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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ПО РП I.1 
 

Приложение I.1.1: Кратък преглед на някои от най-използваните бази данни за 

текущия климат и за сценарии на бъдещи климати 

 

 

 

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). Наборите данни в тази база с пространствена 

резолюция, която ги прави подходящи по-скоро за приложения в синоптичен мащаб, но 

това не намалява полезността им в настоящия контекст. 

 

Проектът CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impact and 

Vulnerability Assessment, http://www.cecilia-eu.org/), продължил от 2006 до 2010, под 

егидата на шестата рамкова програма на ЕС с участници от 16 институции от 12 

държави, бе с основна задача задълбочаване на познанието на регионалния климат над 

Централна и Източна Европа и влиянието му върху горския сектор, селското 

стопанство, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух. Електронният архив 

на програмата предоставя информация, която и понастоящем не е загубила 

актуалността си. Като се използва този архив, с помоща на целево разработени 

софтуерни средства, е създадена база данни с резултатите от регионално климатично 

моделиране за три 30-годишни периоди, които, съгласно терминологията на CECILIA,  

са „настоящ климат“ (1961-1990), „близко бъдеще“ (2021-2050) и „далечно бъдеще“ 

(2071-2100) въз основа на CMIP3 A1B сценария за глобални климатични промени. 

Базата данни съдържа стойности на 152 климатични индикатора с пространствена 

резолюция от около 10 км. от три независими климатични симулации. 

 

Съставена е и 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. 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. 

 

HadGeM2-ES е климатичен модел на Земята 

(https://portal.enes.org/models/earthsystem-models/metoffice-hadley-centre/hadgem2-
es), конфигурация на числения модел Met Office Unified Model, на базата на Unified 

Model версия 6.6. Състои се от глобален модел на атмосферната циркулация с 

хоризонтална разделителна способност съответно 1.875° x 1.25° за атмосферата и 1.0° x 

1.0°  за океана. Моделът има 38 вертикални нива в атмосферата и 40 в океана. Той 

включва моделиране на различни процеси като тропосферна химия, земна повърхност и 

хидрология, аерозоли, океан и морски лед, въглероден цикъл, океанска био-геохимия. 

Сухоземната растителност и въглероден цикъл са представени чрез глобален 

динамичен модел на растителност TRIFFID (Top-down Representation of Interactive 

Foliage and Flora Including Dynamics), който симулира земното покритие и въглеродния 

баланс на 5 типа растителност (широколистни дървета, иглолистни дървета, C3 тревно 

покритие, C4 тревно покритие и храсти). Океанската био-геохимия е представена от 

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
https://portal.enes.org/models/earthsystem-models/metoffice-hadley-centre/hadgem2-es
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механизма diat-HadOOC, който моделира въглеродният цикъл и емисиите на 

диметилсулфид (DMS) от фитопланктона. Входната информация от HadGEM2-ES 

включва данни за атмосферното налягане на земната повърхност, относителната 

влажност, температурата на въздуха, скоростите на вятъра в меридионално и зонално 

направление на всяко вертикално ниво, и температурата на океанската повърхност. 

  



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Приложения към 

отчета за първите 6 месеца на програмата 

Приложение I.1.2: Кратък преглед на някои от най-използваните Регионални 

Климатични Модели 

 

Статистическа телескопизация  
http://www.ipcc-data.org/guidelines/dgm_no2_v1_09_2004.pdf 

 
Таблица 1 Предимства и недостатъци на основните методи при статистическа телескопизация. 

Метод Предимства Недостатъци 

Типизиране на 

метеорологията 

(аналогични методи като 

например, хибридни 

изследвания, 

класификация на размита 

логика, 

самоорганизиращи се 

карти и Монте Карло 

методи). 

• Получават се физически 

интерпретации на приземния климат; 

• Гъвкави са (например могат да 

бъдат прилагани не само за 

приземния климат но също така и за 

качеството на атмосферния въздух, 

наводнения, ерозия и др.); 

• Изгражда анализ за екстремни 

събития. 

• Изискват се допълнителни 

изчисления за класифицирането на 

метеорологията; 

• Схемите за циркулация са силно 

чувствителни към бъдещо 

изменение (форсинг) на 

метеорологията; 

• Не могат да уловят вариации в 

приземния климат. 

Генериране на 

метеорология 

(Например верига на 

Марков, стохастични 

модели, spell length 

методи, смесено 

моделиране). 

• Произвежда големи ансамбли за 

анализ на неопределеността 

• Пространствена интерполация 

параметрите на модела с използване 

на подложната повърхност 

• Генериране на полудневна данни 

• Произволна настройка на 

параметрите за бъдещия климат 

• Неопределени ефекти от 

вторичните променливи на 

изменението параметрите на 

валежите 

Регресивни методи 

(линейна регресия, 

невронни мрежи, 

каноничен корелационен 

анализ, кригинг). 

• Относително лесно се прилагат 

• Работят с пълния набор прогнозни 

променливи  

• Лесно се решават и са софтуерно 

достъпни 

• Лошо представяне при 

наблюдаване на вариации  

• Може да поема линейни и / или 

нормализирани данни 

• Лошо представяне на екстремни 

събития 

 

 

PRECIS  

http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/applied-climate/precis/introduction  

PRECIS е системата за моделиране на регионалния климат в 

метеорологичния център Hadley. Той е регионалният модел, а HadAM3P е 

глобалният модел на атмосферата който го захранва с данни за началните и гранични 

условия.  

HadAM3P е с резолюция 150km, който използва за приземни гранични условия 

(температура на морската повърхност и фракция на морския лед) от HadCM3 и 

наблюдения.  

WRF  

http://www.wrf-model.org/index.php 

http://www.ipcc-data.org/guidelines/dgm_no2_v1_09_2004.pdf
http://www.metoffice.gov.uk/research/applied/applied-climate/precis/introduction
http://www.wrf-model.org/index.php
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The Weather Research and Forecasting (WRF) Model е модел, който е следващо 

поколение мезо метеорологичен модел за числена прогноза на времето, който е 

създаден както за нуждите на атмосферните изследвания, така и за нуждите на 

оперативната прогноза. Този модел разполага с 2 динамични ядра, система за 

асимилация на данни и софтуерна структура улесняваща паралелни изчисления и 

същевременно издръжлива система. Моделът предлага широка гама от метеорологични 

приложения в диапазон от десетки метри до хиляди километри. Разработването на WRF 

започва през втората половина на 1990 години, като съвместно партньорство между 

Националния Център за Атмосферни проучвания (NCAR), Националната Океанска и 

Атмосферна Администрация (представител на Националния Център за Прогноза на 

околната среда (NCEP)(FSL), Агенция на въздушните сили (AFWA), Военноморската 

лаборатория за изследвания, Оклахомски Университет и на Федералната 

администрация на авиацията (FAA). 

 

 

RegCM 

https://www.ictp.it/research/esp/models/regcm4.aspx 

Регионалния климатичен модел RegCM , първоначално е разработен в 

Националния Център за Атмосферни (NCAR), и се поддържа в секция Системи Науки 

за Земята (ESP). Първата версия на модела, RegCM1, е конструирана през 1989 и от 

тогава насам е претърпяла много големи актуализации: през 1993 (RegCM2), 1999 

(RegCM2.5), 2006 (RegCM3) и най-използваната версия 2010 (RegCM4). Последната 

версия на модела, RegCM4, напълно се поддържа от ESP, докато по-старите версии 

вече не са на разположение. Тази версия съдържа множество подобрения в структурния 

код на модела, както и предварителна обработка и крайна обработка на резултатите 

(pre- and post- processors), заедно с включените нови физични параметризации. Моделът 

е гъвкав и лесен за използване. Може да се приложи за всеки избран район от Света, с 

резолюция до около 10 км (хидростатичен лимит), и за широка гама от изследвания, от 

изследвания за палеоклимата до бъдещи климатични симулации. 

 

 

HIRLAM 
http://hirlam.org/index.php/hirlam-programme-53 

Международната изследователска програма HIRLAM (HIgh Resolution Limited 

Area Model) е научно сътрудничество между Европейските метеорологични институти. 

Целта на HIRLAM програмата е да поддържа и развива система за числена прогноза на 

времето за къси разстояния за оперативната работа на участващите Европейски 

метеорологични институти. Програмата стартира през 1985 и е претърпяла множество 

етапи на развитие през последните две десетилетия. От 1 Януари 2011, програмата е в 

нова фаза - HIRLAM-B. Моделът, който е във фокуса на изследователските дейности на 

HIRLAM-B е нехидростатичния модел с включена конвекция HARMONIE. Този модел 

е разработка в сътрудничество между консорциума ALADIN и Метео Франс, 

изграждането компонентите на модела до голяма степен са били разработени преди 

това в тези две общности 

 

 

SMHI-RCA4 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0870.2010.00478.x/full 

RCA е базиран на числената прогноза на модела HIRLAM 

 

https://www.ictp.it/research/esp/models/regcm4.aspx
http://hirlam.org/index.php/hirlam-programme-53
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0870.2010.00478.x/full


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Приложения към 

отчета за първите 6 месеца на програмата 

 

RACMO 

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR302.pdf 

RACMO е регионален атмосферен климатичен модел на KNMI, вграден в 

динамично ядро на HIRLAM 5.0.6, който използва полу-Лагранжевите физични схеми 

(23r4) от ECMWF. 

  

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR302.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ПО РП I.4 
 

Приложение I.4.2. 

 

 

 

Фигура I.4.2-1. Карта на станциите, в които са извършвани експедиционни наблюдения 

 

 

Таблица I.4.2-1. Спецификация на обработените спътниковите данни за SST. 

Сензор/Спътник 
Мерна 

единица 

Времева 

резолюци

я 

Период 
Източни

к 

Брой 

файли 

NOAA16/AVHRR- [C°] месечна 1985- https://pod 288 
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3 

NOAA-

17/AVHRR-3 

NOAA-

19/AVHRR-3 

NOAA-

11/AVHRR-2 

NOAA7/AVHRR-2 

NOAA-9/AVHRR-

2 

NOAA-

14/AVHRR-2 

2009 aac.jpl.nas

a.gov/ 

 

 

Таблица I.4.2-2.Инвентаризация на мултипараметрични данни за периода 1998-2017г 

Година Месец Сезон 
Станции 

(бр.) 

1998 9 Лято 23 

1999 9 Лято 24 

2000 9 Лято 31 

2001 8 Лято 10 

2002 5 Пролет 27 

2003 9 Лято 6 

2004 9 Лято 3 

2005 9 Лято 7 

2006 7 Лято 13 

2007 5 Пролет 4 

2007 10 Лято 5 

2008 4 Пролет 12 

2008 9 Лято 13 

2009 6 Пролет 15 

2010 6 Пролет 17 
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2011 5 Пролет 23 

2012 5 Пролет 27 

2012 6 Пролет 27 

2012 7 Лято 27 

2012 8 Лято 27 

2012 9 Лято 27 

2013 6 Пролет 20 

2013 7 Лято 6 

2013 8 Лято 20 

2013 9 Лято 20 

2014 5 Пролет 7 

2014 6 Пролет 7 

2014 7 Лято 7 

2014 9 Лято 7 

2015 5 Пролет 8 

2015 7 Лято 8 

2015 8 Лято 6 

2016 4 Пролет 25 

2016 5 Пролет 25 

2016 6 Пролет 49 

2016 7 Лято 25 

2016 8 Лято 25 

2016 8 Лято 25 

2017 5 Пролет 16 

ОБЩО 

  

674 
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Приложение I.4.3. 

 

 

Фигура I.4.3-1. Сондажни полигони и местоположение на станция 10 
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Приложение I.4.4. 

AZA (Определяне на зони за аквакултури) са зони, в които няма намеса в други 

дейности или потребители; условията на средата позволяват развитието на дейността и 

минимизиране на въздействието, и следователно са обявени от компетентните органи 

за приоритетно използване за развитие на аквакултури. 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). 

