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OБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА 
 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 
През отчетния период съобразно работния план, бяха създадени три набора от 

най-използваните в света физикогеографски бази данни, както и пет набора бази данни 

на глобалния метеорологичен фон за текущ климат и за сценарии на бъдещи климати. 

От направения кратък преглед на някои от най-използваните Регионални Климатични 

Модели и събраните бази данни за глобалния метеорологичен фон, екипът за момента 

се е спрял на едни от най-използваните WRF, RegCM и ALADIN 

Стартиран преглед и анализ на методите и средствата, установяващи 

взаимовръзката в системата и последващо смекчаване на въздействията за изследване 

на нексуса валеж-отток и последващите въздействия в следствие на климатичните 

въздействия и проявите на природни екстремуми (наводнения и засушаване). 

През изминалия период бе стартиран обзор и анализ за установяване на 

функционалните връзки в агроекосистемите. Изследванията са извършени с отчитане 

на съвременното състояние при управление на агроекосистемите, с въвеждане на 

причинно-следствения подход за описание на взаимодействията между обществото и 

околната среда, приета от Европейската агенция по околна среда, авторски адаптирана 

по отношение на агроекосистемите. 

Бяха събрани данни за състоянието на горските екосистеми във водосбора 

формиран от главното течение на река Джерман и за основните фактори, влияещи 

върху проявлението на деградационни процеси там. Започнато е проучване за 

продуктивността и динамика на растежа на горите в условия на климатични промени.  

Анализирани са щетите от биотичен (насекоми и гъби) и е създадена база данни 

за вредителите и патогените в горите. Резултатите от анализа на щетите от абиотичен 

характер в горите на България показват, че щетите от ветровали, ветроломи, снеголоми, 

снеговали и ледоломи имат локален характер и като цяло заемат относително малък дял 

в общия обем на повредите поради обстоятелството, че България се намира извън 

обсега на зараждане и действие на големите урагани в Европа. Изследвана е 

естествената – главно дъбова растителност в долната лесорастителна зона за 

идентифициране на реакцията на горскодървесните видове и оценка на въздействие на 

климатичните промени върху горските екосистеми. 

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

критичната инфраструктура в нормативните актове на Европейския съюз и в 

националното законодателство на Република България. Извършена е идентификация на 

основните сектори на националната критична инфраструктура в Република България и 

са формулирани препоръки за оптимизиране на секторите. Идентифицирани са основни 

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

 

РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 
Направен е критичен анализ на данните на НСИ за България и на Евростат за 

страните от Европа за възобновяемите водни ресурси. 

Разработени са аналитични зависимости за средногодишната температура на 

повърхностните води в зависимост от надморската височина за водосбора на река 

Места. 
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Изчислен е индексът на водния стрес на Фолкенмарк (възобновяемата вода за 

година към броя на хората на територията) за главните речни басейни в страната. 

Организирана и проведена Научно-техническа конференция за Деня на р. 

Дунав на 1 юли 2019 в София съвместно с Научно-техническия съюз по водно дело. 

Проведени срещи за събиране и обмен на информация с Предприятие Язовири 

и каскади на НЕК, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Благоевград, ВиК 

Разлок и Гоце Делчев, Предприятие Напоителни системи Гоце Делчев и др.  

На МОСВ са предоставени направените 3 публикации за водните ресурси на 

България в сп. Водно дело, 1-2, 2019, издание на Федерацията на научно-техническите 

съюзи на България.  

 

РП.1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 
Съгласно Времевия график за изпълнение на Работен пакет 1.3. през първата 

година е предвидено да се работи по няколко подпакета, като всеки от тях продължава 

и през следващата година. Затова усилията на екипа бяха фокусирани върху прегледа 

на публикувани и архивни източници и тяхното систематизиране. Изготвени са 

библиографски справки, свързани с химичното състояние на повърхностните и 

подземни води в България като цяло. Прегледани и систематизирани са литературни 

източници и за редица райони и обекти, засегнати от антропогенна дейност. Разгледани 

са с конкретни примери възможни методики, които биха могли да се използват при 

следващия етап на изследванията на различните екипи. Основните усилия бяха 

насочени към издирване на публични източници на информация за химичния състав на 

водите и на данни, собственост на различни организации и ведомства - МОСВ, ИАОС, 

Басейнови дирекции и други, както и режима за достъп до тях. Прегледани са и 

интернет сайтове, свързани с разглежданите проблеми. Създава се общ архив на екипа, 

включващ литературни източници, публикации, доклади, анализи, и др. Започна 

систематизиране на събраната информация с оглед въвеждането и в специализирани 

бази данни. Пристъпи се и към организация на данните в ГИС. При тази дейност наред 

с информацията за качествата на водите се организират и слоеве, представящи 

условията и факторите за формиране на техния състав и/или водещи до промяна на 

техните качества. 

Паралелно с дейностите, свързани със събиране на начална информация за 

бъдещите изследвания, се пристъпи и към подбор и апробиране на подходящи 

методики за обработка и анализ. Основни акценти в работата на отделните екипи бяха 

изясняване ролята на геогенни и антропогенни фактори, промени в качествата на 

водите, процеси на формиране на химичния им състав, включително  и тяхното 

математическо моделиране. Бяха обсъдени и сравнени възможностите за извършване на 

анализи и подобряване тяхната прецизност от различните екипи, включени в 

изпълнение на Работния пакет. 

Анализирани и обобщени са и европейското законодателство и националната 

нормативна база по отношение качествата на водите. Направен е преглед на световния 

опит за избор на индикатори за определяне на качеството на водите, както и за 

разработване на методика и критерии за оценка на замърсяването на водите. 

На основа на събрана информация бяха избрани няколко пилотни района и 

участъка, в които да се приложат избраните методики. Едновременно с това, съвместно 

с екипа на Работен пакет Р.1.2., се реши да започнат съвместни пилотни изследвания на 

по-големи територии - водосборните площи на реките Места и Тунджа. 

Част от получените резултати през първата година са представени пред научни 

форуми, публикувани са в сборници и различни списания или тяхното публикуване 

предстои. 
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Един от най-важните приноси на проекта до момента е, че бяха създадени 

съвместни екипи от различни научни звена, които да работят заедно, както по 

предвидените в проекта дейности, така и при изготвяне на научни публикации. 

Извършената дейност по Работен пакет 1.3. през първата година е добра основа 

за бъдещото изпълнение на Програмата и успешното ѝ завършване. 

 

РП.I.4. Pроцеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на 

Черно море 
Постигнат е значителен напредък в адаптацията и прилагането на иновативна 

методологична рамка за оценка на риска от екстремни хидрометеорологични събития 

на регионално ниво, което ще позволи да се оцени с висока достоверност уязвимостта 

на бреговата среда от крайбрежни заливания (наводнения) и ерозия, предизвикани от 

такива явления при отчитане на климатичните промени. В процес е компилирането на 

геобаза с натрупаните по време на проекта данни и подготовка за моделни изследвания 

на ветровото вълнение и колебанията на морското ниво. Резултатите се очаква да 

допринесат за актуализирането на съществуващите карти на заплахата и риска, 

продуцирани съгласно изискванията на Европейската Директива 2007/60/ЕО относно 

оценката и управлението на риска от наводнения. 

  Въз основа на извършеното интегрирано изследване на геофизични и геоложки 

данни, данни за природни опасности и за природни ресурси по българското крайбрежие 

и в прилежащата акватория в значителна степен е изяснена същността на природните 

опасности (сеизмични, свачища) и е обоснован  риск от опасности и катастрофални 

заплахи за населението в крайбрежните територии. Получената и обобщена научна 

информация е от съществено значение  за местните и регионални администрации и за 

научната общност при формулирането на адкватни управленски стратегии. 

Ревизирана и актуализирана е  кривата на изменението на черноморското ниво зa 

последните 20000 години като следствие от климатичните изменения в северното 

полукълбо, която ще се използва  като критерий за промяна на екологичните условия на 

басейна включително и през съвременния период. 

Направена е инвентаризация на наличните хидрофизични, хидрохимични и 

биологични данни, получени от различни измервателни платформи и е оценено 

пространственото и времевото им покритие като база за извеждане на корелационни 

зависимости при изменението на параметрите на средата под въздействие на 

климатичните промени. Изследвани са мезомащабните сезонни и междугодишни 

колебания на физичните характеристики на студения междинен слой. Валидирани са 

сателитни данни за температурата на морската повърхност с данни от Арго сонди. 

Изследвана е чувствителността на определени видове зоопланктон към промените в 

климата. Избрани са подходящи данни за изчисляване на климатичните характеристики 

на теченията – ежедневен реанализ на физичните полета в Черно море и е начертана  

картата на средногодишните течения в близост до българското черноморско 

крайбрежие за периода 1992-2017 г., като са изведени скоростта и посоката на 

доминиращото течение. 

За оценка на промените в екосистемните функции и услуги в крайбрежната зона 

в условията на климатични промени са получени  първи резултати за състава и  

структурата на биоценозата на черна мида в условията на зони в добро екологично 

състояние, и в условията на зона в недобро екологично състояние, където тече процес 

на постепенно възстановяване на дънните биоценози. Апробиран е метод за оценка на 

популациите на рапана хищник Rhapana venosa, получени са първи резултати 

отразяващи голямата скорост на промяна в гъстотата на популациите му – ‚инвазия‘ на 
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хищника по скалните рифове по крайбрежни скални рифове.  В ход е лабораторен 

експеримент тип „микрокосмос“ за количествената оценка на регулативните 

екосистемни услуги. 

Установена е динамиката в сезонен аспект и по страти на основни физико-

химични параметри с пряко въздействие върху морската аквакултура през последните 5 

години, във връзка с установяване на подходящите условия за развитие на марикултура 

от руска есетра. Направен е анализ на проблемите и лимитиращите фактори за 

развитието на марикултурата в крайбрежната зона на Черно море, с фокус върху 

местните видове, с потенциал за изкуствено отглеждане с цел комперсиране на 

антропогенния натиск от рибарството. Представени са потенциални производствени 

мощности за развитието на марикултурата – крайбрежната зона и в открито море. 

Разгледана е стратегията за екосистемния подход в марикултурите, както и условията 

за дефиниране на „Установени зони за аквакултура” (AZA). 

Извършен е комплексен анализ (генетичен и морфологичен) на една популация 

на калкана пред българския бряг на Черно море с цел оценка на популационно-

генетичната структура и принос към попълване на референтните бази данни с 

генетични секвенции за този вид, опазване на биоразнообразието и рационалното 

експлоатиране на запасите. 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 
През първата година на програмата започна работа по повечето от работните 

под-пакети и дейности. Изградена е база данни, съдържаща всички събрани от 

различни източници измервания на метеорологични параметри, концентрации на 

замърсители, както и информация за здравния статус на населението по вече 

дефиниран и подготвен списък с демографски и здравни показатели за 10 годишен 

период. Тези данни ще бъдат използвани за анализ на взаимовръзката между 

замърсяването, човешкото здраве и качеството на живот, както и за валидация на 

моделните резултати. Базата е динамична и ще бъде допълвана с резултатите от 

проведените числени симулации. Направен е предварителен анализ на данните за 

концентрациите на различни замърсители в София за периода 2009 - 2018 г., като са 

изолирани някои съмнителни по качество периоди в данните. Започна работа по 

изграждане на детайлна инвентаризация на емисиите за избраните пилотни градове 

София, Пловдив и Варна, за които се планира разработването на системи за ранно 

предупреждение (за неблагоприятното влияние на параметрите на градската въздушна 

среда върху качеството на живот и риска за човешкото здраве) в по-късен етап на 

проекта. Подготовката за предстоящите числени симулации с избор на области и 

моделни конфигурации също е завършена и започна работата по приготвянето на 

моделните емисии и верификация на моделите. Изготвени са набор от критерии и 

процедури за оценка работата на мезо-метеорологичния модел и химичния транспортен 

модел за качество на атмосферния въздух. Идентифицирани са свързаните със 

замърсяването на въздуха общественозначими заболявания и дефинирани високо 

чувствителните групи от населението. Направено е обстойно проучване и са избрани 

съвременни методики за изчисление на метрики, представящи характеристиките на 

въздушната среда и тяхното влияние върху качеството на живот и човешкото здраве. 

Започната е работата по анализ и прогноза на пространствено-временното 

разпределение на биологически активната UV радиация в страната, като през отчетения 

период цялата налична в НИГГГ-БАН база данни (от 2007 г до 2018 вкл.) е 

организирана в бази с пряк достъп до всяка една часова стойност. Започната е работата 

по екологичен мониторинг на радиационната обстановка в приземния атмосферен слой, 

на базата на радиохимични и инструментални ядрено-физични методи за измерване на 
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някои алфа, бета и гама-радионуклиди във фонови условия и за адекватно реагиране в 

случай на ядрена или радиационна авария. Направени бяха пробовземания на въздушни 

аерозоли и валежи от връх Мусала, както и валежи от София (района на ИЯИЯЕ-БАН), 

като е проведен гама-спектрометричен анализ за определяне на естествени и 

техногенни радионуклиди в атмосферните проби. Беше направен оптимален подбор и 

модификация на методите за обработка и интерпретация на експериментални данни от 

лидарната станция на ИЕ-БАН. В резултат е обоснована и утвърдена методология за 

определяне на разпределението на коефициентите на екстинкция и обратно разсейване 

по линията на сондиране на лидара (трасето на сондиране), когато тя е насочена 

хоризонтално. Това позволява очертаване на зоните с повишена аерозолна 

концентрация и след подходяща калибровка, определяне на масовата концентрация, 

като се оценява моментното качество на въздуха.  

