova, Pl. Raykova Earthquake Catalogue for Bulgaria 

and surroundings 1981-2018 

 

Участия в научни форуми: 

Участие на двама участници в проекта в Генералната асамблея на Европейската 

Геофизична Общност (EGU) – Виена, 7-12 април 2018.  

Представен един постер: 

Selection and ranking of GMPEs for seismic hazard analysis in Bulgaria 

Dimcho Solakov, Stela Simeonova, Plamena Raykova, and Krasimira Slavcheva 
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РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна 

среда 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 
 

 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 

 

В рамките на този пакет за първите 6 месеца от работата по програмата са 

осъществени предимно организационни и предварителни проучвателни дейности.  

 

РП II.1.1 Проучване на нуждите и обезпечеността с геопространствени данни и 

информационни ресурси 

 

Извършените дейности по този подпакет са в две основни направления: 

 

РП II.1.1-1 Проучване и оценка на капацитета за работа със съвременни 

геоинформационни технологии, данни и ресурси на ангажираните изследователи:  

В рамките на тази дейност са провеждани работни срещи с представители на 

отделните партньорски институции с цел установяването  техният капацитет за работа 

със геоинформационни технологии. Установи се, че се работи както с комерсиални 

технологични решения (например на компанията ЕСРИ в лицето на СУ Св. Климент 

Охридски, НИГГ при БАН и др.), така и с такива с отворен код. Предстои завършването 

на проучването и изготвянето на технически доклад, където да се обобщят резултатите 

от дейността. Този доклад ще се използва като основа при разработването на 

технологичната платформа на програмата за събиране, обработка, анализ и 

визуализация на геоинформационни ресурси. 

 

РП II.1.1-2 Проучване на нуждите от геопространствени данни и 

тематична информация, която обективно характеризира компонентите на 

околната среда, обект на националната програма 

Тази дейност се извършва паралелно с проучването на капацитета на 

организациите партньори в програмата. В момента се финализира разработването на 

подробна анкета, която предстои да бъде разпространена  в останалите работни пакети 

на програмата. След нейното попълване през месец май, ще бъде подготвен подробен 

аналитичен доклад, който ще се използва при създаването и организирането на ГИС 

базата данни, която ще се разработва в рамките на работният пакет.  

 

РП II.1.1-3 Проучване на потребностите от ГИ (геоинформационни) 

приложения, технологични решения, инструменти и модели, както и бизнес и 

изследователските процеси, които стоят зад тях. 
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Проучването, което стои в основата на тази дейност, ще се основава на 

попълнения въпросник от предходната дейност, като за целта е отделена секция, 

посветена на необходимите геоинформационни приложения. Резултатите ще послужат 

при разработването на архитектурата на бъдещата геоинформационна платформа на 

програмата. 

 

РП II.1.1-4 Проучване, инвентаризация и осигуряване на достъп до базови 

информационни ресурси от публични държавни, институционални и 

международни източници. 

В рамките на тази дейност се извършват проучвания на достъпни източници на 

геоинформационни ресурси. Понастоящем са изследвани и е осигурен достъп до 

следните източници на данни: 

 Базата данни на инициативата MEDCORDEX, съдържаща данни от симулации с 

регионални климатични модели за територията на Средиземноморският регион 

(www.medcordex.eu). Осигурен е достъп до THREDDS Data server.  

 Проучени са базите данни, свързани с риска от наводнения към отделните 

басейнови дирекции, като от публичните уеб страници са свалени и 

организирани данните, свързани със заплахата и риска от наводнения. 

 Разработена е структура на геобазата данни с източниците и същата е попълнена 

с базови данни от публични източници – цифров модел на релефа (SRTM), 

данни от проект JICA, административни данни, хидрография, земно покритие и 

др. 