 

 

Фигура I.4.4-1. ГИС модел на Зониране за аквакултури 

 

Обща преценка за AZA за Черно море: AZA е основен инструмент за развитие 

на аквакултурните дейности в черноморските страни.  Някои очевидни различия могат 

да се наблюдават между страните по отношение на екологичните условия, 

управлението, техническия капацитет, развитието на аквакултурите и познанията. Тези 

различия са отразени и в разработването, прилагането и управлението на AZA. Освен 

това AZA дава: добавена стойност за аквакултурите; гаранции за бъдещето на 

аквакултурата, правна стабилност за аквакултурите. 

Необходимост от процеса на изпълнение на AZA 

 Да бъде улеснено и подкрепено чрез институционално, национално изграждане 

на капацитет в администрацията, технически, нови знания и нови умения за 

улесняване на процеса. Да има координация между различните органи, 

участващи в плановете за развитие. 

 Изпълнение на протокола за ICZM в рамките на процеса AZA. 

 Да се осъществи изпълнението от специфични агенции за аквакултури, които 

могат да улеснят процеса на AZA. 

Крайбрежната ивица на Черно море е с дължина от 378 км. Териториалните морски 

площи на страната (до 12 морски мили) са 6 358 км². Площта на континенталния шелф 

е 10 886 км², а икономическата зона в Черно море – 29 052 км². Лимитиращите фактори 

за развитието на аквакултура по черноморското ни крайбрежие са няколко. Природните 
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условия в Черно море се различават съществено от условията, при които се развиват 

марикултурите в страните от Западна Европа или други развити в това отношение 

морски страни. В тях съоръженията за аквакултури се монтират в добре защитени от 

вълнение райони като лимани, фиорди и силно врязани в сушата заливи. По 

българското черноморско крайбрежие такива места липсват, което налага 

необходимостта от използването на щормоустойчиви съоръжения в незащитени от 

вълнение райони. Това несъмнено оскъпява производството от марикултурите. По-

съществен лимитиращ производството на риба фактор е температурния режим на 

черноморските води в годишен аспект. Подходящият температурен режим за активен 

вегетационен период на рибата (хранене и прираст) в Черно море е значително по-къс 

от този в Средиземно море, поради което получаването на готова пазарна продукция от 

ципура и/или лаврак (най-масово отглежданите видове риби по Средиземноморието в 

садки) у нас изисква по-продължително отглеждане (вместо за една за две календарни 

години), което оскъпява производството и го прави неконкурентоспособно. Към това 

трябва да се прибавят и рисковете за производството през често твърде 

неблагоприятните условия на зимните месеци и загубите на тегло, поради 

невъзможността рибата да се храни. Тези фактори също влияят негативно върху 

стойността на производството на морските организми и го прави по-неизгодно в 

сравнение с конкуренцията на средиземноморското крайбрежие. Високите летни 

температури в района на черноморското ни крайбрежие, също ограничават 

отглеждането на редица рибни видове, каквито са напр. пъстървовите риби. В същото 

време, благоприятни условия за създаването на мидени ферми по нашето крайбрежие 

съществуват, като отглежданите миди се отличават с добро качество и висок рандеман. 

Особено перспективно е създаване на затворен цикъл на производството чрез 

изграждане на преработвателни предприятия към мидените плантации. Друг 

значителен фактор с негативен ефект върху развитието на морските аквакултури е 

силното антропогенно замърсяване, което се изразява в значителна еутрофикация и 

появата на “цъфтежи”, причиняващи “кислороден дефицит” и “замори” в засегнатите 

участъци в крайбрежния район. Създаването на пречиствателни съоръжения, 

недопускането на попадане на нефтопродукти (особено актуален проблем за Бургаския 

район) ще дадат възможност за развитие на марикултура в повече части на 

черноморския ни бряг. 

 

На фигура  I.4.4-2 е представен делът на аквакултурното производство, като на 

България се пада само 1 % от цялото производство. 
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Фигура I.4.4-2. Процентно разпределение на аквакултурното производство в страните 

от черноморския регион 

Анализът на условията за отглеждане в аквакултура, типа на използваната 

технология са представени на фигура I.4.4-3. Резултатите показват лимитиращите 

стойности на соленост, температура, кислородно съдържание и тип на технологията за 

отглеждане.Така, за A.guldenstaedtii (Руска есетра) са установени следните стойности: 

соленост от 0- 30 , температура на водата: 2-22 ºC, и кислородно сдържание > 5 O2 / 

dm3  

 

 

Фигура I.4.4-3.  Условия и технологии за отглеждане на различни видове в 

аквакултура. 
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Фигура I.4.4-4. Карта на натиска (аквакултурни установки, зауствания на битови води, 

риболовни стационарни съоръжение и др.) 
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Приложение I.4.5. 

 

 

Фигура I.4.5-1. Oбработени проби от калкан от които е  изолирана ДНК 
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Фигура I.4.5-2. Фракции от 1 до 7, показващи изолирана ДНК от гръбна перка от 

калкан 

 

 

Таблица I.4.5-1. Размерен състав и тегло на пробите от калкан 

№ TL (cm) SL (cm) W (kg) 

1 46 37 1,765 

2 46 36 1,755 

3 48 39 1,995 

4 53 42 2,285 

5 48 38 1,715 

6 50 40 2,295 

7 48 38 1,805 

8 50 39 2,605 

9 45 36 1,470 

10 50 40 2,090 

11 47 37 1,890 

12 48 38 1,930 

 

    М       1      2       3      4     5      6      7 
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13 47 37 1,845 

14 44 35 1,750 

15 50 39 2,580 

16 46 37 1,975 

17 45 36 1,430 

18 45 35 1,735 

19 47 36 1,970 

20 49 39 1,880 

21 50 39 2,180 

22 53 41 2,730 

23 52 41 2,265 

24 47 37 1,675 

25 50 40 2,250 

26 52 41 1,985 

27 48 39 1,885 

28 47 36 1,880 

29 45 35 1,520 

30 46 36 1,110 
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Приложение I.4.6. 

 

Избор на полигон за провеждане на изследванията. 

Изследванията ще бъдат проведени в ЗЗ по Натура 2000 BG0000146 Градина-

Златна рибка (Фиг. I.4.6-1). Основната част от зоната включва Созополския залив, 

който е защитен от ветровите вълни, подхождащи от север, от н. Червенка, и от изток и 

югоизток - от полуостров Несебър. Той е частично открит на североизток. Специфична 

особеност на залива е наличието на остров (острова Свети Иван), който създава 

специфичен вълнови климат в района. Зоната предоставя разнообразието от субстрати 

(твърдо и меко дъно) и местообитания (1110- Постоянно покрити от морска вода 

пясъчни и тинести плитчини и 1170- Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли 

по скалисти морски дъна), необходими за провеждане на изследванията. Зоната е в 

непосредствена близост до Лаборатория по морска екология- ИБЕИ, БАН, което 

осигурява оперативност, бърз пренос за обработка и съхранение на проби при ниски 

разходи за поддръжка на предвидените дейности.  

  

 
Фиг. I.4.6-1. Зона на изследванията- ЗЗ по Натура 2000 BG0000146 Градина-

Златна рибка 

Допълнително преимущество на избрания полигон е, че през последните 10г. по 

различни национални и международни проекти са събрани предварителни данни за 

разпространението и състоянието на местообитанията - обект на изследванията, които 

ще послужат за основа на развитието на тематиката.  
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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. 

 

Кратка литературна справка по темата 

Съобществата на черната мида M. galloprovincialis са един от основните 

компоненти на скалните местообитания в крайбрежната зона на Черно море (Калугина-

Гутник, 1975; Маринов, 1990). Техният филтрационен капацитет и нарастване са 

зависими както от наличието на хранителни вещества във водния стълб, така и от 

биотични взаимодействия –  например  трофични взаимодействия жертва-хищник с 

инвазивния гастропод Rapana venosa. Натискът от хищници върху средообразуващи 

зоо- и фитобентосни видове може да доведе до съществени изменения в цялостния вид 

и функциониране на крайбрежни екосистеми, т.нар. ‘regime shift’ (Bekkby et al., 2009; 

Rilov, 2009). Известни примери за такива изменения са деструктивното въздействие от 

инвазивния морски таралеж Strongylocentrotus droebachiensis върху екосистемите на 

кафявото водорасло-келп Laminaria hyperborea по крайбрежието на СИ Атлантически 

океан (Bekkby and Moy, 2011; Rinde et al., 2014), довели до съществени загуби от тези 

екосистеми, както и негативните въздействия от хищническия натиск от морски 

таралежи и инвазивни растителноядни риби Siganus sp. върху съобществата на кафяви 

водорасли от р. Cystoseira в Източно Средиземно море, довели до загуби в площите им  

(Giakoumi et al., 2011; Tsiamis et al., 2013). Наши изследвания, проведени в последните 

години по българското крайбрежие, показаха 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).    

 

Дизайн и планиране на работата  

 Оценката на промените и загубата на регулативните екосистемни услуги, 

предоставени от зооценозите на черната мида върху скално дъно, като резултат от тези 

негативни въздействия изисква експериментални in-situ изследвания, оценяващи 

степента на въздействие на рапана върху черната мида. Най-подходящ 

експериментален подход, доказал се в бентосните екологични изследвания в други 

морски басейни, е провеждането на ‚изключващи експерименти‘ (exclusion experiment), 

при които достъпът на хищника до определен участък от дъното е ограничен чрез 

поставяне на клетки с мрежи (Sala et al., 2011; Giakoumi et al., 2012). 

 При провеждането на експеримента ще бъдат заложени по минимум три броя 

клетки с подходящ размер върху участъци от скалното дъно, колонизирани от M. 

galloprovincialis, а в съседство на тях ще бъдат избрани и маркирани контролни 

площадки без клетки. Площадки за изследване ще бъдат разположени на брегове с 

различна изложеност на вълново въздействие (открити и закрити), и на субстрати с 
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различна морфология и наклон (равни и вертикални). През определени периоди 

промяната в покритието от миди и други зоо- и фитобентосни организми на всяка от 

площадките ще бъде проследявано чрез визуално определяне на размера на 

популацията (брой индивиди), чрез заснемане с дигитален фотоапарат за определяне на 

% покритие от различни видове и чрез фотограметрично заснемане за определяне на 

обема и оценка на промяната в биомасата на видовете. Събраните биометрични данни 

ще бъдат използвани за оценка на потенциалните екосистемни функции, предоставени 

от изследваните зооценози (филтрационен капацитет). В района на площадките ще бъде 

извършвана и периодична визуална оценка на присъствието на рапани. Проследяването 

на динамиката на промяна на изследваните зооценози ще обхване минимум един 

жизнен цикъл от развитието на черната мида в Черно море (Консулова, 1984).  
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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. 

 

Кратка литературна справка по темата 

Направен е преглед на научната литература в областта на бентосните изследвания 

върху функционирането на литоралните седименти и ливадите от морски треви. 

Основно внимание беше обърнато на биотурбацията, стабилизацията/дестабилизацията 

на седиментите при жизнените дейности на организмите, както и потенциалното им 

въздействие върху биогеохимичните процеси в крайбрежната зона. Беше събрана и 

систематизирана 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.  

 В морските и крайбрежните екосистеми, граничната зона между дънните 

седименти и водата (benthic boundary layer, BBL) се обитава от особено богати и 

разнообразни съобщества от организми. Биотурбацията е процес, при който 

организмите разместват частиците на почвите или седиментите, и активно смесват 

водата и седиментите в дънния граничен слой. Тя може да се извършва от микро- или 

макроорганизми и обхваща всички техни жизнени дейности, напр. хранене, заравяне и 

изграждане на тръбички, тунели и убежища, дишане, отделяне, вентилация или 

наводняване на биогенните структури (Meysman et al., 2006). 

 Преработването и размесването на дънните седименти от бентосната фауна се 

счита за един от ключовите процеси, които модифицират основните физични, химични 

и биологични характеристики на седиментите (Rhoads and Young, 1970; Rhoads, 1974). 