 

РП.I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на 

катастрофални събития в миналото - ключ към разбиране на 

настоящи и бъдещи заплахи за планетата 
Работата по всички задачи, включени в РП I.6 „Модели на промяна на 

екосистемите в резултат на катастрофални събития в миналото - ключ към 

разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за планетата“ започна с интензивни 

първоначални теренни изследвания и опробвания, с цел локализиране на конкретни 

катастрофални събития, проявени на българска територия. В процес на търсене на 

подходящи разрези, запечатили в геоложкия запис уникалните събития, са колективите 

на  задачите за събитието „Вайсерт“ в ранната креда, както и екстремни климатични 

промени и събития през палеогена и неогена, засегнали морските и сухоземни 

екосистеми. Прилагат се най-съвременни методи за дешифриране на геоложкия 

летопис и установяване на началото и края на конкретното събитие: палентолого-

биостратиграфски, палеоеколожки, статистически количествени анализи, минералого-

геохимични, седиментоложки, изотопно-геохимични, абсолютна геохрононология и др. 

Търсенето ще продължи и през следващия етап на Програмата. 

Друга група задачи, включваща застудяването на границата ордовик-силур, 

събитието Kelwasser девона, тоарското аноскично събитие, кампан-мастрихтското 

захлаждане и палеоцен-еоценското затопляне, както и захлаждането на границата 

еоцен-олигоцен и изригването на супервулканите в Източните Родопи, стартираха от 

едно по-високо ниво на изученост. Учените от тези групи вече имат известни разрези – 

т.е. обекти на изследване, в които еднозначно са доказали с факти проявата на 

екстремните събития.  

Всички задачи са успели да обобщят и докладват пъроначално получените 

резултати на международни и български научни форуми – конференции, симпозиуми, 

уъркшопи. Като най-интересни, новополучени в рамките на Програмата резултати от 

първата година, могат да се споменат:  

 Установени са повишени съдържания на живак (Hg, ppb) и органично 

вещество (TOC, wt %) в два български разреза – при Добравица-1 и Бов, 

които маркират проявата на глобалното раннотоарско аноксично събитие 

(Т-ОАЕ), предизвикало рязко затопляне на климата преди около 183 млн. 

год. 

 За първи път в България са получени биостратиграфски и 

изотопногеохимични данни (δ13C и δ18О криви) от разреза при с. 

Кладоруб, които доказват започналото стъпковидно захлаждане в края на 

кампана и началото на мастрихта (CMBE) в основата на зоната UC 16a.  
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 На базата на налични и новите възрастови определения (абсолютни 

възрасти) е уточнена възрастта на големите ерупции в Източните Родопи. 

Те са съответно: 34.0-33.5 Ма за Първи кисел вулканизъм, 33.0-32.5 Ма за 

втори, и 31.8-31.5 Ма за трети. Новост са и получените данни за възрастта 

на туфите от остров Лемнос (32.8 Ma). Те показват, че туфите са 

образувани в резултат от изригването на супервулкана Боровица в 

Източните Родопи. 

 Разработена и приложена е методика за полево идентифициране на 

младите морски тераси по черноморското крайбрежие: Нимфейската и 

Новочерноморскатa. Резултатите са публикувани в специализирани 

научни списания. 

 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на 

жизнената среда 

Извършеното заснемане с дрон, както и използването на мултиспектралните 

сателитните изображения от Sentinel 2, разкриват добри възможности за детайлна 

характеристика на природни местообитания и проследяване на основните типове 

растителност въз основа на степента на овлажняване. 

В реликтни храстови местообитания са направени 29 фитоценологични 

описания. Определени са индикаторни видове, идентифицирани са едификаторите и 

доминантите в съобществата. 

Въз основа на проучвания в мочурни местообитания на Витоша, е направен 

предварителен списък на основните индикатори за оценка на състоянието и/или 

изменения на растителността в рамките на повече от едно десетилетие, с цел 

установяване наличието на тенденции и влияния. 

С цел мониторинг на промените в състава на флората са инсталирани и 

обозначени с трайни маркери 9 бр. отчетни площадки с площ от по 1 кв. м., 4 бр. в 

района на Черното плато и 5 бр. на Скопарника. Във всяко място за мониторинг е 

монтиран по един датчик за дългосрочно измерване на температурата през интервал от 

1 час, заровен на дълбочина от 10 см. По време на обхождането за избор на места за 

мониторинг са установени видове растения с консервационно значение, считани за 

отдавна изчезнали от територията на планината. 

Във връзка с оценки на измененията в състоянието на ключови застрашени 

видове животни на територията на България в условията на климатични промени. 

Подготвени са ГИС слоеве, необходими за моделирането. Съставени са актуалистични 

модели и е направена статистическа верификация на основата на данни от Северна 

България. Идентифицирани са  критични моделни райони – поречието на р. Дунав, като 

еко-коридор с над-национално значение, подложен на интензивен антропогенен натиск. 

Извършени са полеви изследвания за видовете в контекста на пригодността на 

територията и антропогенните въздействия, необходими за верификация на 

актуалистичните модели и оценка на реалистичността на избрания моделен подход в 

района на подържан резерват Сребърна и Натура 2000-зона BG0001389 – Средна гора.  

Изготвен е списък от 41 моделни видове насекоми, основно ендемични и редки, 

чувствителни към климатични промени. Проведени са фаунистични проучвания в 

Конявска планина и са регистрирани 27 вида птици и 6 вида прилепи. Направени са 

записи с SM2 рекордер в каньона на река Шагава, в близост до с. Ръждавица, които ще 

бъдат анализирани. Определени са моделни почвени съобщества, въз основа на които 
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ще се прави биологична оценка на влиянието на климатичните промени върху 

качеството на почвата. 

Актуализиран е националният предупредителен списък с инвазивните чужди 

видове. В актуализирания списък са включени видове, засягащи Европейския съюз, и 

видове от регионално значение – засягащи Дунавския басейн, които все още не са 

установени в България, но за които има риск на бъдат въведени от съседни страни или 

съществуващи пътища на въвеждане и разпространение. 

Избрани са видове лечебни растения, които са чувствителни към промени в 

екологичните условия. Направен е анализ на биологичните типове и функционалната 

морфология на цветовете на ентомофилните лечебни растения във връзка с начините на 

опрашване и потенциалните опрашители. Направените анализи имат пряка връзка с 

целите на националната програма, тъй като климатичните промени засягат много по-

рязко опрашителите, което рефлектира върху растенията. 

Идентифицирани са и са проучени източници на информация за екологичното 

състояние на пъстървови реки. Съставен е списък на потенциални обекти за проучване, 

който през следващия етап на проекта ще бъде прецизиран и оптимизиран. 

Регистрирани са 40 локации на речна пъстърва. 

Проучването на местното растително разнообразие и традиционното знание 

показва че има недостиг на информация, пропуски, неинформираност и/или не 

ангажираност към ефекта на климатичните промени и подходите за адаптация към тях, 

като впечатление правят липсата на данни за активност на отделни фермери и 

общности от селските райони по отношение прилагане на вече известни или нови 

подходи за адаптация. Разработена е анкета за изследване на нагласите към 

измененията на климата на местно ниво.  

Проучена е експресията на гени, свързани с отговора към абиотичен стрес след 

засушаване и последващо възстановяване. Извършени са пилотни експресионни 

анализи на гени, кодиращи ДНК метилтрансферазни ензими след засушаване и 

последващо рехидратиране на растенията. Разработен е протокол за определяне на 

естественото ниво на ДНК повреди, индуцирани от слънчевата УВ радиация в генома 

на ечемика при полски условия.  

Във връзка с изследванията на системата „почва-растение“ в райони с 

антропогенна активност са определени пробовземателните точки, в които се 

наблюдават по-високи концентрации от "максималните" фонови за двете дълбочини на 

пробовземане. Превишения се наблюдават в областите: за As – Бургас, Монтана и 

Смолян; за Cd – Стара Загора и Ямбол; за Cr – Бургас; за Cu – Бургас, Велико Търново, 

Пазарджик и Ямбол; за Ni – Бургас и Сливен; за Pb – Благоевград, Кърджали, 

Пазарджик, Смолян, София и Хасково и за Zn – Видин. 

Проучванията на растителните инвазивни видове като ресурс на ценни 

биологично активни вещества показва до момента, че един от основните компоненти на 

екстракта от Amorpha fruticosa - стилбеноида аморфрутин, притежава антимикробно, 

антиоксидантно, антидиабетно, цитотоксично, противовъзпалително, противотуморно, 

хепатопротективно и инсектицидно действие 

Извършен е подбор на генотипове домати, от наличната колекция на Институт 

по зеленчукови култури „Марица“ Пловдив, с цел изпитване толерантността им към 

редуцирано поливане. Четиринадесет генотипа домати бяха отгледани по технология за 

средноранно полско производство при два режима на напояване – оптимален и 50% 

редуцирано поливане. Експерименталните данни показаха, че растенията огледани в 

условие на намалено напояване се отличават с понижение на добива, като резултата от 

формирането на по-малко на брой и с по-ниска средна маса плодове. Най-чувствителни 

на приложения стрес бяха генотиповете от групата на индетерминантните, едроплодни 
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домати, при които намалението на продуктивността е в границите от 64,6% до 72,9%. 

Най-устойчиви на редуцирано напояване бяха доматите от типа „Чери“, при които 

понижението в продуктивността е от 0,6% до 29,9%.  

В опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат в полски опит са засети 

по 25 генотипове пшеница, ечемик и овес с различен географски произход, общо 75 

образци. По време на вегетацията са извършени наблюдения за определяне 

настъпването на основните фенологични фази на развитие и полски оценки на важни 

селекционни признаци. На базата на процента на презимувалите растения е определена 

степента на зимоустойчивост. За създаване нови образци по пътя на комбинативната 

селекция с висока студо- и сухоустойчивост в питомник за хибридизация са засети по 

10 сорта и селекционни линии ечемик, пшеница и ечемик.  

В Конявската планина до 700 m надморска височина и в района на село 

Горановци са маркирани стари дървета с неизвестен произход oт вида Prunus avium L. 

В черешови насаждения в районите на селата Таваличево и Горна Гращица са открити 

местните стари черешови сортове - Ръждавичка белвица, Переста белвица и Волско 

сърце. Посочените ги няма в ген-банката на Институт по земеделие – Кюстендил. В 

резултат на изследването са маркирани единични дървета принадлежащи към род Pyrus 

(круша) и род Malus (ябълка), семейство Rosaceae, както и от род Prunus, вид domestica 

(слива). Едни от маркираните дървета са свободнорастящи в горския фонд, имащи 

семенен произход, а други се намират в стари изоставени градини и ниви в 

пограничните села Еремия, Ваксево и Длъхчево-Сабляр. При наличието на плодове са 

извършени биометрични и химични анализи. 

Разработена е структурата на база-данни за проследяване на промени в 

популации на чувствителни към климатични промени видове гъби в местообитание 

7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и се извършва текущо 

натрупване на данни от изследваните пробни площадки. Във връзка със създаване на 

база-данни за гъбни ресурси, уязвими към климатични промени е извършено е тестово 

дигитализиране на данни с 97 записа. 

Изучени системите за метаданни на Европейската Агенция по Околна Среда и 

международната мрежа. Започнат първоначален опис на елементи данни, които да 

бъдат отчитани в информационната система. 

Изготвен е проект за йерархия на индикатори и параметри, основани на 

принципа „Единна система“ и адаптирана класификация на екосистемни индикатори от 

Методологична рамка за оценка и картиране на състоянието на екосистемите и 

екосистемните услуги в България. Извършен е обмен с международните мрежи, в които 

ИБЕИ участва и които имат за задача структуриране на бази данни: Международната и 

Европейската мрежи за дългосрочни екосистемни изследвания (ILTER и eLTER) и 

Децентрализираната система за научни колекции (DISSCO). Изучени са техните 

стандарти и изисквания към структурата на подаваните данни. Започната е  работа по 

инвентаризацията на данните в ИБЕИ-БАН.  
 