 

РП.II.1.2 Разработване на единни изисквания към участниците относно 

качеството, форматите и стандартите на геоинформационните ресурси и 

свързаните с тях метаданни 

 

В под пакета към момента се изпълнява първата  от заложените дейности, като е 

създадена необходимата организация за изпълнението на останалите задачи до края на 

първата година. 

 

РП.II.1.2-1 Проучване на научната литература и други информационни 

източници относно изискванията за качеството, форматите и стандартите за 

географските данни и информация и свързаните с тях метаданни 

В момента се извършва широко проучване, базирано както на литературни 

източници, така и на ресурси от интернет сайтове и ръководства. Проучва се също така 

техническата информация по директивата INSPIRE, като дейността предстои да бъде 

финализирана към края на м. май. 

 

РП II.1.3 Проектиране и изграждане на интегрирана геобаза данни 

 

РП.II.1.3-1 Създаване на научнообоснована концепция и логически дизайн на 

интегрирана геобаза данни. 

http://www.medcordex.eu/


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

Понастоящем се разработва и предстои да бъде финализирана концепцията за 

геобазата данни на програмата. Избраният модел е релационна файлова геобаза данни, 

която ще се реализира в среда на POSTGRE и ще се поддържа чрез ArcGIS server 

технология. Концепцията предвижда базата данни да е мултипотребителска, с 

поддръжка на версии. Ще се реализира в рамките на ESRI site лиценза на СУ“Св. 

Климент Охридски“, но ще ползва дисково пространство и определени услуги и от 

ИИКТ при БАН.  

 

 

РП II.1.4 Осигуряване на изчислителна среда за използване на най-съвременни 

числени, динамични и статистически модели 

 

В рамките на този подпакет колективът направи пълен анализ на наличните 

изчислителни ресурси и дисковото пространство в Центъра за иновативни пресмятания 

и обработка на данни (ЦИПОД) в ИИКТ-БАН. Разгледани бяха и предстоящите 

планове за разширяване на ЦИПОД с нови изчислителни ресурси и дискови системи за 

съхранение на данни. Разгледани бяха и наличните политики за достъп до 

изчислителните ресурси и бяха направени предложения да се съгласуват с DGPR  

дериктивата на ЕС. На базата на направения анализ се подготви въпросник, чрез който 

да се определи специфично портфолио от числени и/или стохастични модели, 

софтуери, библиотеки и др., необходимо за инсталиране в ЦИПОД за нуждите на 

крайните потребители по проекта.  
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРОГРАМАТА  

 

 Резултат Година на 

проекта, 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

РП.II.1.1. Проучване на нуждите и 

обезпечеността с геопространствени 

данни и информационни ресурси 

 

1,  Подпакетът е в 

работна фаза, 

предстои да бъде 

финализиран до края 

на годината.  

РП.II.1.2. Разработване на единни изисквания 

към участниците относно качеството, 

форматите и стандартите на 

геоинформационните ресурси и 

свързаните с тях метаданни 

1,  Подпакетът е в 

работна фаза, 

предстои да бъде 

финализиран до края 

на годината. 

РП.II.1.3. Проектиране и изграждане на 

интегрирана геобаза данни 

1 Подпакетът е в 

работна фаза, работата 

по него ще продължи 

през следващите етапи 

на проекта. 

РП.II.1.4. Подготвен план за предоставяне на 

компютърни ресурси и подсигуряване 

на дисково пространство за 

поддържане за потребителите от 

проекта. Разработен въпросник, който 

ще бъде изпратен до колектива на 

проекта от РП.I.1 – РП.I.10, за 

необходимостта от високопроизво-

дителни ресурси и дисково 

пространство. 

1 Подпакетът е в 

работна фаза, работата 

по него ще продължи 

през следващите етапи 

на проекта. 
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ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.X.XX. 

(пълно библиографско описание) 

Статии излезли от печат 

 

Статии приети за печат 

1. Dobromir Georgiev and Todor, Gurov, “Distributed Deep Learning on Heterogeneous 

Computing Resources Using Gossip Communication”, Accepted for publication in 

proceeding of LSSC2019, Lecture Notes in Computer Science, Springer International 

Publishing, 2018, SJR:0.295. 