Биотурбацията ускорява химичното преобразуване на материята и стимулира 

микробиалните процеси, свързани с минерализацията на органичната материя и 

регенерацията на биогенните елементи; не на последно място, благодарение на нея се 

осигуряват и поддържат местообитания и за други организми (Kristensen and Blackburn, 

1987; Rosenberg, 2001; Rosenberg et al., 2008; Birchenough et al., 2012). От друга страна, 

размесването на частици и разтворени вещества е също основен фактор, определящ 

съдбата на замърсителите в седиментите (Bradshaw et al., 2006). 
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 Различните типове жизнени дейности на организмите нарушават структурата на 

седиментите на различни дълбочини. Така най-горните слоеве се разбъркват, размесват 

и изкопават от организми с различни размери в търсене на плячка или детритни 

частици или при избягване на хищници, напр. от малки мобилни ракообразни и 

охлюви. На повърхността на седиментите често има изкопани дупки от малки риби и 

раци, а също и купчинки на изхода на тунелите на ракообразни като Upogebia и 

Callianassa, а също и полихети от сем. Terbelllidae – тези организми често местят и 

депозират значителни количества материя от дълбочина към повърхността (Hughes et 

al., 1996). Изградените от тях структури променят топографията на повърхността на 

седиментите и оказват въздействие върху теченията в придънния слой.  

 Повечето представители на инфауната обитават аеробния слой непосредствено 

под повърхността на седиментите. Това са разнообразни организми, които често живеят 

в изградени от тях тръбички или бърлоги; тези структури обикновено стабилизират 

седиментите. От друга страна, активно заравящите се организми, които постоянно 

изместват частици в хода на дейностите си, имат по-скоро дестабилизиращ ефект 

(Rhoads and Young, 1970). Тъй като детритната материя като хранителен ресурс е 

достъпна първо на повърхността на седиментите, по-долните слоеве се обитават от по-

малко видове. Тези организми трябва да поддържат контакт с надлежащите водни 

слоеве поне за да си набавят кислород; много от тях са също способни да оцеляват при 

редуцирани условия. Повечето видове поддържат и обитават сложни системи от 

тръбички или тунели, които редовно наводняват, като по този начин поддържат 

насищането и на околните седименти с кислород и стимулират обмена на поровите 

води (Kristensen and Blackburn, 1987; Boudreau and Marinelli, 1994).  

 

Дизайн и планиране на работата 

Функционално разнообразие на съобществата и биотурбация 

 Групирането на съобществата от организми според общи функционални 

характеристики (функционални групи) или според общ ресурс (гилдии) е удобен и 

често използван метод за опростяване на анализа на структурата и функционирането 

им. Промените във функционалното разнообразие на бентосните съобщества при 

промяна в условията на средата често се изследват с помощта на мултифункционални 

групи, т.е. комбинация от няколко различни функционални характеристики, които 

определят сходна реакция на организмите. Биотурбацията често е част от тези 

характеристики. Първият пример за такова изследване е Fauchald & Jumars (1979) върху 

трофичните гилдии на полихетите – комбинация от тип хранителен източник, метод на 

набавяне на храна и степен и вид на мобилност. Впоследствие тази класификация е 

разширена и ревизирана (Jumars et al., 2015), а също и адаптирана за други 

таксономични групи освен полихетите (Pearson and Rosenberg, 1987; Bonsdorff and 

Pearson, 1999). Swift (1993) оценява биотурбационната активност на 

макрозообентосните съобщества, като класифицира организмите според мобилността, 
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начина на хранене и заравянето в седиментите; всяка дейност получава оценка 0-4. 

Тази схема позволява сравнение на цялостния биотурбационен потенциал на 

съобщества с различни състав и структура. Според друга класификация (Dauwe et al., 

1998), макрофауната се групира в 4 групи според начина на биотурбация (дифузно 

смесване, депозиране на повърхността, транспорт от дълбочина към повърхността и 

транспорт от повърхността в дълбочина). Пропорциите на всяка група в съобществата 

се променят в зависимост от количеството и качеството на наличната органична 

материя (Dauwe et al., 1998; Rosenberg, 2001, 1995), а също и в зависимост от 

кислородните условия в придънния слой (Gutierrez et al., 2000). Интересна по-широка 

класификация прилага Olenin (1997) в изследването на вертикалното зониране на 

макрофауната в Балтийско море: групите са дефинирани на базата на тип хранене, 

мобилност, тип местообитание и дейности, модифициращи седиментите. Всяка от 

последните дейности получава допълнителна оценка (високо, ниско или никакво 

значение); сборът от оценките се използва за характеризиране на биотурбационния 

потенциал на дълбочинни зони, разграничени по хидродинамични и седиментни 

характеристики.  

 Според повечето изследвания на биотурбацията ефектът от дейностите на 

отделните видове обикновено не се натрупва, т.е. най-ефикасният биотурбатор в 

съобществото маскира ефектите от всички останали; такива са например дълбоко 

заряващите се полихети (Mermillod-Blondin et al., 2005), изграждащите тунели 

ракообразни (Norling et al., 2007), големите миди (Norkko et al., 2001), морските звезди 

(O’Reilly et al., 2006). Поради това, функционалното разнообразие и присъствието на 

някои ключови видове се смятат за определящите фактори за функционирането на 

екосистемите. Като цяло, депозиворите, живеещи в дълбочина в седиментите, се смятат 

за по-ефикасни биотурбатори от сесилните суспенсивори (Norling et al., 2007); също 

така, видовете, които транспортират седиментни частици между две отделни 

дълбочини, се смятат за по-ефикасни от тези, които размесват частиците предимно на 

повърхността на седиментите (Mermillod-Blondin et al., 2005).  

 

Биотурбационен потенциал на съобществата  

 Биотурбационният потенциал (bioturbation potential, BPc) на бентосните 

съобщества е метрика, за пръв път описана от Solan et al. (2004a). Тя комбинира данни 

за числеността и биомасата с информация за функционалните черти на видове или 

таксономични групи, напр. тип преработване на седиментите и мобилност – т.е. черти, 

свързани или регулиращи биотурбацията. BPc не е директна количествена мярка на 

процесите на биотурбация, а по-скоро оценка на потенциала за биотурбация на дадено 

съобщество, а съответно и на вероятната степен на въздействие на бентосните 

съобщества върху важни екосистемни характеристики и процеси (Queirós et al., 2013).  

 Тъй като необходимите за директното измерване на биотурбацията инструменти, 

ресурси и експертиза не винаги са достъпни, рутинното приложение в полевите 
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изследвания често не е практично. За сметка на това, оценката на биотурбационния 

потенциал изисква само данни за численост и биомаса на бентосните видове 

(обикновено налични при всяка една рутинна мониторингова кампания, както и под 

формата на исторически масиви данни), и на функционална класификация на чертите, 

свързани с биотурбацията. Липсата на данни за последните, както и на стандартизирана 

класификационна схема, е една от основните пречки пред по-широкото му приложение 

(Queirós et al., 2013). Потенциалните приложения на този индекс са много широки, в 

различни мащаби и в контекста на различни натиски и екосистемни функции (Solan et 

al., 2004a, 2004b; Lohrer et al., 2010; Solan et al., 2012; Birchenough et al., 2012; Queirós et 

al., 2015; Gogina et al., 2017).    

 

Количествена оценка на регулативни екосистемни услуги, предоставяни от 

крайбрежни местообитания, доминирани от морски треви: усвояване на азот и 

фосфор, продукция на кислород.  

Планиране на полевия експеримент: Изследването ще се проведе през летния 

период, когато интензивността на листния обмен при морските треви е максимална и 

следователно се очаква ролята им в самопречиствателния процес (усвояване на азот и 

фосфор) да е най-голяма. 

Оценка на скоростта на листния обмен: Оценката на скоростта на листния 

обмен ще бъде извършена чрез метода на листното маркиране (Short T. and  R. Coles, 

2001 eds.) и чрез оценка на връзката между относителната повърхност и относителната 

скорост на нарастване (Хайлов К.М и кол., 1992). Тестов обект ще бъде Z. marina L., от 

откритата за вълново въздействие зона от полето. 

Растителни проби: Успоредно с експеримента за нарастване ще бъдат събрани 

проби от листната маса на растенията, които ще бъдат анализирани за съдържание на 

азот и фосфор. Ще бъдат събрани общо 10 проби (двукратно, на 5 репликати) за оценка 

на пространствената нееднородност и краткосрочната динамика на съдържанието на 

азот и фосфор в листата. 

Оценка на ефекта на растителността върху ефекта на дъното като източник 

на биогени: За оценка на ефекта на дъното е предвиден анализ на потоците от дъното 

към водната маса. Ще бъдат взети водни проби от придънния слой и проби от поровите 

води в седиментите. Ще бъде извършена оценка на потоците от и към водната маса в 

две точки: с и без растителност, за да се провери ефекта на растителността в процеса. 

Изследването ще бъде извършено през летния период. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ПО РП I.5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Кратко представяне на методологията CORINAIR  

 

 Проектът CORINAIR (The Core Inventory of Air Emissions in Europe) стартира 

през 1986, като целта е съставянето на координирано описание на емисиите, отделяни в 

атмосферата от 12-те държави-членки на Общността през 1985 г. (CORINAIR 1985). 

Инвентаризацията CORINAIR 1985 обхваща само три замърсителя – SO2 , NOx  и ЛОС 

(летливи органични съединения) и разграничава осем основни групи източници: 

 горивни процеси в енергетиката (изключени са другите индустрии) 

 петролни рафинерии 

 горивни процеси в индустрията 

 негоривни процеси в индустрията 

 изпаряване на разтворители 

 пътен транспорт 

 природни източници  

 други. 

 Проектът разработва още: 

 номенклатура за групите източници NAPSEA (Nomenclature for Air Pollution 

Socio-Economic Activity) и SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) за 

емисионните групи източници, под-групи и дейности. 

 наръчник за емисионните фактори (Default Emission Factor Handbook)  

 компютърен, софтуерен пакет за въвеждане на информация и изчисляване на 

секторните, регионалните и националните емисиите. 

 Инвентаризацията CORINAIR 1985 е завършена през  1990 г. и резултатите са 

публикувани (Eurostat, 1991; CEC, 1995) и широко разпространявани под формата на 

таблици и карти. С решение на Европейската агенция по околна среда EEA (European 

Environmental Agency) се стига до споразумение през 1991г. да се направи актуализация 

на CORINAIR за 1990 г. (CORINAIR 1990). Тази актуализация е направена в 

сътрудничество с Оперативната програма за мониторинг и оценка на трансграничния 

пренос на замърсители на въздуха на големи разстояния EMEP (European Monitoring 

and Evaluation Programme) и Междуправителствената група по изменение на климата 

IPCC-OECD (Greenhouse Gas Emissions Programme), които учстват в изготвянето на 

необходимите инвентаризации към Конвенцията за трансгранично замърсяване на 

въздуха на дълги разстояния LRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air 

Pollution) и Рамковата конвенция за изменението на климата FCCC (Framework Climate 

Change Convention съответно. 

 Инвентаризацията CORINAIR 1990 е направена достъпна за: 
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 12-те членки на Европейската общност през 1990 г.: Белгия, Дания, Франия, 

Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, 

Испания и Обединеното Кралство; 

 5-те държави членки на зоната за свободна търговия EFTA (European Free Trade 

Association): Австрия, Финландия, Норвегия, Швеция и Швейцария; 

 3-те прибалтийски държави: Естония, Латвия и Литва; 

 9 държави от Централна и Източна Европа: Албания, България, Хърватия, 

Чешката Република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения и Русия. 