РП I.8 Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 
През първата отчетна година работата по РП I.8. Оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления беше 

насочена основно към създаването на ефективна организационна среда за изпълнение 

на дейностите в рамките на отделните подпакети, както и с осигуряването на 

необходимата информационна основа за провеждане на планираните тематични 

изследвания.  
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Във всички работни подпакети интензивно се работи по проучване на 

литературни и технически източници, включително се извърши задълбочен анализ на 

нормативната уредба и на нормативно регламентираните в страната Методики за 

анализ и оценка на неблагоприятни и рискови атмосферни и хидросферни явления. С 

оглед ползването на достъпни информационни ресурси беше организирана споделена 

Геобаза от данни, в която бяха интегрирани както базови геоинформационни ресурси, 

така и специализрани данни, свързани с източници като МОСВ (например данни от 

Оценката и картирането на заплахата и риска от наводнения), Министерство на 

земеделието и храните (ортофото данни, данни за Цифров модел на релефа, Физически 

блокове и др.). В допълнение бяха осигурени и обработени данни от проекта 

MEDCORDEX, който предоставя достъп до геореферирани данни от различни 

регионални климатични модели, които географски „покриват“ територията на страната. 

С цел да се осигури необходимият капацитет за работа с тези информационни масиви, 

беше организирано обучение във формата на семинар, в който участие взеха 

представители на различните тематични подпакети и дейности, включени в работната 

програма на РП I.8. 

Във всички работни пакети, освен по проучване на литературата и на 

международния опит, активно се работи и по методологичните основи на предвидените 

изследоватески дейности, както и по осигуряването на съответния инструментариум и 

инфраструктура за тяхното провеждане.  

Независимо от обстоятелството, че изследоватеските дейности са в своя начален 

етап, в рамките на работната програма бяха реализирани първични теренни 

изследвания, ориентирани към събиране на тестови данни за целите на разработваните 

методологични апарати за отделните планирани дейности. Беше създаден Цифров 

модел на терена с висока пространствена резолюция за избрания за тестови район на 

долинното разширение на река Струма в Краище, в което е разположен град Земен. 

Пилотният район пространствено съвпада с определния от МОСВ „Район със 

значителен потенциален риск от наводнение“ (РЗПРН) с код BG4000ASPFRST09. За 

целта беше приложен иновативен метод, който включваше комбинация от използване 

на Безпилотна летателна Сиетема (БЛС) и високоточни ГНСС измервания. 

Участници в отделните работни пакети представиха своите методически 

решения, първични изследователски резултати и визия за очакваната обществена 

полезност от Проекта на редица форуми. Независимо от ранния стадии на 

изследоватеския процес, бяха подготвени и публикации в български и чуждестранни 

издания, включително такива, реферирани в SCOPUS  и Web of Science.   

 

РП.1.9. „Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления“ 
Направен е анализ на литературните и архивни източници, като е събрана ценна 

информация относно разпространението на следните опасни геоложки процеси на 

територията на страната – свлачища, срутища и кално-каменни порои, с което се 

създава на основата на база данни за разпространението на тези процеси на територията 

на страната. След анализиране на условията и дестабилизиращите фактори са отделени 

участъци с концентрация на опасни геоложки процеси, където ще бъдат насочени 

усилията за по-нататъшните научно-изследователски дейности по задачата, в т.ч. и 

мониторинг. Извършена е работа по съставяне на Картата на разпространението на 

калнокаменните порои, а така също по карти на разпространението на срутищата и 

свлачищата.    
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Проведени са теренни изследвания на разпространението на свлачища, срутища 

и кално-каменни порои, като са взети проби от материали от кално-каменни порои, на 

които са проведени лабораторни изследвания.  

Значителна работа бе фокусирана върху опасните геоложки процеси, 

разпространени по перифериите на платовидни заравнености в СИ България (РП-I-9-5). 

Извършени са геоложки, инженерногеоложки, тектонски изследвания, като на този етап 

дейностите са концентрирани основно върху Добруджанското, Мадарското и 

Провадийското плато. Получени са интересни резултати относно литоложките 

особености на геоложки разновидности, инженерногеоложки показатели и 

разпространението на опасни процеси, като през изминалата година са подготвени 2 

публикации, а още 2 са в процес на подготовка.  

Извършва се преглед на материалите, свързани с изследванията и 

разпространението на активните разломи на територията на страната. С цел точно 

датиране на  палеосеизмични събития по  Мещицкия разлом (свързан с Пернишкото 

земетресение от 22.05.2012 г.), бяха изпратени за радиовъглеродно датиране 3 бр. 

образци в Университета на Сан Диего, САЩ.  

По РП-I-9-9 са Разработени две методики: 1) за трасиране на подземни води под 

праговата концентрация на визуално откриване на флуоресцин и уранин, и 2) за 

определяне на праговата откриваема концентрация на флуоресцин и уранин при 

трасиране на подземни води чрез регистрация по спектъра на флуоресценция на 

багрилото. Изследван е химичен състав на води, свързани с разломни структури.  

На базата на анализа на геоложката опасност бяха избрани 2 района на 

изследване („геодинамични полигони“) – ЮЗ България и Източни Родопи, където са 

представени и четирите процеса, обект на изследване на настоящия работен пакет. В 

изпълнение на планираните дейности по работен подпакет РП-I-9-3 е закупена е 

мониторингова апаратура – 5 бр. метеостанции. Две от тях вече са инсталирани и 

предстои инсталацията на още 3 метеостанции (една до края на годината). Проведените 

теренни изследвания насочиха вниманието към провеждане на комплексни 

мониторингови дейности в района на с.Енчец, където са установени дълбоки склонови 

деформации.    

Публикационната дейност може да се обобщи по следния начин: дадени за печат 

или рецензиране 4 бр. статии, от които 1 бр. в издание Q1 и IF, 2 бр. с в издание IF и 1 

бр.  в рецензирано издание, но без IF. Други 5 статии са в процес на подготовка. 

Предвидени са 4 участия в 3 конференции (международни или с международно 

участие), 1 от които е реализирано.  

 

РП.1.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 
Определен е наборът данни необходим за оценка на опасностите от 

катастрофални земетресения и последствията от тях. Събрана е необходимата 

информация и са организирани следните бази: сеизмологични данни; данни за 

активните разломи на територията на страната и близките околност; обобщени данни за 

разпределение на сградния фонд и населението; и обобщени инженерно-геоложки 

условия за по-големите градове.  

Актуализирана и допълнена е съществуващата база данни със сеизмологична 

информация. Съставен е каталог на земетресенията за периода 1981-2018.. Оценени са 

макросеизмичните въздействия от земетресението от 1858 с магнитуд Mw=6.5 в 

близост до град София. Създадени са бази данни с ускорения от плитки (корови) 

земетресения (регистрирани в станции разположени на Балканския полуостров и 
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североизточна Италия) и ускорения от междиннофокусни земетресения в района на 

Вранча, Румъния (регистрирани на територията на България, Румъния и Сърбия).  

Събрана и анализирана е информацията за активните разломи дефинирани по 

геоложки и геофизични данни от различни проекти у нас и в чужбина. Данните от 

различните източници са сравнени и са избрани най-опасните разломи за градовете 

София, Пловдив, Благоевград, Варна и Велико Търново, избрани за оценка на 

последствията. Към тези градове е добавен и град Русе, поради опасността от 

междиннофокусните земетресения във Вранча, Румъния. 

Представени и анализирани са основните принципи за идентификация и 

класификация на сградния фонд за целите на прогнозиране на последствията от 

земетресения. Събрани са входни кадастрални данни от различни източници с 

актуалност на данните към различни дати и периоди за община Благоевград. На 

основата на събраната и анализирана информация е създадена детайлна база данни за 

сградния фонд в община Благоевград. 

На базата на геоложки и геофизични данни са създадени карти за 

разпределението на осреднените скорости на напречните вълни в горните 30 метра за 

Благоевград, Варна и Русе. 

 

РП.II.I. Създаване на единна геоинформационна среда 
През изминалия отчетен период работата в рамките на РП II.1. Създаване на 

единна геоинформационна среда беше основно насочена към извършването на редица 

предварителни проучвателни дейности, които от своя страна да послужат като основа 

както за изграждане на необходимата геоинформационна инфраструктура, така и за 

осигуряването на геоинформационната база на Националната научна програма 

„OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“. 

Във връзка с установяването на ситуацията по отношение на капацитета и 

нуждите от геоинформационни решения и геоданни, през изминалия отчетен период 

бяха предприети действия по тяхното проучване, основно чрез използването на 

качествени методи на анализ, включително провеждането на анкетни проучвания и 

целеви работни срещи с различни категории потенциални ползватели на единната 

геоинформационна среда. Бяха включени както вътрешни потенциални потребители на 

геоинформационни ресурси и инструменти, така и външни такива, за които тематиката 

на ННП се явява от пряк интерес. За целта бяха организирани срещи с представители на 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - Дирекция „Води“, както и с 

представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Събраната информация чрез 

анкетните проучвания и работните срещи послужи като основа за проектирането на 

интегрираната геобаза данни, което също беше осъществено в рамките на първата 

година. Самата геобаза данни е проектирана като интегрирана мултипотребителска 

геобаза данни, която ще се достъпва и управлява чрез целева СУБД и ГИС сървърна 

архитектура. 

Друго основно направление на работата в РП II.1. беше свързано с 

осъществяването на задълбочени проучвания, свързани с изискванията за качеството, 

форматите и стандартите за географските данни и информация и свързаните с тях 

метаданни. Мащабността на бъдещата платформа и разнообразието на включените в 

нея геоинформационни ресурси изискват много ясни критерии и изисквания за 

качеството на данните, без които е невъзможно да бъде осигурена необходимата 

ефективност. В рамките на тези дейности бяха проучени и анализирани най-новите 

тенденции в това отношение, като паралелно с това бяха разгледани действащите към 

момента нормативно определени стандарти и формати за геопространствени данни.  
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Третото основно направление в работата през изминалия период беше свързано 

с проучване и идентифициране на геоинформационни ресурси, които са необходими за 

обезпечаване на работата на Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“. Бяха селектирани геоинформационни ресурси, 

включени в тематична геобаза данни, която вече е достъпна за изследователите, 

ангажирани в програмата.  

 

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 
Съгласно работната програма през първата година на изпълнението на 

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ по РП.II.3. Публично представяне и 

комуникация на получените научни резултати в обществото са реализирани следните 

дейности: създаден е и подържан сайт на програмата  - https://nnpos.wordpress.com/; 

съставена е брошура на програмата; съставени са постери за представяне на програмата 

на български и английски език; съставена е анкета и е организирано гласуване за лого 

на програмата; подготвен е файл с информация за целите, задачите и очакваните 

резултати по Програмата, които е качен на сайтовете на партньорите по програмата; 

сключен е договор за партньорство с Национално издателство за образование и наука 

Аз-Буки. За представяне на целите и очакваните резултати от Националната научна 

програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“ е представена на различни научни и публични форуми: 

В Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) - 12 март 

2019 г.; Български географски фестивал - Стара Загора 2019 – 20-23.04.2019 г.; 

Софийски фестивал на науката – София – 9-12.05.2019 г.; Втори интердисциплинарен 

докторантски форум, посветен на 150-годишнината на БАН, 29-31 август 2019 г., хотел 

„Самоков”, Боровец; International Conference on High-Performance Computing 2019 (HPC 

2019) 2-6 септември, Боровец; Конференция "География и регионално развитие", 

Созопол, 20-22.09.2019 г.; Национална научна конференция „75 години съюз на 

учените в България – в полза на науката и образованието“, 26 – 28 септември 2019 г. 

МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна; Ден на 

отворените врати на Физически факултет; Международен научен симпозиум X 

International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", 03-06.10.2019 в Яхорина, Босна 

и Херцеговина, вкл. и в Бизнес срещата AGROSYM B2B (03.10.2019). Представени са 

целите и очакваните резултати от Програмата посредством адаптация на семинарни 

занятия в рамките на учебната програма на задължителната дисциплина „Ландшафтна 

екология“ за втори курс, бакалаври, редовно и задочно обучение, специалност 

География, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, „Природен 

капитал“ за Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, 

редовно и задочно обучение, специалност География, Геолого-географски факултет, 

СУ „Св. Климент Охридски“, пред обучаваните във Физически факултет на СУ 

студенти по време на лекциите по следните учебни дисциплини: „Физическа 

океанография“ и „Уводен курс метеорология“. Подготовен е цикъл от семинарни 

занятия, свързани с очакваните резултати от Програматаи текущи приложни резултати 

от РП 1.8, към задължителната дисциплина „Въведение в природната география“, за 

новата за Геолого-географски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ специалност 

„Геопространствени системи и технологии“.  

  

https://nnpos.wordpress.com/
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ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Р.1.1 База Физикогеографски данни 1, 2 До момента са създадени 3 

набора физикогеографски 

бази данни. 

Р.1.2 База Глобален метеорологичен фон 

– текущ климат и за сценарии на 

бъдещи климати 

1, 2 До момента са създадени 5 

набора бази данни на 

глобалния метеорологичен 

фон за текущ климат и за 

сценарии на бъдещи 

климати . 

Р.1.9 Данни за състоянието на горските 

екосистеми в пилотен водосбор и за 

основните фактори, влияещи върху 

проявлението на деградационни 

процеси.  

1, 2 

 

Проучен е водосбора 

формиран от главното 

течение на река Джерман. 

Р.1.11 Данни за продуктивността и 

динамика на растеж на горите в 

условия на климатични промени. 