 

Статии готови за печат 

 

Участия в научни форуми 

1. Участие в специалната сесия: “HPC and Big Data: Algorithms and Applications” at the 

International Conference LSSC 2019, 10-14 June, Sozopol, Bulgaria,  с презентация: 

“Distributed Deep Learning on Heterogeneous Computing Resources Using Gossip 

Communication”, (D. Georgiev,  Т. Gurov). 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Подготвена презентация за РП II.1 за целите на представянето на ННП на 12.03.2019 

г. в ЦУ на БАН. 
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РП.II.3. Публично представяне и комуникация на 

получените научни резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 

/отчет за първите 6 месеца на проекта/ 
 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДПАКЕТИ: 
 

РП II.3.1 (Комуникация на резултатите от проекта с изследователски 

групи от други научни области) 

1. Проведен семинар от доц. Стелиян Димитров на тема „Workshop за обработка и 

използване в ГИС среда на данни от регионални климатични модели” на 29 март 2019 

г.  в Геоинформационен център (Ректорат – СУ). На него присъстваха студенти, 

докторанти и преподаватели от СУ – ГГФ и  ФзФ, НИГГГ-БАН, ИГ, ИИКТ – БАН, 

УАСГ, ТУ – София – 

https://nnpos.wordpress.com/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/ 

РП.II.3.4 (Комуникация с широката общественост) 

1. Организиране на публично представяне на ННП „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ - На 12 март 

2019 г. от 16.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 

ноември“ № 1) бе публично представена Националната научна програма „Опазване на 

околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни 

бедствия“.  

В тази връзка бяха извършени следните дейности: 

 Установяване на участници и заинтересовани страни; 

 Изготвяне на покани;  

 Изпращане на покани до тях; 

 Създаване на предварителна програма. 

 Изготвяне на презентация за целта и задачите на работен пакет РП.II.3. 

Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в обществото, 

представена на 12 март 2019 г.; 

2. Създаден и подържан сайт на програмата - https://nnpos.wordpress.com/;  

3. Съставена е брошура на програмата; 

4. Организирано е онлайн гласуване за лого на програмата - 

https://nnpos.wordpress.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/;  

5. Организирана е информацията за логото - по e-mail и са обработени резултатите от 

гласуването; 

6.  На 6.04.2019 г. член-кореспондент Костадин Ганев (зам.-председател на БАН) и 

директора на Института по биоразнообразие доц. Ана Ганева представиха програмата 

“Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятния явления и 

бедствия.” в предаването “Седмицата” по Дарик радио  

https://darik.net/ban-gostuva-na-sedmicata.html#parent=search.; 

7. Сключване на Споразумение за сътрудничество с Национално издателство за 

образование и наука Азбуки съвместни дейности за популяризиране и рекламиране 

дейността на партньорите по ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска 

от неблагоприятни явления и природни бедствия“. 

https://nnpos.wordpress.com/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/
https://nnpos.wordpress.com/
https://nnpos.wordpress.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/
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РП.II.3.5 (Разпространение на знания в педагогическата практика) 

1. Представяне на ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“  чрез постер, сред изследователи, 

учители и ученици на Българския географски фестивал - Стара Загора 2019 – 20.04.2019 

г.  

  



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

Показатели Резултат Годин

а на 

проект

а 

съглас

но 

работн

ата 

програ

ма 

Степен на 

изпълнение 

(кратък коментар) 

Брой и отзвук на 

мероприятия за 

информиране на 

широката 

общественост 

Организиране на 

публично представяне на 

ННП на 12 март 2019 г. в 

големия салон на БАН 

2019 Получен 

 

Представяне на ННП пред 

широката общественост - 

На 6.04.2019 г. член-

кореспондент Костадин 

Ганев и доц. Ана Ганева 

представиха програмата “ 

в предаването 

“Седмицата” по Дарик 

радио 

2019 Получен 

Представяне на ННП 

„Опазване на околната 

среда и намаляване на 

риска от неблагоприятни 

явления и природни 

бедствия“  чрез постер 

(Приложение 2), сред 

изследователи, учители и 

ученици на Българския 

географски фестивал - 

Стара Загора 2019 – 

20.04.2019 г. 