 Това сътрудничество е довело до: 

 по-добре развита номенклатура (разделяне на групи източници) SNAP90, 

включвайки над 260 групи дейности в структура от 3 нива на под-сектори и 11 

основни сектора;  

 разширяване на списъка със замърсители, който вече обхваща 8 елемента: серен 

диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, 

въглероден оксид, метан, азотен оксид, въглероден диоксид;  

 разширяване на броя на източниците, които да се разглеждат като точкови (над 

1400 големи точкови източника в инвентара CORINAIR 1985); 

 разширяване на достъпа до системата CORINAIR за 30 държави; 

 повишаване на информираността във връзка с CORINAIR и нуждата от 

съставяне на инвентаризация в разумен времеви период, за да обслужва 

изискванията на общността (политиката, учените и т.н.). 

 В инвентаризацията CORINAIR 1990 са разграничени 11 основни групи 

източници (съгласно споразумението с ЕМЕР): 

 електроентрали, ТЕЦ; 

 битово горене; 

 горивни процеси в индустрията; 

 производствени процеси; 

 добив и преработка на горива; 

 използване на разтворители; 

 пътен транспорт; 

 друг  транспорт; 

 третиране и депониране на отпадъци; 

 селско стопанство; 

 природни. 

 Източниците, които се представят като точкови са: 

 ТЕЦ-ове с топлинен капацитет ≥ 300MW; 

 Рафинерии; 

 предприятия за производство на сярна киселина; 

 предприятия за производство за азотна киселина; 

 заводи за металообработка и производство на метал/стомана с производствен 

капацитет > 3Mt/yr; 

 заводи за хартия с производствен капацитет > 100kt/yr; 
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 предприятия за боядисване на превозни средства с производствен капацитет     

>100000 превозни средства/год.; 

 летища с > 100000 LTO цикли/год.; 

 други предприятия емитиращи ≥ 1000t/год. SO2, NOx или ЛОС или ≥ 

300000t/год. CO2. 

 Първите данни от CORINAIR 1990 са станали достъпни в началото на 1994 г., а 

след завършването на проекта са изготвени серия от доклади през 1995 г. и началото на 

1996 г. Работата е финализирана и публикувана от ЕЕА през 1996 г. и 1997 г. 

(https://www.eea.europa.eu/publications/ EMEPCORINAIR/page005.html). 

https://www.eea.europa.eu/publications/%20EMEPCORINAIR/page005.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 

 

Инвентаризация на емисиите на национално ниво се докладва ежегодно от 

правителството на Р. 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 март 2019 и обобщава 

данните за 2017 г., като е общо достъпен [1]. 

В допълнение Националният доклад за състоянието и опазването на околната 

среда (НДСООС) в Р. България от 2018 г. [2] представя данни за замърсителите на 

качеството на атмосферния въздух КАВ (за 2016 г.), съгласно Директива 2001/81/ЕО и 

Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния (КТЗВДР). През 2016 г. се докладва изпълнение на ангажиментите 

на България за нивата на емисиите на SO2, NOx, NMVOC и NH3, като единствено 

емисиите на ФПЧ2,5 са увеличени с 32 % от 24.16 kt през 1990 г. до 31.85kt през 2016 г. 

В същото време през 2016 г. е отчетено понижение на емисиите от ФПЧ10 спрямо 2015 

г. с 7.4 kt. 

 Според същия доклад увеличението на емисиите на ФПЧ2.5 в периода от 1990 г. 

до 2016 г. се дължи на нарастването на емисиите от изгарянето на горива в битовия 

сектор. Отчетеното през 2016 г. намаляване на емисиите на ФПЧ10 спрямо 2015 г. е 

поради намалените емисии от ТЕЦ и от негоривни производствени процеси. През 2016 

г. основните групи източници, отговорни за емисиите от ФПЧ2,5 и ФПЧ10 са, както 

следва: отопление на битови и обществени сгради (битово горене), негоривни 

производствени процеси и пътен транспорт.  

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: 

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

метода.  

Инвентаризацията на емисиите обикновено е основана на един от двата метода: 

top-down или bottom up. Тъй като неопределеността в изходните данни и крайния 

резултат, независимо от приложения метод, е значителна в оптималния случай се 

използва комбинация от тях.  

Методът top-down изисква работа с входни данни, относно пространственото 

разпределение на инвентаризацията емисии, отнесена към съответна териториална 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Приложения към 

отчета за първите 6 месеца на програмата 

единица. Обикновено входните данни се получават въз основа на валидираната 

инвентаризация на емисиите на национално ниво. По-подробно описание на метода е 

представено в текста към Дейност 1, РП.I.5.1-2.  

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

от натуралните показатели по всички групи източници [3]. 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. 

Съгласно методологиите [3, 4] изборът на съответния Тier метод (Tier 1, Tier 2 и 

Tier 3), зависи основно от вида и обхвата на наличните данни. Tier 1 е най-простият 

подход, следван от Tier 2 и Tier 3. Tier 2 изисква наличието на емисионни фактори, 

характеризиращи технологичния процес. Tier 3 е комплексен подход, реализацията на 

който често включва използването на специфични модели и значителен набор от 

входни данни. При възможност за ключовите категории източници се използва метод с 

по-висока точност (Tier 2 или Tier 3). Съгласно [3, 4] инвентаризацията на емисиите 

следва да бъде извършена при спазване на критериите за качество: прозрачност, 

последователност, пълнота, съпоставимост и точност.  

b) Преглед на налични входни данни за инвентаризация на емисиите, 

съгласно „bottom up“ метода. Задачата следва да бъде завършена до края на третата 

година. 

За изчисляване на емисията от конкретен замърсител за определена дейност е 

необходимо количествената стойност на тази дейност, която обикновено е 

статистически определената величина (продукция, изгорено гориво, глава добитък, 

площ, суровина и т.н.), да бъде включена в номенклатурата на националната 

статистика. При липса на такава е възпрепятствано достоверното изчисляване на 

съответните емисии [3]. 

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

входни данни, публикувани в актуални и официално достъпни източници, напр. 

планове за управление на КАВ, доклади на ИАОС/МОСВ, НСИ, Общинска 

администрация и др. Междинни резултати следва да бъдат обобщени и представени на 

конференцията, посочена в подточка d).  

c) Емисии от ФПЧ при изгаряне на биогорива.  

В рамките на предходен международен проект е разработен 

научноизследователски 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 
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помещенията, в които е разположена горивна или друга инсталация за 

преобразуване/оползотворяване на биогорива.  
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СПИСЪК – ДЕМОГРАФСКИ И ЗДРАВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

 ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И 

ПОЛ 

 НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

 ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА  ПО ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

 УМРЕЛИ ПО ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

 УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПО ОБЛАСТИ 

 УМРЕЛИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ И 

МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

 УМРЕЛИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ И МЕСЕЦИ 

 НАСЕЛЕНИЕ, ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА И УМРЕЛИ ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ 

 РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ 

НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪОБЩАВАНЕ, ПО ОБЛАСТИ 

 РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА ПО 

ОБЛАСТИ 

 БОЛНИ ОТ АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА ПОД НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРИ ПО ФОРМИ НА 

ЗАБОЛЯВАНЕТО, ВЪЗРАСТ И ОБЛАСТИ 

 НОВООТКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 

НОВООБРАЗУВАНИЯ  ПО ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ОБЛАСТИ 

 ИЗПЪЛНЕНИ ПОВИКВАНИЯ И ОБСЛУЖЕНИ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИТЕ 

ПОВИКВАНИЯ ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ПО ПРИЧИНИ НА ПОВИКВАНЕТО И ПО ОБЛАСТИ 

 ОБСЛУЖЕНИ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПОВИКВАНИЯ ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ 

ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ , ПОЛУЧИЛИ МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО ПОВОД НА ТРАВМА, ОТРАВЯНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И 

РАЖДАНЕ, ПО ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Описание на установката и възможностите на гама-спектрометричния метод 

Въздуходувната установка за пробовземане на връх Мусала e изцяло 

разработена в ИЯИЯЕ-БАН и включва въздушна турбина с ел. двигател, устройство за 

фиксиране на филтърната материя и подходяща преса за подготовка за измерване на 

използвания филтър (фиг. 1а и б). 

С цел идентифициране на възможно най-малки концентрации на техногенна и 

природна радиоактивност, както и за повишаване на точността на определяне на 

присъстващата радиоактивност, е създадена въздуходувна установка за анализ на 

въздушните аерозоли в Базова екологична обсерватория „Мусала“ (БЕО Мусала), с 

дебит ~1200 м3/ч. На височина около 3000 м установката е уникална за целия Балкански 

полуостров. Най-близките аналогични установки се намират в Австрия и в Швейцария. 

Съвместно с гама-спектрометър тя отговаря на международните норми за контрол на 

нелегитимни ядрени изпитания, както и на нормите на неформалното обединение 

RING5 (The European Trace Survey Station Network for Monitoring Airborn Radioactivity, 

“RING OF FIVE”).  

 

 

 

а) б) 

Фиг.1. Външни компоненти на установката за пробовземане на аерозоли: а) филтърно 

устройство, б) филтърното устройство, разположено на мостика на „БЕО Мусала“, 

свързано с турбината и ел. мотора, които са разположени в долния десен ъгъл на 

сградата. 

Гама-спектрометричният анализ на аерозолните проби се провежда с HPGe гама-

спектрометър (фиг.2) с относителна ефективност на германиевия детектор 33% и 

разделителна способност 2.0 keV при енергия 1.3 MeV. Гама-спектрометърът е 

калибриран по ефективност с идентичен на пробите (размери, плътност) стандартен 
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източник. Времето на измерване на eдна проба е 105s. Минималната детектируема 

активност (МДА) за повечето техногенни радионуклиди, при пробовземане на 15000 m3 

въздух и време на измерване 105 s не надвишава 0.007–0.020 mBq/m3. 

Спектрите са снемат за времена от 50 000 сек. до 800 000 сек. Определянето на 

активността на идентифицираните във филтрите радионуклиди се извършва, като се 

определя чистата площ на всяка линия т. е. площта на фотопика над подложката.  

 

  

Фиг. 2. HPGe спектрометър в оловната защита и в открит вид 

 

 

Фиг. 3. Гама сонда, модел IGS421B-H 

Следва да се отбележи факта, че с помощта на гореописаното устройство и метод на 

обработка могат да се наблюдават активности десетки хиляди пъти под допустимите 
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норми. Това означава на практика, че идентифицирането на дадена активност става 

далеч преди тя да представлява каквато и да е опасност за населението. Значително по-

важни са обаче системните измервания, за които е създадена тази методика, на 

активността във въздуха и анализа на промените им във времето. Даже в случай на 

особено ниски активности е важно да се знае тенденцията на промени, независимо дали 

това са природни или техногенни радиоактивности. 
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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 

Пробовземането на въздушни проби на вр. Мусала се провежда всеки втори ден ~ 

8.30 ч. до 17 ч. Големият дебит на измерването ~ 15000 до 25000 м3 позволява при 

наличието на техногенна радиоактивност да се определи навлизането на въздушен 

фронт с радиоактивни аерозоли в зависимост от времето, както бе в случая с инцидента 

„Фукушима”. Провеждайки мониторинг на въздушната радиоактивност в центъра на 

Национален парк „Рила”, в биосферния резерват „Централна Рила”, ние получаваме 

важна информация за присъствието и динамиката на различни радионуклиди, 

естествени и техногенни. От гледна точка на екологичните промени, които винаги 

настъпват в една или друга степен, е важно да се знаят тенденциите на промяна - 

намаляване, запазване или увеличение на концентрацията на едни или други 

радионуклиди.  

След като филтрите се свалят от въздуходувната система минават през преса и 

така готовите таблетки се транспортират за анализ в лабораторията в ИЯИЯЕ-БАН. 

Прилага се нискофонова гама-спектрометрия за измерване на естествени и техногенни 

радионуклиди в атмосферните проби. Резултатите от анализа на аерозолните филтри от 

вр. Мусала показват фонови концентрации за техногенния 137Cs<0.007mBq/m³ 

минимална детектеруема активност (МДА). Измерените стойности на постоянно 

присъстващия във въздуха космогенен радионуклид 7Be, който се получава в горните 

атмосферни слоеве са много под допустимите средногодишни стойности съгласно 

Наредба за радиационна защита/20.02.2018г. Данните за вр. Мусала могат да бъдат 

приети като средни за цялата страна, тъй като на височина ~ 3000 м обменът на 

въздушни маси е особено интензивен и обикновено предхожда разпространението на 

същите на по-ниска височина. 