1,2,3 

 

Започнато е проучване на 

продуктивността и 

динамика на растеж на 

горите в условия на 

климатични промени 

Р.1.14 Данни за настъпили природни щети 

в горите на България във връзка с 

настъпили климатични промени. 

1,2 

 

Анализирани са щетите от 

биотичен (насекоми и гъби) 

и абиотичен (урагани, 

ветровали, ветроломи, 

снеголоми, снеговали и 

ледоломи) характер в 

горите на България  

Р.1.18 Идентифициране на реакцията на 

горскодървесните видове и оценка 

на въздействие на климатичните 

промени върху горските 

екосистеми. 

1, 2 

 

Изследвана е  естествената 

– главно дъбова 

растителност в долната 

лесорастителна зона. 

Р.1.21 Изготвяне на база данни на 

основните метеопараметри от 

експерименталните кампании за 

денонощие и за различните сезони. 

1 Започнато е създаване на 

база данни на основните 

метеопараметри от 

експерименталните 

кампании за денонощие и 

за различните сезони (за 

момента само през лятото) 
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РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 
 

  

Резултат 

Година на 

проекта съгласно 

работната 

програма 

 

Степен на изпълнение 

 

 

Р.I.2.1.1 

Анализ за иззетите водни 

количества по водоизточници и 

сектори 

 

 

1 

Затруднено поради 

отказ на данни от 

МОСВ и МОН чрез 

НИМХ 

Р.I.2.1.2 Съпоставка на водните ресурси 

с другите страни от ЕС 

1 направено 

 

Р.I.2.2.1 

Поставено начало на база данни 

за водопотребление и речния 

отток в характерни пунктове на 

р.Тунджа 

 

1 

Начален етап 

 

Р.I.2.3.1 

Поставено начало на база данни 

и анализ на речния отток в 

характерни пунктове на р.Места 

и водните ресурси 

 

1 

Затруднено поради 

отказ на данни от 

МОСВ и МОН чрез 

НИМХ 

Р.I.2.3.2 Анализ на вътрешногодишното 

разпределение на водния оток и 

на водния баланс 

 

1 

Поставено начало и 

продължава на 

следващи етапи 

Р.I.2.3.3 Оценка на водопотреблението 

в региона 

 

 

1 

Поставено начало и 

продължава на 

следващи етапи 

Р.I.2.3.4 Концептуален компютърен 

модел на хидроложките процеси 

 

1 

Поставено начало и 

продължава 

 

Р.I.2.4.1 

Анализ на формирането на 

подземните водни ресурси 

 

1 

 

Осъществено  

 

Р.I.2.4.2 

Методика за определяне на 

ресурсите на подземни води за 

различни по тип колектори 

 

1 

 

Разработена методика 

 

 

Р.I.2.4.3 

Избор на пилотни участъци за 

оценка на ресурсите на 

подземните води 

 

1 

Избрани пилотни 

участъци в поречието 

на р. Места 

 

Р.I.2.5.1 

 

1. Климатична еластичност на 

водните ресурси; 

2. Индекс на Falkenmark 

 

1 

 Част от резултатите са 

получени, индексът 

изчислен 

 

Р.I.2.5.2. 

Пространствено-времеви анализ 

на водните ресурси на страната 

 

1 

Изготвен и е основа за 

изготвяне на методика 

за оценка на водните 

ресурси 

 

Р.I.2.5.3. 
1. Стартира хидроложко 

математическо моделиране с 

 

 

1.Начало на 

моделирането с 
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въведени климатични данни от 

спътникови наблюдения за 

оценка на водния баланс; 

2. Моделирана е  висока вълна 

със зададена обезпеченост за 

избран водосбор (р.Янтра над 

яз.Стамболийски) 

 

1 

елементи на водния 

баланс за Дунавски 

водосбор за 2018 г. 

 

2.Резултатът е получен 

 

РП.1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение) 

РП.I.3.1-1 Събиране, систематизация и 

класификация на 

информационните масиви за 

качеството на повърхностните 

води. 

1, 2 Събран е масив от 

статитстическа 

информация за физико-

химични показатели за 

качеството на 

повърхностните води 

за периода 1990-2018. 

Обработен и подготвен 

за статистическа 

обработка е масив за 

периода 2010-2018 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

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

литературни източници, доклади, 

бюлетини, стратегии и др. по 

отношение на качеството на 

повърхностните води в регионален 

(басейнов) и национален мащаб 

1, 2, 3 Попълнена е 

съществена част от 

предвидената 

библиографска справка 

(ПУРБ, ГД на РИОСВ, 

статии и доклади). 

Дейностите 

продължават. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.1.3.2-1. Събиране, анализ на необходимата 

информация  

1,2,3 Направена е подробна 

библиографска справка 

за регионалната 

хидрохимична 

обстановка в страната. 

Дейностите 

продължават 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

18 
 

РП.I.3.2-2. Систематизиране на 

информацията и интегрирането ѝ в 

ГИС 

1,2,3,4 Започна изграждането 

на геобаза данни и са 

направени първите 

ГИС анализи. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.3-1. Установяване връзка между 

различни показатели,  

характеризиращи качеството на 

водите 

1,2,3,4,5 Набелязани са 

основните показатели  

и факторите влияещи 

върху тях. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.3-2.   Определяне индикатори за 

нарушаване качествата на водите 

1,2,3,4,5 На основата на 

нормативни документи 

са определени 

индикатори. 

Извършени са 

предварителни 

анализи. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

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

прецизиране на анализи на 

избрани показатели  и получените 

резултати 

1,2,3,4,5 Направен е преглед на 

възможни методи.. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП.I.3.4-1 Методология за анализиране и 

изготвяне на моделни решения 

свързани с динамиката и 

прогнозирането на качеството на 

водните ресурси 

1,2,3,4 Набелязани е 

апробирани са 

различни методи за 

обработка на данни. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

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

пилотен водосбор и райони 

1,2 Набелязани са пилотни 

водосбори на реки и 

локални участъци  иса 

проведени 

предварителни 

обработки на данни за 

тях. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 1.3.5. Управление, координация и 

съвместни дейности с  други 

работни пакети по програмата 

1,2,3,4,5 Дейностите са 

непрекъснати. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 
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срок 

 

 

РП.I.4. Pроцеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на 

Черно море 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Р.1.4.1 Геобаза данни от събраните по време на 

проекта данни: щети, хидродинамика, 

морфодинамика, уязвимост 

1, 2, 3, 4, 

5 

Започна събирането на 

данни, които ще бъдат 

включени в геобазата. 

Тя ще бъде 

актуализирана и 

допълвана по време на 

целия проект. 

РП 

I.4.2-1 

Качествен анализ на различните набори 

с данни - установяване на времевите и 

пространствени мащаби за анализ на 

изследваните интердисциплинарни 

параметри 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок, като наборите от 

данни ще се разширят 

както по отношение на 

времевото покритие, 

така и по отношение на 

източниците на 

измерване. 

РП 

I.4.2-1 

Установяване на многогодишните 

пространствени и времеви изменения в 

хоризонталното разпределение на 

хидрофизичните структури 

(повърхностен размесен слой, студен 

междинен слой, включително слоеве на 

значителните вертикални градиенти) и 

дефиниране на климатични полета 

1, 2, 3, 4, 

5 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 

I.4.2-1 

Оценка на тенденциите във времевите и 

пространствените изменения в 

параметрите на средата и определяне на 

въздействието им върху потенциални 

индикаторни видове, в частност 

планктонни 

1, 2, 3, 4, 

5 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 

I.4.2-2 

Анализ на източници за теченията от 

исторически източници, спътникови 

алтиметри, числени симулации и in situ 

измервания 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 

I.4.2-2 

Климатична карта на скоростта и 

розата на повърхностните течения в 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 
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разглеждания район срок 

РП 

I.4.3-1. 

Реконструкция на палеогеографските 

промени в Черно море през 

разглеждания период 

1 Резултатът е получен 

РП 

I.4.3-1. 

Резултати от интерпретацията на данни 

от различни видове анализи 

1, 2,3,4 Резултатът ще бъде 

постигнат в 

предвидения срок 

РП 

I.4.3-2.  

 Комплексен анализ на геофизични и 

геоложки материали с цел получаване 

на нови данни имащи значение за 

процесите генериращи неблагоприятни 

/катастрофални геоложки явления 

Геодинамични въздействия водещи до 

катастрофални явления – земетресения, 

цунами, свлачища, срутища, кален 

вулканизам и др. в Българския сектор 

на Черно море и по крайбрежието.  

1, 2, 3 Резултатът ще бъде 

постигнат в 

предвидения срок 

РП 

I.4.3-2 

Разработена програма от превантивни 

мерки за защита от природно бедствие - 

цунами от геофизична, геоложка и 

геоморфоложка гледна точка насочена 

към местни и/или национални органи 

на управление. 

1,2, 3,4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

 

РП 

I.4.4-1 

Анализ на условията за марикултури в 

Българската крайбрежна зона 

 

1 Резултатът е получен 

РП 

I.4.4-2 

Потенциал за отглеждане на други 

местни видове 

 

1  Резултатът е получен 

РП 

I.4.5 

База данни за генетичното 

разнообразие на калкана пред 

българския бряг 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатите са получени 

в предвидения срок. 

Получени са генни 

секвенции, които са 

въведени в референтните 

бази данни. 

РП 

I.4.5 

Тестване на ДНК маркери 1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок (за първата година  

отразени в отчета). 

РП 

I.4.5 

Прилагане на подходящи маркери за 

оценка на популационно-генетичната 

структура на калкана 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок (за първата година  

отразени в отчета). 

РП 

I.4.5 

Оценка на генетично разнообразие в 

популациите на черноморския калкан пред 

българския бряг на Черно море 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок (за първата година  

отразени в отчета). 

РП Проследяване на тегловна, размерна и 1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 
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I.4.5 полова структура, както и анализ на 

морфометрични и меристични белези. на 

популациите на калкана.  

получен в предвидения 

срок (за първата година  

отразени в отчета). 

РП 

I.4.6 

Разработени и апробирани протоколи 

за извършване на теренните проучвания 

1 Резултатът е получен, 

предстои частична 

дообработка на проби в 

лабораторни условия. 

РП 

I.4.6 

Провеждане на теренни и лабораторни 

изследвания 

1, 2, 3 По подзадача 1.4.6.1 

Резултатът е постигнат 

съгласно плана за 

първата година. По 

подзадача 1.4.6.2 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Р.5.1-1 Метеорологични, физикогеографски 

и за качеството на атмосферния 

въздух бази данни – организация, 

текуща поддръжка и обновяване 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.1-2 Инвентаризация на емисиите 1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.1-3 Демографска/здравна информация 1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.2-1 Подготовка на изискванията към 

входните данни, необходими за 

оценка на здравния статус в страната 

и осигуряване на достъпа до тях 

1 Резултатът е получен в 

предвидения срок. 

Р.5.2-2 Разработване на каталог на най-

типичните и обществено значими 

заболявания, свързани с въздушната 

среда и градската въздушна среда 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.2-3 Анализ на здравния статус в страната 

за да дефинира набор сценарии за 

числени експерименти с цел 

изясняване влиянието на въздушната 

среда и градската въздушна среда 

върху качеството на живот и 

човешкото здраве 

1, 2, 3 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 
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Р.5.3-1 Оценка, проверка и настройка и на 

моделите 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.4-1 Преглед и критичен анализ на 

съществуващите методики, метрики и 

практики, чрез които 

характеристиките на въздушната 

среда и градската въздушна среда се 

изразяват в термини, директно 

измерващи влиянието им върху 

качеството на живот и човешкото 

здраве, избор на метрики за целите на 

настоящото изследване 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.4-5 Оценка на качество на вътрешния 

въздух и топлинния комфорт в 

български учебни заведения 

 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.5-1 Анализ на натрупаните до момента 

данни от измервателната мрежа на 

НИГГГ 

1, 2, 3 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.6-1 Мониторинг на атмосферната 

радиоактивност 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.6-2 Анализ на натрупаните данни от 

измервателната мрежа на ИЯИЯЕ 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.7-1 Развитие на методики и технологии 

за провеждане на хоризонтални 

лидарни изследвания на аерозолните 

замърсявания 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Р.5.7-2 Лидарно картографиране на 

съдържанието, разпределението и 

динамиката на аерозолните 

замърсявания в прилежащия до 

повърхността атмосферен слой 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

 

 

РП.I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на 

катастрофални събития в миналото - ключ към разбиране на 

настоящи и бъдещи заплахи за планетата 
 

 

Подпакет/ 

Задача 

 

 

Резултат 

Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

 

 

Степен на изпълнение 

 

РП.1.6.1.1. Събрани материали от 1 Резултатът е получен. 
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теренни проучвания 

Завършени лабораторни 

обработки на пробите 

1 Резултатът е получен. 

Представяне на резултати 

от изследванията на 

научни форуми – в 

България и/или чужбина 

1 Резултатът ще бъде получен на 

5.12.2019 г. – доклад на 

конференция в България 

„Геонауки“ 2019. 