2019 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 

Ден на отворените врати, 

публична лекция на тема 

„Да дишаш или да не 

дишаш, това е въпросът за 

жителите на големите 

градове“ изнесена от доц. 

д-р Ренета Димитрова, 

зала А-205, сграда А, 

20.04.2019 год. 

(представени бяха 

накратко целите на РП5) 

2019 Резултатите са по 

РП.I.5. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/unive

rsitet_t/fakulteti/fizicheski_f

akultet2/novini/den_na_otvo

renite_vrati_2019_g 

Участие на доц. д-р Ренета 

Димитрова в обществена 

дискусия на тема „Какво 

не знаем за въздуха“, 

организирана от 

независимата, 

неправителствена 

организация Сдружение 

ЗА ЗЕМЯТА, с участието 

на граждански 

организации, институции 

и експерти, Бетахаус, 

София, 13 Февруари, 2019 

г.; (представени бяха 

накратко целите на РП5) 

https://www.facebook.com/

events/678831842512762/ 

2019 Резултатите са по 

РП.I.5. 

 На 11.04.2019 г. на 

територията на ДЛС 

„Витошко-Студена” се 

проведе традиционният 

научен семинар на 

Институт за гората - БАН, 

посветен на „150 години 

Българска академия на 

науките“, „80 години от 

рождението на чл. кор. 

Боян Роснев“ и „Седмица 

на гората“. На семинара 

присъстваха учени и 

служители от Институт за 

гората, служители от ДЛС 

„Витошко-Студена” и 

ДГС Смолян, инж. 

агроном Николай Роснев – 

Зам. изп. директор на ЦУ 

към БАБХ, Лесозащитна 

станция – София. 

Семинарът се състоя с 

любезното съдействие на 

инж. Дамян Дамянов – 

Директор на Югозападно 

държавно предприятие гр. 

Благоевград.  

В пленарните доклади 

2019 Резултатите са по 

РП.I.1. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

беше популяризирана 

Националната научна 

програма “Околна среда и 

намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и 

природни бедствия” от 

доц. д-р Маргарита 

Георгиева - координатор 

за Институт за гората, 

която представи задачите, 

заложени при изпълнение 

на работен пакет РП I.1.4. 

Въздействие на 

климатичните промени 

върху горските 

екосистеми.  

На Кръгла маса във 

втората част на семинара, 

отговорниците на 

отделните задачи 

представиха напредъкът 

по тяхното осъществяване 

и беше обсъдено 

реализирането на 

бъдещите дейности през 

първата година от 

изпълнение на 

програмата. 

Брой организирани 

интердисциплинарни 

семинари за обучение и 

преквалификация на 

млади научни кадри 

Проведен семинар от доц. 

Стелиян Димитров на 

тема „Workshop за 

обработка и използване в 

ГИС среда на данни от 

регионални климатични 

модели” на 29 март 2019 г.  

в Геоинформационен 

център (Ректорат – СУ). 

2019  

Лекция изнесена на 

18.04.2019 пред студенти 

бакалавърски курс на тема 

„Понятие и смисъл на 

регионалното климатично 

моделиране. Примерни 

резултати“ в изпълнение 

на  рамковото 

Споразумение  между 

НИМХ и Катедра ” 

Метеорология и 

геофизика” към 

Физическия факултет на 

2019 Резултатите са по 

РП.I.1. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

Софийския университет 

”Св. Кл. Охридски” за 

осъществяване на 

съвместни дейности в 

дисциплината 

”Метеорологична 

практика” от учебната 

програма на 

бакалавърския курс по  

”Астрофизика, 

метеорология и 

геофизика” за 

академичната учебна 2018 

– 2019 година. 