Дъждовни (снежни) водни проби са събрани в дните с обилни валежи. В пробите 

от валежи (мокър фолаут) е опредена специфичната активност на космогенния 

радионуклид 3H, който има и техногенен произход. Анализът на резултатите показва, 

че измерените стойности варират в тесни граници и са относително постоянни. Данните 

са сравнени с гранични стойности, посочени в Наредбата за радиационна защита от 

2018г., в резултат на което не са регистрирани завишения. 

Резултатите в табличен вид ще бъдат представени в окончателният отчет. 
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Мониторинг и анализ на съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди 

в атмосферния въздух 

Движението на въздушните маси в по-високите слоеве на атмосферата се 

проследява посредством измерване на активността на някои нуклиди от естествен 

(космогенен) произход. В гама спектрите на всяка проба от „БЕО Мусала“ присъства и 

естествения радиоактивен изотоп 7Be, който е индикатор за движение на големи 

въздушни маси от стратосферата към тропосферата.  

 Извършена е обработка на натрупаните данни от проведения мониторинг по 

отношение на съдържанието на 7Ве във въздушно-преносимите аерозоли събирани в 

района на връх Мусала. Търсена е корелация между съдържанието на 7Ве във 

въздушно-преносимите аерозоли и сезонните изменения на някои климатични 

параметри като температура, налягане и др. Данните за количеството на 7Be могат да 

бъдат използвани при анализ на климатични процеси, както и при краткосрочни 

прогнози, особено в случаите на мощни интрузии от високите атмосферни слоеве.  

Резултати за времето на инцидента във"Фукушима". 

 След аварията във АЕЦ Фокушима на 11 март 2011 г. е извършвано 

пробовземане на въздушни аерозоли на вр. Мусала в продължение на един месец всеки 

ден. Установено е наличие на 131I, 134Cs, 137Cs в проби взети от въздуха в количества под 

пределно допустимите стойности за специфичната радиоактивност. На фиг. 4 са 

представени графично отчетените стойности за специфичната активност, получени на 

вр. Мусала за радионуклидите 131I, 134Cs, 137Cs през периода 23 март – 7 април 2011 г. 

 

Фиг. 4 Измерена специфична активност за 131I, 134Cs, 137Cs в „БЕО Мусала“ 
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В първите дни се наблюдава само компонента на 131I, но в последствие се 

появяват също 134Cs и 137Cs, които по-късно са проникнали в атмосферата при 

инцидента. Максималните стойности, достигнали вр. Мусала, респективно България са 

в рамките на 0.3 - 0.4μBq/m3. Тези стойности са десетки хиляди пъти под пределно 

допустимите норми, които например за 137Cs са 6μBq/m3. При това тази стойност, 

6μBq/m3 е средно-годишна, т.е. допустима е в течение на цялата година, докато 

измерените значения са в рамките на десетки или стотици микробекерела на кубичен 

метър въздух, само в течение на няколко дни. Ако се сравнят дозовите натоварвания от 

6μBq/m3 при ежедневно присъствие, с наблюдаваните количества в течение на няколко 

дни ще видим, че става дума за милиони пъти по-малка доза от допустимата за 

населението.  

Трансграничен пренос на 106Rh 

Провеждайки гама-спектрометричен анализ на пробата от 3.10.2017 г. 

неочаквано бе установено наличието на радиоактивния изотоп 106Rh, при отсъствието 

на каквито и да е било други гама емитери (фиг.5). Тъй като 106Rh има много кратък 

период на полуразпадане, логично бе да се предположи, че наличието му е обусловено 

от разпадането на друг, сравнително дългоживеещ радиоактивен изотоп 106Ru, който 

обаче не се наблюдава в гама спектрите, поради това, че не е гама емитер. До момента 

на конкретното измерване 106Ru не е бил наблюдаван във въздушните аерозоли на 

територията на България. Източникът на 106Ru не беше идентифициран. 

 

 

Фиг. 5. Гама-спектър на пробата от 3.10.2017 г. Отчетливо се наблюдават интензивните 

преходи при разпада на 106Rh, дъщерен изотоп на 106Ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

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 и представени са измервания със сканиращата лидарна система на 

базата на лазер с медни пари  на Лаборатория “Лазерна локация” на ИЕ-БАН. Целта на 

измерванията бе да се изследва време-пространственото разитие на аерозолни полета в 

приземните слоеве на атмосферата над някои избрани градски и извънградски райони 

на Софийска община. Използувани бяха два подхода на измерване: 1) чрез 

хоризонтално сканиране на лазерния лъч; 2) при неподвижен лазерен лъч, преминаващ 

над или в близост до избрания район. Разстоянието на картографиране е над 9 км. 

Получените лидарни карти за двата подхода  са представени на следващите фигури. 

 

 На Фиг.1 са представени резултати от измерване в хоризонтално направление по 

посока на центъра на град София над бул. „Цариградско шосе”, проведено на 8.04.2019 

г. Лазерният лъч е сканиран със стъпка 1.6 deg. Виждат се ясно зони (Фиг.1а) с ниска (в 

синьо) и с висока (в жълто, червено) концентрации на аерозолното поле. На Фиг.1б 

лидарната карта е съвместена с топографската карта на софийска община. Вижда се, че 

високите стойности на аерозолното поле са разположени в близост до бул. 

„Цариградско шосе”. В зоните с оживени кръстовища също се наблюдават области с 

висока концентрация на аерозолни замърсявания с фини прахови частици (ФПЧ). 

Изводът, който може да бъде направен от представените резултати, е че наблюдаваното 

и визуализирано от лидарната система аерозолно замърсяване се дължи на интензивния 

автомобилен трафик в наблюдавания район. 

На Фиг.2 е представена лидарна карта на измерване, проведено на 13.03.2019 г. 

по фиксирано направление на сондиране от Лидарната Станция на ИЕ-БАН в посока 

кв. „Дружба 1”. Ясно се вижда (Фиг.2а) наличието на високо интензивен източник на 

аерозолно замърсяване с ФПЧ на разстояние 7км по направление на лазерния лъч, 

който излъчва интензивни замърсявания през цялото време на измерванията. От 

съвместяването с картата на столична община в същия район на Фиг.2б се вижда добре 

и разположението на самият източник на ФПЧ, който е локален и с неголеми размери. 

На другите разстояния се наблюдават нееднороодни (във времето и пространството) 

аерозолни полета с по-ниска интензивност и сравнително ограничени размери. Ще 

посочим и обширното аерозолно поле (представено в жълто), разположено на 

дистанции от 1км до над 6км.  
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                       Фиг.1.а                                                                Фиг.1б             

 

               

                       Фиг.2а                                                                Фиг.2б             

 

 Проведените предварителни експерименти по лидарно картографиране над 

определени градски и извънградски райони и по наблюдаване на еволюцията на 

аерозолните ансамбли по фиксирано трасе на сондиране на лидарната система 

убедително демонстрират преимуществата на лидарните методи на сондиране на 

аерозолни полета.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ПО РП I.7 
 

Към Подзадача РП.I.7.1 – 2. Реликтни храстови местообитания като моделен 

обект за оценка на климатичните промени 

 
Формуляр за теренни изследвания 

 

Природно местообитание според Червена книга на Република България, том 3.  

 

Дата 
Начален час/Краен час 

на наблюдението 

Място/Полигон  

[oтбелязвa се конкретното място на находището, 

местност]  

      

Наблюдатели:  1.  2. 

Площ на полигона: 

Извадъчна единица/Пробна площадка: Площ в ha: 

GPS координати WGS 84) 

Longitude Longitude Longitude Longitude 

Latitude Latitude Latitude Latitude 

Надморска височина: 

 

Начин на трайно ползване на земята: 

 

 

Собственост на земята: 

 

Характеристика на местообитанието: 

Изложение: N,   S,   E,   W,   NE,   NW,   SE,   SW Форма на релефа: 

Наклон в градуси: [отбелязва се с +]   Основна скала:[отбелязва се с +]                                              

15˚  силикат  

610˚  варовик  

1115˚  льос  

1620˚  пясъчник  

2125˚  неразкрито  

2630˚  друга основна скала:  

3135˚    

3640˚    

Почва: 

Тип:                                    [отбелязва се с +]   Мощност: [отбелязва се с +]                                        

смолници  плитки  

метаморфни  средномощни  

черноземи  мощни  

файоземи  Ерозия: [отбелязва се с +]                                                                            

лесивирани  неерозирано  

планосоли  слабо ерзирано  

жълтоземи  силно ерозирано  

торфенисти    
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Влажност:                              [отбелязва се с +]                                                                                        [отбелязва се с  +] 

сухи  преовлажнени  

умерено влажни  заливни  

влажни  с променлива влажност  

Общо проективно покритие на растителността в %:  

 Фитоценологично описание 

Проективно покритие на дървесните видове в %: 

№ Дървесни видове (латинско име) 

1.  5.  

2.  6.  

Проективно покритие на храстите в %: 

№ Храсти (латинско име) 

1.  3.  

2.  4.  

Проективно покритие на тревистите видове в %: 

№ Тревисти видове (латинско име) 

1  17  

2  18  

3  19  

4  20  

5  21  

6  22  

7  23  

8  24  

9  25  

10  26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15  31  

16  32  

№ Доминиращи / Типични видове  да/не 

1.  3  

2.  4  

№ Наличие на инвазивни видове: % на засегната площ: 

1.   

2.   

3.   

Фрагментация в рамките на местообитанието:  % на засегната площ: 

  

Нефрагментиран* екотон на местообитанието (% 

от дължината спрямо целия екотон на 

местообитанието в зоната) 
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Наличие на антропогенни промени в условията 

на средата (изораване, отводняване, наводняване, 

опожаряване и др.) – типове въздействие 

% на засегнатата площ 

  

  

  

  

Паша (0,3-1,5 Жив Ед/ха) и/или косене % на засегната площ: 

  

  

Интензивност на пашата (оценка от 0 до 3) 

% на засегната площ (ако има разлика в различни части на 

полигона това се отбелязва в % (примерно 30% -0; 70%-2) 

  

Използване на торове и пестициди в съседни 

територии 

% на засегната площ: 

  

Наличие на замърсяване (битово, промишлено и 

др.) 

% на засегната площ: 

  

№ 
Рудерализация: [основни видове рудерали] % на засегната  

площ 

1.   

2.   

3.   

№ Взeти мерки за опазване и възстновяване: 

 

1.  

2.  