РП.1.6.1.2. Литературна справка за 

установяване на 

подходящи горнодевонски 

разрези  

 

1 

 

Резултатът е получен. 

Теренни изследвания. 

Опробване на подбрани 

разрези 

1  

Резултатът е получен. 

Лабораторни обработки на 

пробите 

1 Резултатът е получен. 

Обобщаване на получените 

данни в публикация на 

конференция с 

международно участие на 

БГД   

 Резултатът ще бъде получен на 

5.12.2019 г. – доклад на 

конференция в България 

„Геонауки“ 2019. 

РП.1.6.2. 

 

Анализирани са 

геоложките условия, 

данните и използваните 

методи от разрези извън 

България и са подбрани 

подходящи обекти и 

техники за това 

изследване. 

1 Резултатът е получен. 

Извършена е частична 

ревизия на публикувани 

данни и колекции от 

плийнсбах-тоарски и аален-

байоски макрофосили. 

Ревизията ще продължи и 

през следващата година. 

1, 2 Резултатът ще бъде получен през 

2-та година на проекта. 

Събрана е теренна 

информация в 3 долноюрски 

разреза в Западна Стара 

планина, с детайлна 

биостратиграфска и 

литоложка класификация на 

последователностите в 

интервала около Т-ОАЕ. 

Предвижда се през 2-та 

година на проекта да бъдат 

направени допълнения с 

нови данни от 1 разкритиe и 

1 сондажен разрез. 

1,2 Резултатът ще бъде получен през 

2-та година на проекта. 

Направено е детайлно 1 Резултатът е получен. 
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опробване, със събрани 80 

скални образци от 

изследваните разрези. 

Предварителна подготовка 

на пробите и получени 

геохимични данни за 

избраните разрези 

1, 2, 3 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.3. Изясняване на 

разпространението, 

взаимоотношенията и 

хроностратиграфският 

обхват на 

литостратиграфските 

единици в карбонатни 

платформени комплекси, 

тяхното фосилно 

съдържание, 

биостратиграфско 

значение, привързване на 

характерните асоциации 

към отделните области на 

карбонатна седиментация с 

акцент върху 

валанжинските отложения и 

интервала около 

аноксичното събитие 

Вайсерт. 

1, 2 Получените резултати са 

изпълнени по отношение на 

карбонатните платформени 

седименти (след стартирането на 

проекта беше решено през 

първата година изследванията да 

се насочат и концентрират 

основно в плитководните 

фациеси). 

Изготвяне на схеми/анализ 

на биосъбития и зонални 

подялби (главно по 

бентосни фораминифери) е 

подготовка за бъдещи 

изследвания за избор и 

предлагане на справочни 

разрези на валанжинските 

седименти и събитието 

Вайсерт. 

1, 2, 3 Изпълнението на тази задача 

също покрива частта от проекта, 

касаеща карбонатните 

платформени седименти. 

Представяне на 

резултатите от 

изследването на 

престижни 

национални/международни 

форуми. 

 

2-5 Предвиденото представяне на 

резултатите на международен 

научен форум е реализирано през 

първата година (Приложение 5). 

РП.1.6.4. Литературна справка за 

кампан-мастрихтските 

климатични събития 

1 Резултатът e получен. 

Микроскопски 

изследвания на пилотни 

проби от разрезите при 

1 Резултатът е получен. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

25 
 

селата Кладоруб и 

Белоптичене (СЗ 

България). 

Лабораторни изследвания, 

анализи и оброботка на 

фактическия материал – 

разпадане на пробите за 

микрофосили – 

фораминифери и варовит 

нанопланктон. 

1, 2, 3 Резултатът е получен. 

 

Сепариране на видове от 

един род фораминифери за 

извършване на анализи на 

леки изотопи (δ13C, δ18О) 

и избрани главни елементи 

и елементи-следи. 

1 Резултатът е получен. 

 

Анализ на леките изотопи 

(δ13C, δ18О) и избрани 

главни елементи и 

елементи-следи. 

1, 2, 3 Резултатът e получен за кампан-

мастрихтската част на разреза 

Кладоруб (Приложение 7). 

Изнасяне на първи резултати 

на международен форум. 

1 Резултатът e получен 

(Приложение 6, 10). 

РП.1.6.5. Теренни проучвания в 

разрези, съдържащи запис 

на ПЕТМ-събитието. 

1 Резултатът e получен. 

Лабораторни изследвания, 

анализи и обработка на 

пробите – за нанопланктон 

и леки изотопи.  

1-3 В момента се извършва разпадане 

и отбиране на фораминифери. 

Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок. 

Микроскопски 

наблюдения и 

таксономично определяне 

на видовете със светлинен 

и сканиращ електронен 

микроскоп. 

 

1-3 Частичен резултат ще бъде 

получен в края на първата 

година.  

Микроскопски 

количествени наблюдения 

на подбрани таксони в 

ПЕТМ-интервала. 

 

1-3 Резултатът е частично получен и 

докладван на световен форум 

(Приложение 12). 

 Представяне на първи 

резултати на научни 

форуми. 

1 Резултатът e получен 

(Приложение 11, 12). 

РП.1.6.6. Обобщени са наличните 

данни за възрастта на 

трите големи олигоценски 

ерупции в Източните 

Родопи.  

1 Резултатът е представен в гр. 

Измир, Турция, на конференция 

на IESCA, 7-11.10.2019.  

(Приложение 13, 14). 

Определена е възрастта на 1,2 Подготвена е статия за печат в 
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пирокластичните продукти 

(туфи) на о-в Лимнос, 

Гърция и е доказана 

тяхната принадлежност 

към голямата Боровишка 

ерупция, довела до 

формирането на 

Боровишката калдера.   

Доклади БАН:  

Peter Marchev, Raya Raicheva, 

Valentin Grozdev, Rositsa 

Ivanova „Limnos island tuff 

deposits derived from the eruption 

of the largest European 

Oligocene Borovitsa supervolcano“  

РП.1.6.7. Теренни проучвания на 

находища на фосилни 

флори и събиране на 

материал.  

1 Резултатът е получен. Събрани са 

материали от естествени 

разкрития с еоценска възраст от 

Югозападна България и с 

олигоценска възраст от 

Пернишкия басейн. 

Камерална обработка на 

събраните материали за 

макрофлористични 

анализи. 

1, 2 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок до края на 

първата година. 

Участие с доклад на 

научни форуми в чужбина 

– 2 бр. 

1 Резултатът e получен 

(Приложения 16-19). 

РП.1.6.8. Опробване и 

документиране на 

конкретни скални 

последователности 

1 Резултатът e получен. 

Лабораторни изследвания 

и оброботка на 

фактическия материал – 

петрографски, 

минероложки, карбонатен 

анализ, и др. 

 

1-2 Резултатът е частично получен – 

пробите са подготвени за 

различните видове анализи. 

Анализ на фосилната 

диатомейна флора и 

молускова фауна 

1-3 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.9. Разработка на методика за 

полево идентифициране на 

морските тераси. 

1 Резултатът е получен. 

Разработена е методика за полево 

идентифициране на младите 

морски тераси по черноморското 

крайбрежие: Нимфейската и 

Новочерноморската. 

РП.1.6.10. Измерване на геоложки 

записи на климатичните 

изменения. 

1 Резултатът е получен. Измерени 

са един палеолуминесцентен и 

два изотопни записа от 

Софийско. 

РП.1.6.11. Литературни справки и 

обработка на наличната 

информация по темата на 

задачата.  

1 Започната е разработка на 

протокол за извършване на 

теренните проучвания. 

Събрани са материали за 1, 2 Резултатът ще бъде получен в 
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анализ на поленови 

спектри на съвременни 

повърхностни проби. 

предвидения срок. 

Участие с доклад на 

научен форум в чужбина – 

1 бр. 

1 Резултатът е получен 

Приложение 21. 

РП.1.6.12. Лабораторната обработка 

на бентосните диатомейни 

проби от изследвания 

район на Рила, събирани 

през 2016 г., е завършена.  

1 Резултатът е получен. 

Провеждане на 

микроскопски анализ, 

пълна таксономична 

документация и 

сравнителни анализи по 

мониторинговите 

резултати. 

1, 2 Резултатът e в процес на 

подготовка и ще бъде получен. 

 

 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на 

жизнената среда 
Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 1 

 Избрана е мониторингова 

територия на Витоша, резерват 

„Торфено бранище“. Извършено 

е заснемане с дрон, използвани 

бяха и мултиспектралните 

сателитните изображения от 

Sentinel 2, които разкриват добри 

възможности за детайлна 

характеристика на природни 

местообитания 

1 Резултатът е получен 
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 В избраните полигони с целевия 

хабитат, през 2019 г., по картни 

материали, сателитни снимки и 

орто-мозайки от заснемане с 

дрон, са определени 

представителни контролни точки 

за характеризирането на земното 

покритие. Контролните точки са 

обходени на терен и за тях са 

събрани съответните данни. На 

тази основа е апробиран подхода 

за създаване на алгоритъма за 

дистанционно мониториране на 

хабитата.  

1 Резултатът е получен 
 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 2 

 Оценка на видовото богатство и 

видово разнообразие като 

характеристика, която е 

показателна за стабилността на 

екосистемата 

1 Резултат е получен , но 

за постигане на 

екосистемен подход е 

необходимо 

продължаване на 

дейността и през 

втората година 

 Изследване на продуктивността и 

биомасата за оценка на 

натрупване на вещества в 

екосистемата – екосистемен 

процес с регулиращи функции 

1,2 Резултатът вероятно 

няма да бъде получен в 

предвидения срок. 

Очаква се да бъде 

получен през втората 

година от работата по 

Програмата. 

 Установяване на видовия състав 

и относителната численост на 

гръбначните животни в 

избраните растителни 

съобщества 

1,2,3 Дейността е стартирала 

съгласно плана за 

първата година, 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

 Установяване на базата на 

литературни данни на 

хабитатната специализация и 

границите на разпространение на 

установените видове. Тъй като 

България се явява граница на 

разпространение на редица 

гръбначни животни, 

разширението или свиването на 

ареала им ще бъде един от 

индикаторите за климатични 

изменения 

1,2,3 Дейността е започната 

съгласно плана за 

първата година, 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

 Проучване на някои ключови 

индикатори за екологично 

състояние на водите за 

водозависимото храстово 

местообитания – съобществата 

на върболистен тъжник. 

1,2,3 Дейността е започната 

съгласно плана за 

първата година, 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок по отношение на 
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Класифициране на установените 

видове гръбначни животни като 

индикативни за промени в 

климата, уязвими на промени в 

климата и ресурсни видове, 

които са уязвими на промените в 

климата 

индикаторните видове 

гръбначни животни 

 Избор на видове за проучване 

дали хабитатната специализация 

и численост са индикативни за 

климатични промени 

1,2,3 Дейността е започната 

съгласно плана за 

първата година, 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

 Мониторинг в определените 

пробни площи на избрани 

показатели и компоненти на 

биотата 

1,2,3,4,5 Дейността е започната 

съгласно плана за 

първата година, 

резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 3 

 Разработен е протокол за 

извършване на теренните 

проучвания. Извършена е 

литературна справка за степента 

на проучване на целевите 

съобщества и видовия им състав 

1 Резултатът е получен 

 Разработена методика за анализ и 

сравнение на събраните данни 

1, 2 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок, тъй като 

предвижданата 

методика е планирана 

да бъде завършена през 

втората година 

Подзадача 

РП.I.7.2-1 

 Разработена база-данни 1 Резултатът е получен. 

Разработена е 

структурата на базата-

данни и се извършва 

текущо натрупване на 

данни от изследваните 

пробни площадки 

 Попълнена база-данни с 

резултати от изследванията 

 

1 Резултатът за 2019г. е 

получен. 

Включени са данните от 

проучванията през 2019 

г. 

Подзадача 

РП.I.7.2-2 

 Разработен и апробиран 

протокол за извършване на 

теренните проучвания 

1 Резултатът е получен 

 Представени резултати на 2 

престижни международни 

форума 

4,5 Резултатът е получен 

през първата година 
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Подзадача 

РП.I.7.2-3 

 Пространствена база данни за 

всеки от избраните видове. 

Оценка на наличните моделите и 

избор на модели, които да се 

използват в изследването. 

Съставени ГИС слоеве, 

необходими за моделирането. 

Статистически верифицирани 

актуалистични модели. 

Набелязани моделни райони 

1 Резултатът е получен 

 Извършени анализи и 

публикувани 2 научни 

публикации в специализирани 

списания 

4,5 Анализите продължават 

и през следващите 

години. Излязла от 

печат е глава от книга  

Подзадача 

РП.I.7.2-4 

 Разработени са критерии и 

избрани подходящи ендемични и 

редки видове животни и моделни 

индикаторни животински 

съобщества. Изготвен е списък 

от 41 моделни видове насекоми; 

Избрани са моделни групи 

гръбначни животни – птици и 

прилепи. Определени са почвени 

нематодни съобщества за 

изследване на влиянието на 

климатичните промени и 

въздействие на горските пожари. 