Описание на 

включването и приноса 

на млади учени и 

докторанти и тяхното 

представяне на научни 

форуми в страната и 

чужбина 

Мирна Матов, 

"Климатични проекции за 

XXI век на приземните 

налягане и вятър за 

Балканския полуостров по 

данни от проект 

CORDEX", Втора обща 

докторантска 

конференция „Млади 

изследователи“, 20 

февруари 2019 г., гр. 

София, СУ "Св. Климент 

Охридски 

 Резултатите са по 

РП.I.1. 

Описание на 

публичността на 

резултатите от 

заложените 

изследвания в 

престижни научни 

международни издания 

и научни форуми в 

страната и чужбина и 

изграждане на широки 

международни 

контакти с учени от 

цял свят 

T. Dreischuh, Z. Peshev, I. 

Grigorov, A. Deleva, G. 

Kolarov, D. Stoyanov, 

“Remote Investigations of 

Near-Surface Atmospheric 

Aerosol Optical Properties 

over Sofia Urban Area”, 

AIP Conference  

Proceedings, vol.2075, 

130021 (2019). 

2019 Публикувана 

Резултатите са по 

РП.I.5. 

Georgi Gadzhev, Kostadin 

Ganev, “Statistical 

Moments of the Vertical 

Distribution of Air Pollution 

over Bulgaria”, LSSC'19 

Conference Proceedings. 

 Приета за печат 

Резултатите са по 

РП.I.5. 

Ivelina Georgieva, Georgi 

Gadzhev, Kostadin Ganev 

and Nikolay Miloshev, 

“Process Analysis of 

Atmospheric Composition 

Fields in Urban Area (Sofia 

City)”, LSSC'19 Conference  

 Приета за печат 

Резултатите са по 

РП.I.5. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

Proceedings. 

Georgi Gadzhev, Kostadin 

Ganev, “Vertical Structure 

of Air Pollutant Fields over 

Bulgaria”, HARMO'19 

Conference Proceedings. 

 Приета за печат 

Резултатите са по 

РП.I.5. 

Ivelina Georgieva, Georgi 

Gadzhev, Kostadin Ganev, 

Nikolay Miloshev, 

“Analysis of the 

Contribution of Different 

Processes (Chemical and 

Dynamical) which Form the 

Atmospheric Composition 

in Sofia”, HARMO'19 

Conference Proceedings. 

 Приета за печат 

Резултатите са по 

РП.I.5. 

Vladimir Ivanov and Hristo 

Chervenkov, “Modelling 

Human Biometeorological 

Conditions Using 

Meteorological Data from 

Reanalysis and Objective 

Analysis—Preliminary 

Results”, 13th Annual 

Meeting of the Bulgarian 

Section of SIAM, 

18.12.2018 - 20.12.2018, 

Sofia. 

 Резултатите са по 

РП.I.5. 

Иванов, И, Е. Бурназки 

(2019) Температура и 

температурен режим на 

водите на р. Места, сп. 

Водно дело, 1-2, 2019, 

стр.24-29. 

2019 Резултатите са по 

РП.I.2. Воден 

баланс и водни 

ресурси на 

страната 

Христова, Н.,  О. Ничева, 

П. Добрева (2019) 

Пространствено–времево 

разпределение на 

недостига на води чрез 

Falkenmark Index, 

сп.Водно дело, 1-2, 2019, 

стр.30-35. 

2019 Резултатите са по 

РП.I.2. Воден 

баланс и водни 

ресурси на 

страната 

Бърдарска, Г. (2019) 

Възобновяеми ресурси на 

прясна вода в България, 

сп.Водно дело, 1-2, 2019, 

стр.36-40. 