Бележки: 

Снимки  [отбелязва се с + наличието на снимки, направени по време на наблюдението]    

 

Към Подзадача РП.I.7.2 – 2. Проучване на въздействието на климатичните 

промени върху флористичното разнообразие като компонент на устойчива и 

благоприятна жизнена среда 
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Към 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 

 
1. Моделни ендемични и редки видове насекоми 

 

1.1. Списък на избраните видове 

Разред Hemiptera 

Семейство Cicadidae 

Cicadetta montana (Scopoli, 1772) 

C. cantilatrix Sueur & Puissant, 2007 

C. macedonica Schedl, 1999 

C. brevipennis Fieber, 1876 

Разред Coleoptera 

Семейство Geotrupidae 

Lethrus perun Král & Hillert, 2013 

Семейство Scarabaeidae 

Butozania bulgarica (Kantardzhieva-Minkova, 1953) 

Pseudotrematodes frivaldszkyi (Ménétriés, 1836) 

Семейство Tenebrionidae 

Dichillus (Dichillus) carinatus (Küster, 1848) 

Haemerophygus allardi (Reitter, 1884) 

Eledonoprius serrifrons (Reitter, 1890) 

Euboeus subrugosus (Duftschmidt, 1812) 

Odocnemis (Odocnemis) intricatus (Allard, 1877) 

Cephalostenus orbicollis Ménétriés, 1836 

Pedinus (Pedinus) oblongus Mulsant & Rey, 1853 

Isomira (Isomira) icteropa (Küster, 1852) 

Copistethus spadix spadix (Kiesenwetter, 1861) 

Iphthiminus italicus croaticus (Truqui, 1857)  

Семейство Cerambycidae 

Phytoecia uncinata W. Redtenbacher, 1842 

Pilemia tigrina (Mulsant, 1851) 

Pilemia serriventris Holzschuh, 1984 

Dorcadion lineatocolle Kraatz, 1873   

Dorcadion sturmii Frivaldszky von Frivald, 1837 

Разред Hymenoptera 

Семейство Formicidae 
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Anergates atratulus (Schenck, 1852) 

Camponotus universitatis Forel, 1910 

Chalepoxenus muellerianus (Finzi, 1922) 

Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849) 

Myrmoxenus gordiagini Ruzsky, 1902 

Myrmoxenus ravouxi (André, 1896) 

Strongylognathus kratochvili Silhavy, 1937 

Teleutomyrmex buschingeri Lapeva-Gjonova, 2017 

 

1.2.  Кратка информация и критерии за избор  

- Разред Hemiptera: сем. Cicadidae 

Пеещите цикади от комплекса Cicadetta montana (Hemiptera, Cicadidae) са 

основно планински видове, отличаващи се с висок процент ендемизъм на Балканския 

полуостров. Голяма част от видовете са с разпокъсан ареал заради това, че се срещат 

на сравнително по-голяма надморска височина. Комплексът се състои от 

морфологично близки видове и за тяхната идентификация в практиката се използват 

основно акустични методи. Много от планинските пеещи цикади са чувствителни към 

климатични промени (Hertach, 2011). Например, видът Cicadetta montana s. str. се 

смята за изчезнал от Великобритания заради климатичните промени (Pinchen & Ward 

2002; Zilli et al. 2014). В страната комплексът е представен от четири вида. Наличните 

в литературата данни за България са оскъдни (Йоакимов, 1909). Изборът на видовете е 

свързан с различното им височинно разпределение, което предполага разлика в 

промяна на разпространението им, във връзка с промени в климата. Планират се 

посещения на различни планински райони, за които вече има информация за 

присъствието на отделните видовете, както и допълнителни райони за търсене на нови 

находища според екологичните им предпочитания. На посещаваните места ще бъдат 

провеждани акустични изследвания в търсене и картиране на избраните видове.  

- Разред Coleoptera: сем. Geotrupidae, сем. Scarabaeidae, сем. Cerambycidae  

За част от избраните видове от тези семейства са налични достоверни данни за 

разпространението им в България през първата половина на 20-ти век 

(Pseudotrematodes frivaldszkyi, Dorcadion lineatocolle, Dorcadion sturmii). Към настоящия 

момент за тях липсват актуални данни от значителни части на познатия им в миналото 

ареал в страната. Настоящите изследвания ще позволят установяване на актуалното 

разпространение на тези видове на територията на България. При констатирана 

промяна на ареала ще бъде извършен анализ на вероятните причини и възможните 

фактори, оказващи влияние върху  установените процеси. Това ще позволи 

прогнозиране на бъдещи промени в разпространението на избраните моделни видове в 

отговор на евентуални климатични промени, антропогенния натиск и други 

идентифицирани фактори. В перспектива създадения модел ще позволи прогнозиране 

на промени в разпространението и на други видове със сходни екологични изисквания 

и биологични особености.  

И двата български ендемита в предложения списък - Lethrus perun и Pilemia 

serriventris са с ограничено известно разпространение в страната, с находища съответно 

в Санданско-Петричката котловина и СИ България, което ги поставя в категорията на 

локални или регионални ендемити с високо консервационно значение. С ограничено 

локално разпространение в България (Радомирска котловина и възможно части от 

Софийското поле) е балканският ендемит Butozania bulgarica. Съответно за тези видове 

са високи рисковете от свиване на ареала до пълно изчезване на вида вследствие 

климатични промени и антропогенно въздействие. Разпространението на видовете 

Pilemia tigrina и Phytoecia uncinata в България е недостатъчно проучено, но те могат да 
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се окажат подходящи като моделни видове за проследяване на промени във 

височинното разпространение в ниските пояси на планините (като минимум Стара 

планина и Предбалкан). 

- Разред Coleoptera: сем. Tenebrionidae 

Представителите на сем. Tenebrionidae са първично горски обитатели, но много от 

тях са се приспособили към условията в открити пространства или към синантропен 

начин на живот (Крыжановский, 1965). Като правило, всички видове са свързани с 

гниеща дървесина, но по отношение на хранителната специализация групата е 

нееднородна и съдържа ксилофаги (само по широколистни или иглолистни), 

мицетофаги, ксиломицетофаги, зоофаги, зоомицетоксилофаги и др. За възрастните 

тенебриониди са присъщи и некрофагия, детритофагия и сапрофагия (Черней, 2005).  

Представители на семейството се срещат на всички континенти (с изключение на 

Антарктика), върху тях упражняват въздействие различни климатични фактори, което 

обуславя формирането на различни екологични групи (има топлолюбиви, 

студенолюбиви, хигрофили, мезофили, ксерофили). Многообразието на групата 

превръща тенебрионидите в особено подходящи обекти за проследяване на климатични 

промени. Климатът се явява основен фактор, обуславящ разпространението на 

животинските и растителни видовете, в частност на тенебрионидите и хранителните им 

растения. Van Swaay et al. (2010) акцентират, че климатичните промени най-вероятно 

ще протичат с темпове, надвишаващи скоростта, с която повечето растения могат да 

мигрират. По тази причина е вероятно да възникне сериозно несъответствие между 

бъдещите климатични зони, които биха били подходящи за различните видове 

тенебриониди и разпространението на хранителните им растения (Schweiger et al. 

2008). Съвсем резонно може да се очаква в бъдеще тези явления да доведат до промени, 

засягащи пряко популациите на представените у нас тенебриониди, като по-редките от 

тях ще се окажат особено уязвими. Наличието на пътища, градове и друг тип прегради, 

асоциирани с човешкото присъствие, представляват своеобразни бариери, които могат 

да се окажат допълнителен лимитиращ фактор по отношение на промяната в 

разпространението, особено за хранителните им растения. Избрани са десет моделни 

вида, принадлежащи към сем. Tenebrionidae, редки на територията на страната, между 

които български и балкански ендемити. 

- Разред Hymenoptera: сем. Formicidae 

Най-много представители на социалните паразитни мравки са от подсемейства 

Myrmicinae и Formicinae и се срещат по-често в умерената климатична зона. По-ниската 

температура на средата и полигинията (колонии с повече от една царица) са сред 

основните фактори за тяхното разпространение. Голяма част от видовете са 

изключително редки и имат ограничено разпространение, въпреки че техните 

гостоприемници могат да бъдат чести. Поради редките находки и зависимостта от вида 

гостоприемник, много от задължителните паразитни мравки са отбелязани като 

потенциално застрашени и са включени в червения списък на IUCN  (Международният 

съюз за защита на природата и природните ресурси). Инквилините са сред най-редките 

видове мравки в резултат от намалената им способност за разпространение (редуциран 

размер на тялото, изменена морфология на крилата, кратък брачен полет). Въпреки че 

фауната на мравките в България е сравнително добре проучена и са известни около 180 

вида мравки, съобщенията за постоянните социалнопаразитни мравки са сравнително 

редки и липсват изследвания за ролята на климатичните промени върху тях. 

Включените осем моделни вида се отнасят към поне една от изброените 

категории, което ги прави потенциално чувствителни към климатичните промени и ги 

поставя в риск от оцеляване: 

 видове със значително изолирани популации;  
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 стенотопни видове;  

 бореомонтанни видове; 

 редки видове с недостатъчни данни за размера на популацията.  

 

2. Избрани групи гръбначни животни, с акцент върху редките и 

консервационно-значими видове, и райони на изследване 

Черноморско крайбрежие. Утвърден подход за регистриране на климатичните 

промени са фаунистичните проучванията на крайбрежната ивица. Избрани са високо 

мобилни групи гръбначни животни, които могат бързо да заемат новосъздадени под 

действието на климатичните фактори места за обитание. На първо място това са 

крайбрежните орнитоценози. Птиците реагират бързо на промените в местообитанията, 

поради което са много подходящи като индикаторни видове. Предвижда се картиране 

на гнездовата орнитофауна по Странджанското крайбрежие, като данните от 

проучването ще служат за база за детайлни анализи в рамките на настоящия проект. 

Особено внимание ще бъде обърнато на редките и консервационно-значими видове 

птици. Тези данни ще служат и като основа на бъдещи проучвания, базирани върху 

индикаторни видове и ценози за климатичните промени.  Друга група високо 

мобилни тетраподи обитаващи крайбрежната ивица са прилепите. Редица видове са се 

адаптирали да заемат убежища в литоралната зона, където обитават крайбрежни 

пещери, скални цепнатини и други убежища. Проучванията върху прилепите, в 

сравнение с птиците са оскъдни, но според редица автори, те също са важни 

индикатори за състоянието на екосистемите. В тази връзка се предвижда базови 

проучвания и върху прилепната фауна обитаваща литоралната зона на Странджанското 

черноморско крайбрежие. 

Планински екосистеми. Планинските екосистеми са важни за изследване 

въздействието на климатичните промени. От тетраподите, утвърдена индикаторна 

група са птиците. Изучаването на промените в състава на планинските орнитоценози 

представлява надежден подход за индикиране на климатичните промени. В тази връзка 

се предвиждат проучвания, базирани на историческия подход, в планини с изразено 

медитерианско влияне и с предхождащи детайлни проучвания върху орнитофауната 

преди 20 - 30 години. За целта са набелязани Конявската планина, разположена по 

дефилето на река Струма и Странджа планина, която се намира на югоизточната ни 

граница.  Група, която е свързана с птиците по отношение на старите гори са 

прилепите. Хралупо-гнездящите видове птици и горските видове прилепи са свързани 

по отношение на убежищата си. В тази връзка ще бъдат извършени проучвания и върху 

прилепната фауна и ще бъде анализирано индикаторното значение по отношение на 

климатичните промени.  Особенно внимание ще бъде обърнато на видовете, обитаващи 

старите гори, редките видове и видовете с високо консервационно значение. 

 

3. Избор на моделни почвени съобщества  

Нематодните почвени съобщества и по-точно свободно живеещите и растително-

паразитни нематоди са избрани като моделни за биологична оценка на качеството на 

почвата, при изследване влиянието на климатичните промени. Критериите за избор са:  

 Повсеместно разпространение – във всички видове почви и типове екосистеми, с 

високо видово богатство и с висока плътност на популациите, както в естествени 

екосистеми, така и в агроекосистеми. 

 Да имат относително къси жизнени цикли, бързи темпове на развитие и 

способност да реагират бързо на промени в почвените условия, поради което да 

могат да се използват за ранна диагностика на променените почвени условия. 
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 Ограничена миграционна способност -  да не могат да избегнат физически 

неблагоприятните фактори и да характеризират почвения слой от който са 

изолирани. 

 Да се прилагат стандартизирани методи за количествено изолиране от почвата, 

които са достатъчно ефикасни и имат широко приложение. Да могат да се 

изолират от почвата по всяко време на годината, независимо от сезона. 

 Да са представени на различни нива от трофичната мрежа и трофичната им 

структура да дава информация за промени в хранителните им източници. 

 Да са тясно свързани с процесите на разграждането на веществата и потока на 

енергията в почвата и да дават възможност за оценка на промените в тези 

процеси. 

 Да са добре проучени и да има разработени структурни и функционални 

параметри, които да отчитат промени в условията на почвата и почвените 

процеси на базата на техните съобщества. 