1 Резултатът е получен 

 Събрани са литературни данни за 

разпространението на видовете и 

прегледан колекционен материал 

1 Резултатът е получен 

 Проведени са теренни 

изследвания. Получени са нови 

данни за разпространението на 

12 вида. Получени данни за 

видовия състав на птиците в 

Конявска планина. Разработена е 

постановка на експеримент и са 

събрани почвени проби от три 

климатични зони, за анализ на 

трофичната структура на 

нематодните съобщества.  

Събрани са проби от пожарище в 

района на Лозенска планина и 

Кресненското дефиле 

1 Резултатът е получен 

РП.I.7.3. 

Задача 3 

 Представени резултати на 

престижни международни 

форуми 

2, 3, 4, 5 Представени резултати 

на международен 

форум: 1 поканен устен 

доклад и 3  постерни 

доклада 

Подзадача 

РП.I.7.4-1. 

 Разработена база-данни за гъбни 

ресурси 

1 Резултатът е получен. 
Разработена е 

структурата на базата-

данни. Извършено е 

тестово дигитализиране 
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на данни 

Подзадача 

РП.I.7.4-2. 

 Цялостното изпълнение на 

програмата следва реда на 

планираните дейности. 

Определено е състоянието на 

избрани популации на ценни 

видове лечебни растения, които 

са уязвими към климатичните 

промени и са обект на 

билкосъбиране: Adonis vernalis, 

Arctostaphylos uva-ursi, Allium 

ursinum, Betonica officinalis, 

Micromeria dalmatica, Sideritis 

scardica. Избрани и маркирани са 

пробни площи за дългосрочен 

мониторинг. Направена е оценка 

на експлоатационните запаси и е 

определен възможния годишен 

добив за видовете, които са 

разрешени за събиране. 

Планираните по програмата 

дейности са изпълнени 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.4-3. 

 Идентифицирани са и се 

проучват източници на 

информация за екологичното 

състояние на пъстървови реки 

(типове R1, R2, R3). 

Хидроморфологичният натиск е 

основната форма на 

антропогенно влияние върху 

пъстървовите реки в България 

Като основни райони за 

проучване се очертават високите 

части от водосборите на реките 

Струма, Места и Арда 

Събират се и се проучват 

източници на информация от 

ихтиологични и 

хидробиологични изследвания в 

пъстървовите реки в районите за 

проучване 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.4-4. 

 Проведени литературни и 

архивни проучвания и 

разработен аналитичен доклад с 

препоръки 

1 Получени са основните 

резултати от дейността, 

предвидени за първата 

година 

 Разработен и апробиран 

протокол с анкета за извършване 

на теренните проучвания. 

Проведени теренни наблюдения 

и анкетни проучвания в избрани 

региони 

1,2 Резултатите ще бъдат 

получени през втората 

година от проекта 

РП.I.7.5. 

Задача 5 

 Проучена е експресията на гени, 

свързани с отговора към 

абиотичен стрес след засушаване 

1 Резултатът е получен 
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и последващо възстановяване. 

Засушаването силно повишава 

транскрипцията на всички 

изследвани гени по сортово-

специфичен начин 

 Експресионните анализи на гени, 

кодиращи ДНК 

метилтрансферазни ензими след 

засушаване и последващо 

рехидратиране показаха 

зависими от възрастта на 

растенията и генотипа промени в 

нивото на изследваните 

транскрипти със силна 

вариабилност при TaMET3 и 

повишена експресия на MET1 в 

чувствителните сортове 

1,3 Резултатът е получен 

 При толерантните към 

засушаване сортове е установена 

повишена експресия на 

хроматин-ремоделиращия фактор 

DDM1 в листа и корени на 

сортове пшеница с различна 

устойчивост към абиотичен стрес 

1,3 Резултатът е получен в 

предвидения срок 

и ще бъде представен 

на симпозиум “Impact 

оf chromatin domains on 

plant phenotypes”, 9-

11.12.2019, Мадрид, 

Испания 

 Разработен е протокол за 

определяне на естественото ниво 

на ДНК повреди, индуцирани от 

слънчевата УВ радиация в 

генома на ечемика при полски 

условия. Методологията дава 

възможност за оценка на 

въздействието на фоновата 

биологично активна УВ 

радиация от околната среда 

върху геномния интегритет при 

културните растения. Установено 

е, че нивото на ДНК 

фотоповреди в листата на млади 

ечемични растения при 

естествени условия е 7-9 на 

мегабаза ДНК в дни с 

интензивно слънчево греене. 

Растенията, отглеждани в 

растежна камера с LED 

осветяване, отстраняват УВ-В 

фотопродуктите сравнително 

неефективно, за разлика от тези, 

възстановявани на естествена 

дневна светлина 

1 Резултатът е получен 

 Установени са статистически 

значими разлики в плътността на 

устицата и трихомите при 

засушаване и последващо 

възстановяване на сортове 

1 Резултатът е получен 

в предвидения срок 

и ще бъде представен 

на конференция на 

EFSA на 25.10.2019 г. 
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пшеница с различна устойчивост 

към абиотичен стрес 

 Анализите на фотохимичната 

активност на различни сортове 

пшеница, подложени на 

засушаване, показват, че 

първичните фотосинтетични 

реакции са стабилни в условията 

на воден дефицит. 

Фотохимичната активност на 

фотосистема 2 (Φ PS2 ) не се 

повлиява съществено при 

умерено засушаване, докато при 

силно засушаване Φ PS2 е силно 

инхибирана, но промените не са 

необратими 

 

 Установено е сортово-зависимо 

активиране на антиоксидантната 

система (каталаза, супероксид-

дисмутаза, гваякол пероксидаза и 

водороден пероксид) в листа от 

пшеница след засушаване и 

последващо възстановяване 

1 Резултатът е получен 

в предвидения срок 

 

 При изследвания за съдържание 

на метаболити бяха 

идентифцирани фенолни, мастни 

и органични киселини, 

аминокиселини, мастни 

алкохоли, моно- и дизахариди, 

стероли, като количественият 

анализ показа, че в пробите, 

отглеждани в условия на 

засушаване, се отчита повишено 

съдържание на аминокиселини и 

монозахариди 

1 Резултатът е получен 

в предвидения срок 

 

РП.I.7.6. 

Задача 6 

 Извършена е предварителна 

обработка на данните от 

Националната мониторингова 

мрежа за качество на почвите и е 

оценена е представителността на 

данните за различните почвени 

типове в национален мащаб 

 Направено е проучване на 

наличните данни за 

литохимичния фон на 

територията на страната и са 

осигурени геохимични карти 

(мащаб 1:200000) за 

концентрацията на някои от 

потенциално токсичните 

елементи в Южна и 

Северозападна България, 

1 Резултатът е получен 

РП.I.7.7. 

Задача 7 

 Литературна справка за 

разпространението и 

приложението на избран 

1 Резултатът е получен 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

34 
 

инвазивен вид и събиране на 

растителен материал 

 Извличане и охарактеризиране на 

получените екстракти 

1 Резултатът е получен 

 Определяне на потенциален 

генотоксичен и мутагенен ефект 

1 Резултатът е получен 

РП.I.7.8. 

Задача 8 

 Извършен е преглед на 

класификации, индикатори, 

методически документи – 

национални и на ЕС от гледна 

точка на наличието на данни на 

европейско ниво, тяхната 

тематична релевантност, 

уместност на пространствения 

мащаб, честота и редовност на 

изготвяне на серия от данни и 

взаимна съвместимост, както и 

връзката им с международни 

разработки като текущата 

ревизия на експерименталните 

екосистемни сметки към 

Системата за икономически 

сметки за околната среда, 

изпълнявана от Статистическото 

поделение на ООН 

1 Резултатът е получен 

 Извършен е обмен с 

международните мрежи, в които 

ИБЕИ участва и които имат за 

задача структуриране на бази 

данни: Международната и 

Европейската мрежи за 

дългосрочни екосистемни 

изследвания (ILTER и eLTER) и 

Децентрализираната система за 

научни колекции (DISSCO) 

1 Резултатът е получен 

 Започната работа по 

инвентаризацията на данните в 

ИБЕИ 

1,2,3,4 Работата е в процес, 

който ще продължи и 

през следващите годни 

 Изучени системите за метаданни 

на Европейската Агенция по 

Околна Среда и международната 

мрежа. Започнат първоначален 

опис на елементи данни, които да 

бъдат отчитани в 

информационната система 

1,2,3 Работата ще продължи 

и през следващите 

години 

 Изготвен проект за йерархия на 

индикатори и параметри, 

основани на принципа „Единна 

система“ и адаптирана 

класификация на екосистемни 

индикатори от Методологична 

рамка за оценка и картиране на 

състоянието на екосистемите и 

екосистемните услуги в България 

1,2 Работата ще продължи 

и през следващите 

години 
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 Оценка на състоянието и 

динамиката на уязвими 

високопланински екосистеми, 

разположени на горна горска 

граница, изложени на риск от 

климатични и антропогенни 

промени 

1,2,3 Резултатът е частично 

получен. Дейността 

продължава и през 

следващите години 

Подзадача 

РП.I.7.9.-1 

 Извършен подбор на генотипове 

домати с цел изпитване 

толерантността им към 

редуцирано поливане 

Засети са семена за получаване 

на гъст и пикиран разсад от 

домати 

1 Резултатът е получен 

 Най-устойчиви на редуцирано 

напояване бяха доматите от типа 

„Чери“, при които понижението в 

продуктивността е от 0,6% до 

29,9%. 

1 Резултатът е получен 

 Установена е сортова реакция 

към водния дефицит по 

съдържание на разтворими сухи 

вещества в доматените плодове 

1 Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.9.-2 

 Организирани са полски опити с 

пшеница, ечемик и овес за 

установяване на адаптивните 

възможности на сортовете при 

условия на абиотичен стрес 

1 Получени са резултати 

от изпитването на 

сортовете през първата 

година, на базата на 

които са направени 

частични изводи за 

поведението на 

сортовете при 

условията на 2019 

година. Краен резултат 

и извод по направените 

изследвания ще бъдат 

посочени след 

приключване на 3  

тригодишния период на 

проучване 

  Организирани са демо полета с 

пшеница, ечемик и овес за 

презентиране на сортове в 

условия на абиотичен стрес о 

1 Получени са 1 годишни 

резултати от изпитване 

на сортове пшеница, 

ечемик и овес. 

Сортовете са 

презентирани пред 

земеделски 

производители. 

Окончателна преценка 

за тяхното поведение в 

условията на абиотичен 

стрес ще бъде 

направена след 

тригодишното им 
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изпитване 

 Организирани са колекции с 

образци пшеница, ечемик и овес, 

които се проучват по ценни 

селекционни признаци и по 

студоустойчивост и 

сухоустойчивост 

1 Получени са резултати 

от изпитването на 

образци през първата 

година, на базата на 

които е направена 

първична преценка за 

тяхната студо- и 

сухоустойчивост. 

Установена е изявата на 

ценни биологични и 

стопански признаци, с 

което се допълва 

информацията за 

изпитваните 

генотипове.  Краен 

резултат и пълна 

характеристика на 

проучваните образци 

ще се получи след 

тригодишното им 

изпитване 

 Засят е питомник за 

хибридизация с родителски 

форми от пшеница, ечемик и 

овес. Извършена е хибридизация 

и са осъществени плануваните 

хибридни комбинации  

1 Направени са първите 

кръстоски в 

направленията по 

студо- и 

сухоустойчивост. През 

есента са засети 

хибридните семена от 

Fo. Новите хибриди ще 

се бъдат проучени през 

следващата година във 

F1 генерация 

Подзадача 

РП.I.7.9.-3 

 Проведени са няколко от 

предвидените за този етап 

експедиции, имащи за цел 

издирването и отбора на диви 

овощни видове и стари локални 

сортове Събрани са данни за 

морфологичното разнообразие на 

наблюдаваните целеви обекти 

във фенофазата в момента на 

наблюдение 

1 Резултатът е получен 

 В черешови насаждения в 

районите на селата Таваличево и 

Горна Гращица са открити 

местните стари черешови 

сортове - Ръждавичка белвица, 

Переста белвица и Волско сърце, 

които не са налични в ген-

банката на Институт по 

земеделие – Кюстендил. 