2019 Резултатите са по 

РП.I.2. Воден 

баланс и водни 

ресурси на 

страната 

Е. Бурназки, Температура 

и температурен режим на 

водите на р. Места, 

2019 Резултатите са по 

РП.I.2. Воден 

баланс и водни 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

Научно-техническа 

конференция - 

Национално честване на 

Световния ден на водата с 

мото вода за всеки, 

София, 22.03.2019. 

ресурси на 

страната 

Н. Христова, 

Пространствено–времево 

разпределение на 

недостига на води чрез 

Falkenmark Index, Научно-

техническа конференция - 

Национално честване на 

Световния ден на водата с 

мото вода за всеки, 

София, 22.03.2019 

2019 Резултатите са по 

РП.I.2. Воден 

баланс и водни 

ресурси на 

страната 

Г. Бърдарска, 

Възобновяеми ресурси на 

прясна вода в България, 

Научно-техническа 

конференция - 

Национално честване на 

Световния ден на водата с 

мото вода за всеки, 

София, 22.03.2019. 

2019 Резултатите са по 

РП.I.2. Воден 

баланс и водни 

ресурси на 

страната 

Райкова Пл., Солаков Д., 

Симеонова С. 2019. 

Сеизмичен момент, 

свалено напрежение и 

радиус на източника на 

земетресения от времевата 

поредица, реализирана 

през 2009 г. в сеизмогенна 

зона Валандово. 

ПРОБЛЕМИ НА 

ГЕОГРАФИЯТА, 

ISSN:0204-7209. 

2019 Резултатите са по 

РП.I.10. Оценка на 

опасностите от 

катастрофални 

земетресения и 

последствията от 

тях 

Участие на двама 

участници в проекта в 

Генералната асамблея на 

Европейската Геофизична 

Общност (EGU) – Виена, 

7-12 април 2018.  

Представен един постер: 

Selection and ranking of 

GMPEs for seismic hazard 

analysis in Bulgaria 

Dimcho Solakov, Stela 

Simeonova, Plamena 

Raykova, and Krasimira 

2019 Резултатите са по 

РП.I.10. Оценка на 

опасностите от 

катастрофални 

земетресения и 

последствията от 

тях 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

Slavcheva 

 Chervenkov, H., 

Spiridonov, V., Bias 

Correcting of Selected 

ETCCDI Climate Indices 

for Projected Future 

Climate, за сборник 

доклади на конференцията 

LSSC19 

 Приета за печат 

Резултатите са по 

РП.I.1. 

Ivanov V., Gadzhev G., 

Ganev K., and Chervenkov 

H., Sensitivity of the 

Simulated Heat Risk in 

Southeastern Europe to the 

RegCM Model 

Configuration - preliminary 

results, за сборник доклади 

на конференцията LSSC19 

 Приета за печат 

Резултатите са по 

РП.I.1. 

 
  



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първите 

6 месеца на програмата 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.II.3. 
(пълно библиографско описание) 

Статии излезли от печат 

 

Статии приети за печат 

 

Статии готови за печат 

 

Участия в научни форуми 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
1. Публично представяне на Националната научна програма „Опазване на околната 

среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ – 

12.03.2019 г.; 

2. “Уъркшоп за обработка и използване в ГИС среда на данни от регионални 

климатични модели” – 29.03.2019 г.; 

3. БАН гостува на “Седмицата” по Дарик радио. На 6.04.2019 г. в предаването 

“Седмицата” по Дарик радио гостуваха зам.-председателят на академията, член-

кореспондент Костадин Ганев и директорът на Института по биоразнообразие доц. Ана 

Ганева. Двамата представиха програмата “Опазване на околната среда и намаляване на 

риска от неблагоприятния явления и бедствия.” https://darik.net/ban-gostuva-na-

sedmicata.html#parent=search– 6.04.2019 г.; 

4. Представяне на Националната научна програма „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ на Български 

географски фестивал - Стара Загора 2019 – 20.04.2019 г. 

 