Предимствата на нематодните съобщества като биоиндикатори на условията в 

почвата и почвените процеси са много. Нематодите са повсеместно разпространени във 

всички видове почви и типове екосистеми. Те имат високо видово богатство и висока 

плътност на популациите - в различни почви варира от 8.1.103 до 30.106 инд/м2.  

Нематодите могат да се изолират от почвата по всяко време на годината, независимо от 

сезона. Вземането на почвени проби не е деструктивно за изследваните площадки и се 

извършва по стандартизирани методи (Yeates & Bongers, 1999). Обитават водния филм 

около почвените частици и отразяват условията в тази специфична микросреда. 

Почвената влажност е основен фактор, лимитиращ тяхната активност. Имат ограничена 

миграционна способност и не могат да избегнат физически замърсителите, така че 

характеризират почвения слой, от който са изолирани. (Bongers & Ferris, 1999). 

Повечето нематоди имат относително къси жизнени цикли, бързи темпове на развитие 

и способност да реагират бързо на промени в почвените условия. На базата на 

жизнените им стратегии и чувствителността им към стрес, почвените нематоди сe 

разделени на ниво семейство, на пет екологични групи: 1 и 2 – r стратези и 3,4,и 5 – К 

стратези (Zhao & Neher, 2013). Нематодите са представени на почти всички нива от 

трофичната верига и предоставят възможност да се оцени и косвеното въздействие на 

различни фактори чрез промени в хранителните източници. На базата на трофичните 

групи и жизнените стратегии, нематодите се разделят на функционални групи (гилдии), 

което позволява по-точна оценка на хранителните им източници и мястото им в 

почвените трофични мрежи (Cesarz et al., 2015). Съществуват специално разработени 

структурни и функционални параметри за оценка на екологичните условия в почвата и 

почвените процеси на базата на нематодните съобщества в нея. Всички те могат да се 

прилагат на ниво род и не е необходимо определянето на видовете нематоди (Villenave 

et al. 2013). 

За целите на изследването са избрани трайни лозови насаждения, като моделни 

агроекосистеми с висока чувствителност към климатични промени. Избрани са локации 

в рамките на климатичен градиент от 200 км, който обхваща три климатични области 

от Западна България в посока север-юг. Ще се взимат проби от площадки с незамърсена 

и замърсена с тежки метали почва, за анализ на съвместното въздействе на 

климатичните промени със замърсители. 

 

4. Влияние на горските пожари върху почвени съобщества 

Горските екосистеми заемат близо една трета от територията на страната (3 833 000 

хектара по данни от 2015 г. на МЗХ), като 30.5 % са иглолистни и 69.5% са 

широколистни. Засушаванията са пример за най-типичните ефекти от изменението на 
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климата в южна Европа, в т.ч. и на територията на България. Eдно от основните 

последствия от продължителното засушаване и затопляне е увеличаването на риска от 

пожари (Whitlock, 2004). Статистическите данни за пожарите на ИАГ отчитат почти 14 

000 горски пожари за периода 1970-2014 г., като се наблюдава рязко увеличение след 

1990 г. Много от тях са в години на засушаване (Panayotov et al., 2017). Горските 

пожари променят състава на горската растителност и почвения химичен състав, 

влажността и почвеното pH (Mc Cullough et al. 1998).  

Нематодните съобщества са избрани за моделни и при проучването на ефекта от 

горските пожари. Проведени сходни изследвания показват различна скорост на 

възстановяване, в зависимост от типа на растителните формации и климатичната зона 

(Fenster et al. , 2004; Pen-Mouratov et al., 2012; Whitford et al., 2014; Renčo and Čerevkova, 

2015).  

През отчетния период се систематизира литературата по темата. Обработва се 

непубликувана информация от изследване на низов пожар в широколистна гора в 

Лозенска планина. Предстои пробовзимане от същия терен, както и избор на площадка 

за изследване и събиране на проби и от пожар в Кресненското дефиле.  
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Към Задача 3. Разработване на национална система за ранно 

откриване и предупреждение за чужди видове 
 

Списък на информационни източници и институции, имащи отношение към проблема 

за чуждите и инвазивните чужди видове в България 

 

І. Информационни източници 

 

1. Научни списания и друга научна литература 

Acta Zoologica Bulgarica 

http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/  

Phytologia Balcanica 

http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/  

ZooNotes 

http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/ 

Bulgarian Journal of Agricultural Science 

https://www.agrojournal.org/  

Journal of mountain Agriculture on the Balkans 

http://rimsa.eu/index.php/journal  

Forestry ideas 

https://forestry-ideas.info/  

Forest Science 

https://naukazagorata.wordpress.com/  

Доклади на Българската академия на науките (Comptes Rendus de l’Academie Bulgare 

des Sciences) 

http://www.proceedings.bas.bg/ 

Biological Invasions 

https://link.springer.com/journal/10530  

NeoBiota 

https://neobiota.pensoft.net/ 

Aquatic Invasions 

http://www.aquaticinvasions.net/ 

BioInvasions Records 

https://www.reabic.net/journals/bir/ 

Management of Biological Invasions 

http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/
http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/
http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/
https://www.agrojournal.org/
http://rimsa.eu/index.php/journal
https://forestry-ideas.info/
https://naukazagorata.wordpress.com/
http://www.proceedings.bas.bg/
https://link.springer.com/journal/10530
https://neobiota.pensoft.net/
http://www.aquaticinvasions.net/
https://www.reabic.net/journals/bir/
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https://www.reabic.net/journals/mbi/ 

Flora Mediterranea 

http://www.herbmedit.org/FlMedit.html 

Willdenowia 

https://bioone.org/journals/willdenowia 

 

 

2. Институционални база данни  

 

2.1. База данни на Изпълнителна агенция по горите (МЗХГ) 

http://www.system.iag.bg  

На интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите (МЗХГ) има платформа за 

резултатите от ежегодната таксация на дивеча, като в отчетите влизат и чужди и чужди 

инвазивни видове. Достъпът е ограничен. 

 

2.2. База данни на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и 

риболовците в България" (НЛРС-СЛРБ) 

https://www.slrb.bg/  

На интернет страницата на Съюза на ловците и риболовците в България се публикуват 

данни от ежегодната таксация на дивеча, като в отчетите влизат и чужди и чужди 

инвазивни видове, намиращи се на територията на ловните дружинки и сдружения в 

страната.  

 

2.3. База данни на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП): SmartBirds 

https://smartbirds.org/ 

Съдържа данни за видове (птици, земноводни и влечуги, бозайници) и находища от 

цяла България; информацията е достъпна след споразумение, регламентиращо 

използването на данните. 

 

2.4. Интернет страници на основни научни институции, работещи в областта на 

изследване и опазване на биоразнообразието: ИБЕИ-БАН 

(http://www.iber.bas.bg/?q=bg), НПМ-БАН (http://www.nmnhs.com/index_bg.php), ИО-

БАН (http://io-bas.bg/), ЛТУ (https://ltu.bg/bg/), БФ-СУ (https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2), ПУ (https://uni-

plovdiv.bg/), Аграрен университет – Пловдив (https://www.au-plovdiv.bg/) и др. 

 

 

3. Информационни портали за инвазивни чужди видове и биоразнообразие 

 

Global Invasive Species Database 

http://www.iucngisd.org/gisd/ 

 

GBIF | Global Biodiversity Information Facility 

https://www.gbif.org/ 

 

European Alien Species Information Network (EASIN)  

https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin 

 

EASIN Notification System (Notsys) 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/notsys 

https://www.reabic.net/journals/mbi/
http://www.herbmedit.org/FlMedit.html
https://bioone.org/journals/willdenowia
http://www.system.iag.bg/
https://www.slrb.bg/
https://smartbirds.org/
http://www.iber.bas.bg/?q=bg
http://www.nmnhs.com/index_bg.php
http://io-bas.bg/
https://ltu.bg/bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2
https://uni-plovdiv.bg/
https://uni-plovdiv.bg/
https://www.au-plovdiv.bg/
http://www.iucngisd.org/gisd/
https://www.gbif.org/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin
https://easin.jrc.ec.europa.eu/notsys


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Приложения към 

отчета за първите 6 месеца на програмата 

 

GRIIS 

http://www.griis.org/search3.php  

 

DAISIE 

http://www.europe-aliens.org/ 

 

CABI's Invasive Species Compendium 

https://www.cabi.org/projects/controlling-invasive-species/information-resources/ 

 

East and South European Network for Invasive Alien Species (ESENIAS) 

http://www.esenias.org/ 

 

EPPO Reporting Service 

https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_publications/eppo_reporting_service 

 

EUROPHYT 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt_en  

 

Fauna Europaea  

https://fauna-eu.org/ 

 

Euro+Med Plant Base 

http://www.emplantbase.org/home.html 

 

 

4. Специализирани интернет страници и форуми 

 

4.1. Български интернет страници и форуми за риби и риболовни теми 

 

https://www.nariba.com/; https://www.nariba.com/forum/ 

http://www.fishing-mania.com/ 

http://ribolovbg.info/ 

http://www.ribolovenatlas.com/ 

http://bgribolov.start.bg/ 

https://ribarnik.com/forum/  

https://bigfish.bg/  

 

4.2. Български интернет страници и форуми за ловци и ловни теми 

 

www.bglov.com/forum  

https://www.nalov.com/  

http://www.lovecbg.com/  

http://forum.hunter.bg/  

https://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=34 

http://lovec.bg/root/forum/  

 

4.3. Български интернет страници и форуми за фотографи и природолюбители 

 

https://photo-forum.net/ 

http://www.griis.org/search3.php
http://www.europe-aliens.org/
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4.4. Български интернет страници и форуми с обяви за покупка и продажба на домашни 

любимци и екзотични видове, за продажба на житони за цени кожи и продукти от тях  

 

www.olx.bg  

www.bazar.bg  

https://www.alo.bg  

https://www.bg-mamma.com  

www.bgpets.info  

https://www.lapa.bg  

https://www.zooobiavi.com 

https://www.zoostrast.com 

 

5. Фейсбук страници 

 

5.1. За инвазивни чужди видове 

 

Инвазивните видове в България 

https://www.facebook.com/groups/1153715148136912/ 

 

5.2. За риби и риболов 

 

Лайт и ултралайт спинингов риболов 

https://www.facebook.com/groups/985321471552432/|  

Клуб на тролингиста 

https://www.facebook.com/groups/402919326419848/  

Морски спининг 

https://www.facebook.com/groups/166210470540038/  

За любителите на щукарския риболов 

https://www.facebook.com/groups/1574522356113135/  

Федерация на мухарите в България 

https://bg-bg.facebook.com/bgflyfishingfederation/  

Fishing Mania 

https://www.facebook.com/f1shmania/ 

Club-fishing/Риболов в България 

https://bg-bg.facebook.com/Club-fishingРиболов-в-България-147892735264591/  

 

5.3. За земноводни и влечуги 

 

Земноводни и влечуги в България 

https://www.facebook.com/groups/372508086208155/ 

 

5.4. За птици 

 

BirdsInBulgaria.org - Птиците в България 

https://www.facebook.com/groups/birdsinbulgaria/ 

отворена група, откъслечни данни за видове и находища 

 

Birding Bulgaria 

https://www.facebook.com/groups/233403746851904/ 
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отворена група, откъслечни данни за видове и находища 

 

Birders Reports 

https://www.facebook.com/groups/1043325072379163/ 

отворена група отворена група, откъслечни данни за видове и находища 

 

5.5. Страници за покупка и продажба с обяви за домашни любимци и екзотични видове 

 

Facebook Marketplace Community 

https://www.facebook.com/search/?q=market&searchtype=marketplace&epa=SERP_TAB  

 

5.6. Страници за фотографи и природолюбители 

 

Bulgarian Wildlife Photographers 

https://www.facebook.com/groups/BWPhotographers 

 

5.7. Страница за българската флора 

https://bg-bg.facebook.com/bgflora/ 

 

 

6. Интернет страници на основни неправителствени организации, работещи в 

областта на изследване и опазване на биоразнообразието 

  