Маркирани са единични дървета 

1 Резултатът е получен 
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 На някои от маркираните форми 

са описани короните на 

дърветата, определени са 

морфологичните особености и 

вкусови качества на плодовете, 

както и сроковете на узряването 

им. При наличието на плодове са 

извършени биометрични и 

химични анализи 

1 Резултатът е получен 

 

 

РП I.8 Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 
 

РП Резултат 

Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Под-пакет РП.I.8.1 

Р.1.1 

Технически доклад с резултатите от 

проведено проучване, инвентаризация и 

анализ на нормативно регламентираните 

процедури и методики за оценка и 

прогнозиране опасността, уязвимостта и 

риска от проявата на 

неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

1 Резултатът е получен  

Р.1.2 

Технически доклад с резултатите от 

Преглед и анализ на научната и 

техническа литература, свързана с 

оценката на опасността, уязвимостта и 

риска от неблагоприятни явления  

1 Резултатът е получен 

Р.1.3 Участие в 1 национален научен форум 1 

Резултатът е получен 

(доклад от XVII 

Конференция 

„География и 

регионално развитие“ 

20-23.09.2019г. Созопол) 

Р.1.4 1 бр. публикация в научно издание 1 Очаква се (предаден 
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доклад от XVII 

Конференция 

„География и 

регионално развитие“, 

очаква се да се 

публикува март 2020) 

Под-пакет РП.I.8.2 

Р.2.1 
Анализ на информационната обезпеченост 

(доклад) 
1 Резултатът е получен 

Р.2.2 

Геопространствена база данни с 

тематични климатични и хидроложки 

данни 

1 Резултатът е получен 

Р.2.3 
Геопространствена база данни с 

общогеографски данни 
1 Резултатът е получен 

Р.2.4 

Оптимизиран алгоритъм за цифрово 

моделиране на релефа за целите на оценка 

и картиране на риска от наводнения 

1,2 
Предстои във втората 

година 

Р.2.5 

Разработен алгоритъм и създадена 

геопространствена база данни за 

моделиране на заплахата и риска от 

атмосферни и хидросферни явления 

1,2 
Предстои във втората 

година 

Под-пакет РП.I.8.3 

Р.3.1 
Изготвен анализ на информационното 

обезпечаване 
1 Резултатът е получен  

Р.3.2 Създадена база данни за изследването 1 

Резултатът е получен, но 

поради необходимост от 

нова и детайлна 

информация ще бъде 

актуализиран 

периодично през 

следващите години от 

работата по програмата 

Р.3.3 

Изготвен научен анализ, включващ 

категоризация и пространствена 

интерпретация на факторите и условията 

1, 2 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 
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за възникване и проявление на 

неблагоприятни атмосферни явления 

Под-пакет РП I.8.4. 

Р.4.1 
Проведено проучване и анализ на 

информационната обезпеченост 
1 Резултатът е получен  

Р.4.2 
Изследване, моделиране  и оценка на 

опасността и риска от пожари  
1,2,3,4 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Под-пакет РП.I.8.5 

Р.5.1 

Проучена и анализирана информационна 

обезпеченост (включително на 

геопространствените данни) 

1 Резултата е получен 

Р.5.2 

Разработена хронологична 

геопространствена база данни за минали 

наводнения 

1,2  

Р.5.3 

Изготвен критичен анализ на утвърдената 

методика от МОСВ за оценка на заплахата 

и риска от наводнения, предложените 

РЗПРН, карти на заплахата от наводнения 

и действащите към момента ПУРН 

1 Резултата е получен 

Под-пакет РП.I.8.6. 

Р.6.1 

Литературен преглед и идентификация на 

източници на данни, критерии и 

индикатори 

1 

Литературният преглед 

е извършен. Регистърът 

с информационни 

източници, критерии и 

индикатори ще бъде 

разширяван в хода на 

разгръщане на 

изследователските 

програми 

Р.6.2 

Изготвена идентификация, тематична 

класификация и комплексен 

пространствен анализ на характерни 

ландшафтни структури и съставящите ги 

типове екосистеми 

1,2 

Резултатът ще бъде 

получен в края на 

предвидения 

двегодишен срок 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

40 
 

Р.6.3 

Идентифицирани  територии в страната, 

нуждаещи се от осигуряване на 

регулиращи екосистемни услуги и 

открояване на факторите на ландшафта, 

способстващи за стимулиране на тези 

естествени защитни функции 

1,2,3 

Резултатът ще бъде 

получен в края на 

предвидения 

двегодишен срок  

Р.6.4 

Разработени ориентирани към практиката 

подходи, методи и модели за ефективно 

използване, опазване и стимулиране на 

регулиращите екосистемни услуги за 

ограничаване на опасността и смекчаване 

на последствията от неблагоприятни 

атмосферни и хидросферни явления 

1,2,3,4 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.6.5 

Изясняване ролята на рисковите 

хидрологични събития за динамиката на 

органиката и биогените в повърхностните 

водни тела като възлов елемент от 

функционирането и екологичната 

пълноценност на хидроекосистемите 

1,2,3 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.6.6 

Извършена оценка на екологичните 

последствия за водните ресурси при 

рискова деакумулация и разпространяване 

на токсични замърсители след наводнения 

1,2,3 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Под-пакет РП.I.8.7 

Р.7.1 
Извършено изследване на 

информационната обезпеченост 
1 Резултатът е получен 

Р.7.2 

Изготвена оценка на уязвимостта и риска 

на населението и сградния фонд по 

отношение на неблагоприятни атмосферни 

и хидросферни явления 

1, 2, 3 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.7.3 

Разработени методи и подходи за оценка 

на риска и уязвимостта в урбанизирани 

територии 

1,2,3 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.7.4 

Изготвени оценки на уязвимостта и риска 

върху интензивно развиващи се 

туристически райони  

1,2,3 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 
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Под-пакет РП.I.8.8. 

Р.8.1 

Направен анализ на съществуващите 

технологии за ранно оповестяване на 

населението от природни бедствия 

1 Резултататът е получен 

Р.8.2 

Разработена  методология за набиране на 

информация от района на бедствие чрез 

Безпилотни Летателни Системи 

1,2,3,4 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

 

 

РП.1.9. „Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления“ 
 

Под-

пакет 

Резултат Година 

на 

проекта 

Степен на 

изпълнение 

 

РП.I.9.1 Анализ на разпространението на опасни геоложки 

процеси: свлачища, срутища и калнокаменни порои   

1 – 5 Получен резул-

тат, но са въз-

можни промени 

поради динами-

ката на процеси-

те. Остават ак-

тивните разломи.  

РП.I.9.1 Определени са ключови участъци на изследване на 

различните видове процеси  

1 – 5 Получен резул-

тат 

РП.I.9.1 Анализ на свлачищата по Черноморското крайбрежие 1 – 5 Получен резул-

тат 

РП.I.9.2 Анализ на фактори и условия на свлачищната опас-

ност 

1 – 5 Геоморфоложки 

фактор.  

РП.I.9.2 Актуализация на карта на свлачищната опасност по 

Черноморието   

1 – 5 Актуализирана  

РП.I.9.2 

РП.I.9.3 

Създадени са карти на изучеността (разположение на 

изследваните обекти), на наклоните, експозицията, на 

поредността на реките 

1 – 5 Получен резул-

тат 

РП.I.9.3 Определени са физични показатели на седименти от 

кално-каменни порои (зърнометрия, мин.състав, плас-

тичност и  др.) 

1 – 5 Получен резул-

тат 

РП.I.9.3 

РП.I.9.10  

В резултат от мониторинг на инсталирана метеостан-

ция в рамките на настоящия проект е установено коли-

чеството на валеж, предизвикал калнокаменния порой 

от 27.07-2019 г. в Кресненското дефиле.  

1 – 5 Получен резул-

тат 

РП.I.9.5 Специализирано изследване на геоложки структури 

/формации, изграждащи Добруджанското плато: Полу-

чени са резултати за генезиса на скалните комплекси, 

физикомеханични показатели  

1 – 5 Получен резул-

тат. Предстоят 

изследвания и на 

други плата 

РП.I.9.5 Изяснена сеизмична обстановка в района на изслед-

ване   

1 – 5 Получен 

резултат 

РП.I.9.6 Палеосеизмични изследвания и датировка на проби 1 – 4 Пробите се ана-
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лизират в Унив. 

на Сан Диего; 

очаква се резул-

тат 

РП.I.9.7 Събрана е информация и  са анализирани проявите на 

вторични сеизмогенни деформации като втечняване на 

слаби земни почви в речни тераси, слягания на терени 

и хидроразривни явления    

1 – 4 Получен резул-

тат 

РП.I.9.9 Разработена е методика за трасиране на подземни води 

под праговата концентрация на визуално откриване на 

флуоресцин и уранин.  

1 – 5    Получен резул-

тат 

РП.I.9.9 Разработена е методика за определяне на праговата 

откриваема концентрация на флуоресцин и уранин при 

трасиране на подземни води чрез регистрация по 

спектъра на флуоресценция на багрилото 

1 – 5    Получен резул-

тат 

РП.I.9.9 Изследвания на химичен състав на води, свързани с 

разломни структури 

1 – 5    В процес на 

разработване. 

РП.I.9.10 Избор на места за специализиран геотехнически мони-

торинг (геодинамични полигони)   

1 – 5 Избрани са 2 

района: ЮЗ 

България и  Изт. 

Родопи 

РП.I.9.10 Инсталирани са 2 метеостанции (с. Крупник, с. Гене-

рал Гешево) 

1 – 5 Предстои още 1 

до края  на годи-

ната (с. Енчец), 

останалите – 

през 2020 г. 

РП.I.9.10 Специализирани геофизични проучвания в избраните 

геодинамични полигони 

1 – 5 Получени резул-

тати 

 Публикационна дейност  Дадени за печат 

или рецензиране 

4 бр. статии: 

1 бр. Q1 IF 

2 бр. IF 

1 бр. рецензира-

но, но без IF 

Други 5 са в про-

цес на подготов-

ка 

 

 

РП.1.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 
 

 Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

Р.10.1 Бази данни 1, 2 По-голямата част от 

базите данни са 

готови, останалите са 

частично готови. 
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Данните са 

анализирани с цел 

предоставяне на 

необходимата 

информация за 

следващите 

подпакети. 

Резултатите ще бъде  

получени в 

предвидения срок 

 

 

РП.II.I. Създаване на единна геоинформационна среда 
 

 Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

Р.1.1 

Технически доклад с идентифицирани, 

анализирани и оценени нужди от 

данни и информационни ресурси 

1 

Резултатът е получен 

(Техническият доклад 

е общ с обособени 

части за целия работен 

подпакет РП.II.1.1) 

Р.1.2 Технически доклад с идентифицирани 

и описани технологични решения, 

функционалности и аналитични 

инструменти, които следва да бъдат 

осигурени за целите на програмата 

1 

Резултатът е получен 

(Техническият доклад 

е общ с обособени 

части за целия работен 

подпакет РП.II.1.1) 

Р.1.3 Технически доклад с идентифицирани 

потребности на външните 

потребителите на резултатите от НП, 

както и Проект за технически 

спецификации за информационните 

ресурси, които следва да бъдат 

доставяни 

1 

Резултатът е получен 

(Техническият доклад 

е общ с обособени 

части за целия работен 

подпакет РП.II.1.1) 

Р. 1.4. База данни с базови информационни 

ресурси от публични източници, които 

да обслужват изследователите, 

ангажирани в научната програма. 

 

1 

Резултатът е получен 

(Техническият доклад 

е общ с обособени 

части за целия работен 

подпакет РП.II.1.1) 

Р. 1.5.  
Участие в един национален научен 

форум 
1 

Резултатът е получен: 

 

Р. 1.6 1 бр. публикация в научно издание 

 

1 

Резултатът предстои 

да бъде получен. 

Подготвен за 
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публикуване е доклад 

на тема „Анализ и 

оценка на 

информационната 

обезпеченост на 

картирането и 

оценката на заплахата 

и риска от наводнения 

в България“, с автори 

доц. д-р Стелиян 

Димитров и проф. д-р 

Антон Попов. Същата 

ще бъде публикувана в 

Сборник XVII 

Конференция 

„География и 

регионално развитие“, 

Созопол, 2019 г., 

който се очаква да 

излезе през м.март 

2020 г. 