БДЗП 

http://bspb.org/bg/index.html 

откъслечни данни за видове и находища, публикувани в общодостъпна секция 

"Новини" 

 

Зелени Балкани 

https://greenbalkans.org/bg/ 

откъслечни данни за видове и находища, публикувани в общодостъпна секция 

"Новини" 

 

СДП Балкани 

http://balkani.org/ 

откъслечни данни за видове и находища, публикувани в общодостъпна секция 

"Новини" 

 

Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" 

(НЛРС-СЛРБ) 

https://www.slrb.bg/  

 

WWW Bulgaria 

http://www.wwf.bg/  

 

Wild Rodopi 

http://wildrodopi.org/?fbclid=IwAR0XPSjKlFg43WGacWjQGmXqe9z5mfq3uaVK_9HvBkd

aMpCdd_q1h3fmeOQ 

 

Българската флора онлайн 

https://www.facebook.com/groups/1043325072379163/
https://www.facebook.com/search/?q=market&searchtype=marketplace&epa=SERP_TAB
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https://bgflora.net/?fbclid=IwAR3BaOxxcShk-ezd1_0LlWCODsrJ7S-

aNPmoht7wrEQQDr9svRjqrKu3N_c 

 

Българска фондация Биоразнообразие 

http://bbf.biodiversity.bg/en/?fbclid=IwAR3uMuOC7jY_C-

GQOaPAYpKInyGp4HVoFapnG9zbFXUJ0sxbjj8Cmvh180M 

 

Новото тракийско злато 

http://www.newthraciangold.eu/?fbclid=IwAR2ODH_vCoJT0-

aRNxbMNUoq6w_wQNJKq4EvDEMu6027ePGVm2UXMIcNgtI 

 

The Habitat Foundation 

http://www.thehabitatfoundation.org/?fbclid=IwAR2Jb71xmvpPXbrjGaQY-

HU85v0z5VNKw40wrWB4IrZypirGeJ2j6MyJlA8 
 

 

ІІ. Институции 

 

Министерства 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), 

Национална служба за защита на природата 

http://www.moew.government.bg/   

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХ),  

Дирекция Обща политика в областта на хидромелиорацията и рибарството 

http://www.mzh.government.bg   

Министерство на здравеопазването (МЗ) 

https://www.mh.government.bg/bg/  

 

Държавни изпълнителни агенции, центрове, лаборатории 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

http://www.eea.government.bg/  

Изпълниелна агенция по горите (ИАГ) 

- Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести 

на дивеча 

http://www.iag.bg/  

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) 

http://www.babh.government.bg/  

- Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – 

София (БАБХ) 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/clvsee/index/clvsee/%D0%A6%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD  

- Централна лаборатория по карантина на растенията (БАБХ) 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/clkr/index/clkr/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD  

- Дирекция Граничен контрол (БАБХ) 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/border_control/index/border_control/%D0%94%D0

%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%EF%BF%B

D 

- Дирекция Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци 

(БАБХ)  

https://bgflora.net/?fbclid=IwAR3BaOxxcShk-ezd1_0LlWCODsrJ7S-aNPmoht7wrEQQDr9svRjqrKu3N_c
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http://www.newthraciangold.eu/?fbclid=IwAR2ODH_vCoJT0-aRNxbMNUoq6w_wQNJKq4EvDEMu6027ePGVm2UXMIcNgtI
http://www.newthraciangold.eu/?fbclid=IwAR2ODH_vCoJT0-aRNxbMNUoq6w_wQNJKq4EvDEMu6027ePGVm2UXMIcNgtI
http://www.thehabitatfoundation.org/?fbclid=IwAR2Jb71xmvpPXbrjGaQY-HU85v0z5VNKw40wrWB4IrZypirGeJ2j6MyJlA8
http://www.thehabitatfoundation.org/?fbclid=IwAR2Jb71xmvpPXbrjGaQY-HU85v0z5VNKw40wrWB4IrZypirGeJ2j6MyJlA8
http://www.moew.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
https://www.mh.government.bg/bg/
http://www.eea.government.bg/
http://www.iag.bg/
http://www.babh.government.bg/
http://www.babh.government.bg/bg/Page/clvsee/index/clvsee/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD
http://www.babh.government.bg/bg/Page/clvsee/index/clvsee/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD
http://www.babh.government.bg/bg/Page/clkr/index/clkr/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD
http://www.babh.government.bg/bg/Page/clkr/index/clkr/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%EF%BF%BD
http://www.babh.government.bg/bg/Page/border_control/index/border_control/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%EF%BF%BD
http://www.babh.government.bg/bg/Page/border_control/index/border_control/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%EF%BF%BD
http://www.babh.government.bg/bg/Page/border_control/index/border_control/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%EF%BF%BD


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Приложения към 

отчета за първите 6 месеца на програмата 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/rzkkppz/index/rzkkppz/%D0%94%D0%B8%D1%8

0%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%9E  

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) 

http://iara.government.bg/  

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) 

http://www.iasrj.eu  

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

http://iasas.government.bg/bg/  

Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ (ЦОРХВ) 

http://corhv.government.bg/  

Национален център по заразни и паразитни болести, МЗ 

www.ncipd.org    

 

Българска академия на науките (БАН) 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) 

http://www.iber.bas.bg/?q=bg  

Национален природонаучен музей при БАН (НПНМ-БАН) 

http://www.nmnhs.com/  

Институт по океанология при БАН (ИО-БАН) 

http://www.io-bas.bg/   

Институт за гората при БАН (ИГ-БАН) 

http://www.bas.bg/fribas/?page_id=8   

 

Селскостопанска академия 

http://www.agriacad.bg/   

 

Университети 

Лесотехнически университет (ЛТУ) 

https://ltu.bg/bg/ 

СУ Св. Климент Охридски, Биологически факултет 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2   

Пловдивски университет (ПУ), Биологически факултет 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/36  

Шуменски университет (ШУ), Факултет по природни науки 

http://shu-bg.net/faculties/fpn   

Тракийски университет,  Аграрен факултет 

http://www.uni-sz.bg/content/  

Аграрен университет – Пловдив,  Факултет по растителна защита и агроекология 

http://www.au-plovdiv.bg/  

Нов български университет Департамент „Природни науки”  

https://naturalsciences.nbu.bg/  

Югозападен университет, Катедра "География, екология и опазване на околната среда" 

http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/mathematics-and-natural-

sciences/departments/geography,-ecology-and-environment-protection.aspx  

 

Музеи 

Регионален природонаучен музей – Пловдив 

http://rnhm.org/bg/home  

Природонаучен музей – Варна 

http://nature.museumvarna.com/  

http://www.babh.government.bg/bg/Page/rzkkppz/index/rzkkppz/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%9E
http://www.babh.government.bg/bg/Page/rzkkppz/index/rzkkppz/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%E2%80%9E
http://iara.government.bg/
http://www.iasrj.eu/
http://iasas.government.bg/bg/
http://corhv.government.bg/
http://www.ncipd.org/
http://www.iber.bas.bg/?q=bg
http://www.nmnhs.com/
http://www.io-bas.bg/
http://www.bas.bg/fribas/?page_id=8
http://www.agriacad.bg/
https://ltu.bg/bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/36
http://shu-bg.net/faculties/fpn
http://www.uni-sz.bg/content/
http://www.au-plovdiv.bg/
https://naturalsciences.nbu.bg/
http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/mathematics-and-natural-sciences/departments/geography,-ecology-and-environment-protection.aspx
http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/mathematics-and-natural-sciences/departments/geography,-ecology-and-environment-protection.aspx
http://rnhm.org/bg/home
http://nature.museumvarna.com/


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Приложения към 

отчета за първите 6 месеца на програмата 

Регионален Музей – Бургас 

http://www.burgasmuseums.bg/  

 

Ботанически градини и зоопаркове 

Ботаническа градина на БАН 

http://garden-bas.org/  

Университетски ботанически градини (Университетска ботаническа градина София, 

Университетска ботаническа градина – екопарк Варна, Университетска ботаническа 

градина Балчик) 

http://www.ubg-bg.com/  

Зоологическа градина – София 

https://zoosofia.eu/  

Зоологическа градина – Варна 

https://varna-zoo.com/  

 

  

http://www.burgasmuseums.bg/
http://garden-bas.org/
http://www.ubg-bg.com/
https://zoosofia.eu/
https://varna-zoo.com/
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ПО РП I.10 
 
РПI.10.1-1 Сеизмологична база данни 

Изборът на подходящи релации за затихване на земните движения е един от най-

важните етапи при оценката на сеизмичния хазарт (вероятностен или 

детерминистичен). При липса на достатъчно данни за даден регион се използват 

релации, получени по световни данни или по данни за райони с подобна 

сеизмотектоника. Необходимо е тези релации да бъдат тествани за приложимост на 

базата на данни за разглежданата територия. В рамките на подпакет РП.I.10.1-1 

“Сеизмологични бази данни” са прегледани следните бази данни за силни движения: 

- Европейски данни за силни движения - Internet-Site for European Strong-Motion 

Data, http://www.isesd.hi.is/ 

- База данни на сеизмологичния център за цифрови данни ORFEUS - 

https://www.orfeus-eu.org/data/strong/ 

- База данни за силни движения на Турция (Strong motion database of Turkey – TR-

NSMN), http://kyhdata.deprem.gov.tr/2K/kyhdata_v4.php 

- Данни от румънската сеизмична мрежа - http://www.infp.ro/en/ 

- Данни от българската сеизмична мрежа 

- Данни представени в публикации и договори (само за междиннофокусни 

земетресения в района на Вранча, Румъния. 

Извлечени са наличните данни за акселерограми от корови земетресения на 

територията на Балкански полуостров и северо-източна Италия и междиннофокусни 

земетресения. Създадени са две бази данни – за силни движения от корови 

земетресения и от междиннофокусни земетресения. 

База данни за силни движения от корови земетресения 

В базата са включени 255 данни от 54 земетресения в магнитуден интервал 

3.6<Mw<7.0. 

На Фиг. 1 са дадени земетресенията и станциите, включени в базата.  

База данни за силни движения от междиннофокусни земетресения 

В базата са включени 173 данни от 8 земетресения в магнитуден интервал 5.6<Mw<7.5. 

На Фиг. 2 са дадени земетресенията и станциите, включени в базата. Данните са от 

станции, разположени на юг от сеизмична зона Вранча, междиннофокусни, тъй като 

територията на страната е в тази посока. 

Базите съдържат следната информация: 

1. Станция, координати на станцията, оценка на средната скорост на S вълната в 

горните 30 метра до земната повърхност. 

http://www.isesd.hi.is/
https://www.orfeus-eu.org/data/strong/
http://kyhdata.deprem.gov.tr/2K/kyhdata_v4.php
http://www.infp.ro/en/
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2. Дата на земетресението, координати и дълбочина на земетресението, магнитуд 

по сеизмичен момент (Mw) 

3. Разстояния в различна метрика – най-близко разстояние до руптурата 

(разломяването) и RJB разстояние (най близкото разстояние до проекцията на 

разломяването на земната повърхност) за плитки (корови) земетресения и 

епицентрално и хипоцентрално разстояние за междиннофокусни земетресения 

4. За корови земетресения - ъгъл на затъване на разломяването, най-малко 

разстояние от земната повърхност до разломяването. 

5. Средно-квадратично от максималните ускорения на двете хоризонтални 

компоненти. 

   

Фиг. 1 Пространствено разпределение на станциите и земетресенията, включени в 

базата данни за корови земетресения 
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Фиг. 2 Пространствено разпределение на станциите и земетресенията, включени в 

базата данни за междиннофокусни земетресения 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОТЧЕТА КЪМ РП.II.3. 

Публично представяне и комуникация на 

получените научни резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 
Брошура на Националната научна програма „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 
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Сайт на Националната научна програма „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 

 

https://nnpos.wordpress.com/ 

 

 

 

 

https://nnpos.wordpress.com/
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Постер за 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. 

 

 