Р.2.1 Технически доклад, съдържащ преглед 

и критичен анализ на съществуващия 

опит за оценка на качеството на 

геопространствените данни и 

информация 

1 

Резултатът е постигнат 

Р.2.2 Технически доклад за използваните 

формати и стандарти за географските 

данни и информация и свързаните с 

тях метаданни 

1,2 

Резултатът е получен 

(РП.II.1.2-2) 

Р.2.3 Технически доклад за изискванията 

към качеството на 

геопространствените данни и 

информация, генерирани от 

участниците във вертикалните работни 

пакети, които ще бъдат въвеждани в 

единна геоинформационна система 

1,2 

Очаква се в срок 

Р.2.4 Технически доклад за изискванията 

към метаданните за 

геоинформационните ресурси в 

единната геоинформационна система 

1,2 

Очаква се в срок 

Р.2.5 Технически доклад за организацията, 

процедурите за достъп и обработката 

на данните в изчислителния облак с 

високопроизводителните компютърни 

платформи на ИИКТ-БАН 

1 

Ще бъде постигнат до 

края на годината 

Р.2.6 Участие в един  международен научен 

форум 
2 

Очаква се в срок 

Р.2.7 1 бр. публикация в научно издание с 

импакт фактор 

2 Очаква се в срок 
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Р. 3.1. Създадена научнообоснована 

концепция за интегрирана геобаза 

данни 

1 

Резултатът е постигнат 

Р. 3.2. Разработена и приведена в 

експлоатация интегрирана 

мултипотребитеска геобаза данни, 

която съдържа общогеографски и 

специализирани информационни 

масиви, обективно характеризиращи 

компонентите на околната среда, 

включени в научната програма 

1,2,3 

Очаква се в срок 

Р. 3.3. Създадена метабаза данни 1,2,3 Очаква се в срок 

Р. 3.4. Създаден инструментариум и 

алгоритми за извършване на сложни, 

многокомпонентни анализи и 

генерирането на пространствени, 

оценъчни и симулационни модели, 

които да се използват от 

изследователския екип на програмата 

1,2,3,4,5 

Очаква се в срок 

Р. 3.5. Осигурена устойчива експлоатация и 

поддръжка на геобазата данни в 

рамките на проектния цикъл на 

научната програма 

1,2,3,4,5 

Очаква се в срок 

Р. 3.6. Участие в 2  международни научни 

форума 
2,3 

Очаква се в срок 

Р. 3.7. 2 бр. публикация в научно издание с 

импакт фактор 
4,5 

Очаква се в срок 

Р.4.1 Осигурен непрекъснат режим на 

достъп до изчислителните ресурси за 

крайните потребители 1,2,3,4,5 

Резултатът е постигнат 

в първата година и ще 

се поддържа през 

целия период на 

проекта 

Р.4.2 Създаване на портфолио от поне 10 на 

брой числени и/или стохастични 

модели, усвоени и конфигурирани за 

високопроизводителни компютърни 

платформи и описание как се работи 

със съответния софтуер 

2,3,4 

Очаква се в срок 

Р.4.3 Обучени поне 15 нови потребители за 

достъп до високопроизводителните 

изчислителни ресурси 
2,3,4 

Очаква се в срок. През 

първата година са 

обучени 2-ма 

потребители от РПI.1 

Р.4.4 Подсигурено дисково пространство за 

поддържане на необходимия брой от 

данни за различните модели 

1,2,3,4,5 

Очаква се в срок. 

През първата година 

са заделени 2 ТБ 

дисково пространство 

на за нуждите на 

проекта 
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Р.4.5 Публикация в научно издание с импакт 

фактор и/или импакт ранг (SJR) 

3,4,5 

Очаква се в срок. 

Приета е една статия 

за публикуване в 

LNCS с импакт рангg. 

Р.5.1. Разработено ГИС сървърно 

приложение, което осигурява единна 

геоинформационна среда на научната 

програма 

2,3 

Очаква се в срок 

Р.5.2. Разработени специализирани 

геосервизи, осигуряващи възможност 

за споделяне на информация в рамките 

на изследователския екип и с външни 

потребители (WMS, WFS, WCS) 

2,3,4 

Очаква се в срок 

Р.5.3. Разработен интегриран геопортал за 

достъп до резултатите и 

информационните ресурси, създадени 

в рамките на научната програма 

4,5 

Очаква се в срок 

Р.5.4. Осигурен непрекъснат режим на 

работа на ГИС сървърното приложение 

и геопортала на програмата 

2,3,4,5 

Очаква се в срок 

Р.5.5. 1бр. публикация в издание с импакт 

фактор 
5 

Очаква се в срок 

 

 

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 
 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

(кратък коментар) 

РП.II.3 Създаден сайт на програмата - 

https://nnpos.wordpress.com/  

1 Получен 

РП.II.3 Съставена и отпечатана брошура на 

програмата (Приложение II.3.4 – 1) 

1 Получен 

РП.II.3 Съставени и отпечатани постери на 

програмата на български 

(Приложение II.3.4 – 2) и английски 

език (Приложение II.3.4 – 3); 

1 Получен 

РП.II.3 Организиране на публично 

представяне на ННП на 12 март 

2019 г. в големия салон на БАН 

1 Получен 

 

РП.II.3.1 Подготвен постер на Програмата 

даден в Приложение II.3.4 – 2 е 

представен на Национална научна 

конференция „75 години съюз на 

 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 

https://nnpos.wordpress.com/
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учените в България – в полза на 

науката и образованието“, 26 – 28 

септември 2019 г. МДУ „Фредерик 

Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. 

Константин и Елена“, Варна 

РП.II.3.1 Разработена е концепция и 

подготвен тематичен постер даден в 

Приложение II.3.1 – 1 в колектив – 

Боян Кулов, Велимира Стоянова, 

Александра Равначка, Биляна 

Борисова и Николай Рачев, за 

представяне на извършените 

дейности по РП.II.3. Публично 

представяне и комуникация на 

получените научни резултати в 

обществото, през първото 

шестмесечие на Конференция 

"География и регионално развитие", 

Созопол, 20-22.09.2019 г 

 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 

РП.II.3.2 Разработена е концепция и са 

подготвени два тематични постера 

дадени в Приложение II.3.2 – 1 с 

колектив – Боян Кулов, Велимира 

Стоянова, Биляна Борисова и 

Николай Рачев, за представяне на 

целите и очакваните резултати от 

Програмата и в Приложение II.3.2 – 

2 с колектив Биляна Борисова, 

Стоян Недков, Стелиан Димитров, 

Боян Кулов, Ана Димитрова и 

Петър Пенев в рамките на 

международен научен симпозиум X 

International Agriculture Symposium 

"AGROSYM 2019", проведен в 

периода 03-06.10.2019 в Яхорина, 

Босна и Херцеговина, вкл. в Бизнес 

срещата AGROSYM B2B 

(03.10.2019). 

 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 

РП.II.3.4 Представяне на ННП пред 

широката общественост - На 

6.04.2019 г. член-кореспондент 

Костадин Ганев и доц. Ана Ганева 

представиха програмата “ в 

предаването “Седмицата” по Дарик 

радио 

 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 

РП.II.3.5 Представяне на ННП „Опазване на 

околната среда и намаляване на 

риска от неблагоприятни явления и 

природни бедствия“  чрез постер, 

сред изследователи, учители и 

 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 
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ученици на Българския географски 

фестивал - Стара Загора 2019 – 

20.04.2019 г. 

РП.II.3.5 Подготвен е цикъл от семинарни 

занятия, свързани с очакваните 

резултати от Програматаи текущи 

приложни резултати от РП 1.8, към 

задължителната дисциплина 

„Въведение в природната 

география“, за новата за Геолого-

географски факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ специалност 

„Геопространствени системи и 

технологии“ 

 Допълнителна 

дейност, която не е 

планирана в 

началото 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 
 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Брой научни публикации в 

списания от Q1 в класацията 

на Web of Science научни 

публикации в списания от топ 

10% в класацията на Web of 

Science 

2 0 

Все още няма излязла от 

печат статия с Q1, но има една 

която е в процес на 

рецензиране и друга, която се 

подготвя. 

Научни публикации в 

специализирани списания 

и/или научни поредици с 

импакт фактор (IF) и/или 

импакт ранг (SJR) 

10 0 

За момента вече има 10 

публикации с IF и/или SJR, 

които все още не са излезли от 

печат но са минали рецензия и 

се очаква до края на годината 

или в началото на 2020 да 

излязат. 

Участия в престижни 

международни форуми 
6 14 

Посетените конференции 

от учените в работния пакет 

надвишават двойно 

плануваните. 

4 D картиране на 

регионалните/ локални 

характеристики на климата за 

страната (30 годишен 

ансамбъл от компютърни 

симулации) за текущия и 

бъдещия климат 

1 0 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

4 D картиране и оценки на 

повтаряемостта и 

пространственото/времево 

разпределение на екстремни, 

неблагоприятни и 

катастрофални явления и 

техните промени в бъдеще 

дължащи се на регионални / 

локални промени в климата 

1 0 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

4 D картиране и анализ на 

климатологията на валежите 

при бъдещи климати 1 0 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

Оценка на риска и картиране 

на зони на уязвимост 

(„горещи“ точки) по 

отношение развитие на 

1 0 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 
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ерозионни процеси, 

деградация на почвата и 

атмосферно замърсяване. 

програма 

Прогнозиране на измененията 

в ареала на стопански 

значимите насекомни 

вредители и патогени в 

условия на климатични 

промени; 

1 1 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

Разработване на препоръки за 

смекчаване на щетите от 

абиотичен и биотичен 

характер и действия, 

насочени към адаптация на 

основните дървесни видове в 

условията на негативни 

екологични промени. 

1 1 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

Разработване на лесовъдски 

системи за смекчаване на 

негативните въздействия в 

най-уязвимите на климатични 

промени зони. 

1 1 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

Методология за оценка на 

обектите от критичната 

инфраструктура на 

национално ниво и рисковете 

за тяхната устойчивост 

1 1 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

Коментари и препоръки към 

Националния план за 

действие за адаптация към 

климатичните промени 

1 0 

Съгласно плануваните 

дейности този резултат, ще 

бъде готов съобразно 

сроковете в работната 

програма 

 

 

РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 
 

 

Задачи  

РП I.2 
Индикатор Брой 

 

 

 

 

Публикуване на научна монография - 

Публикации в списания и издания с импакт-фактор - 

Научни публикации в специализирани списания 6 

Доклади на международни научни форуми 3 
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Задачи  

РП I.2 
Индикатор Брой 

Доклади на национални научни форуми 14 

Създадени геопространствени база данни - 

Разработени методики, научни анализи, концепции 2 

Разработен софтуер - 

 

 

РП.1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 
 

Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

Публикация в научно 

издание специализирани 

списания  

В т. ч. с импакт фактор 

3 

2 

1 

2 

Виктория Кънчева. 2019. 

Оценка на качеството на 

водите на р. Тополница 

посредством 

многовариационни 

статистически анализ. 

Сборник доклади  НАУЧНА 

СЕСИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ „ЕКОЛОГИЯ И 

АГРОТЕХНОЛОГИИ – 

ФУНДАМЕНТАЛНА 

НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ” София, 10-11 

октомври 2019 г.   

Viktoria Ilieva, Magdalena 

Kondeva-Burdina, Tzveta 

Georgieva, Vera Pavlova,  

Vesela Georgieva. 2019. 

Toxicity of cyanobacteria. 

Organotropy of cyanotoxins and 

toxicodynamics of 

cyanotoxinsbyspecies. - 

Pharmacia, 66, 3, 91-97.  doi: 

10.3897/pharmacia.66.e37035. 

IF 1,527  

Kristina Gartsiyanova, Stela 

Georgieva, Silviya Lavrova. 
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Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

Assessment of heavy metal 

contamination of the 

riverYantra, Bulgaria Journal of 

Chemical Technology and 

Metallurgy, приета за печат, 

2020 г. SJR (2017) 0,331 

Представени резултати на 

национални  и 

международни форуми 

3 

 НАУЧНА СЕСИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ „ЕКОЛОГИЯ И 

АГРОТЕХНОЛОГИИ – 

ФУНДАМЕНТАЛНА 

НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ” София, 10-11 

октомври 2019 г.  

Подадени са заявки за участие 

в научна конференция 

“Климат, атмосфера и водни 

ресурси в условията на 

климатични промени” 14 - 15 

октомври 2019 г., ИИКАВ 

БАН 

1. Зорница Чолакова. 

Оценка на качеството на 

повърхностните води в 

горната част от басейна на р. 

Арда 

2. Мариан Върбанов и 

кол. Анализ на 

чувствителността на различни 

индекси за комплексна оценка 

на качеството на речните 

води. 

3. Мариан Върбанов и 

кол. Оценка на кислородния 

баланс на речните води в 

басейните на Тополница и 

Луда Яна. 

Технически доклад с 

резултатите от проведено 

проучване, и анализ на 

правно-нормативната база 

у нас и в ЕС по отношение 

на прилаганите методики, 

нормативи и критерии за 

оценка на качеството на 

повърхностните води 
1 

 Докладът е планиран за 

реализация в края на 2019 г- 
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Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

Технически доклад с 

резултатите от прегледа и 

анализа на научна и 

техническа литература, 

свързана с проведени 

изследвания по качеството 

на повърхностните води у 

нас.  
1 

 Докладът е планиран за 

реализация в началото на 

втората година на изпълнение 

на програмата 

Доклад за актуалната 

оценка на качественото 

състояние на 

повърхностните водни 

ресурси у нас 

1 

 Подготвя се за представяне 

доклад за актуално състояние 

на качеството на речните води 

на р. Дунав и българските 

дунавски притоци в началото 

на 2020 г. 

Картографиране на 

състоянието на качеството 

на повърхностните водни 

ресурси в България. 

Изработване на тематични 

карти по различни 

индикатори и показатели за 

състояние, както и 

обобщени картографски 

материали за качеството на 

повърностни води. 
1 

 Изработена е картната основа 

на пилотния водосбор на р. 

Места. Подготвя се картната 

основа на р. Тунджа 

Разработване на алгоритъм 

и създаване на 

информационна база за 

качественото състояние на 

повърхностните води у нас 

1 

 Създадена е 

информационната база за 

качеството на водите за 

пилотен водосбор р. Места 

(1990-2018). 

Създадена е 

информационната база за 

качеството на водите на 

пилотен водосбор р. Тунджа 

(2000-2016) 

В процес на допълване са 

базите за дунавските притоци 

в българския участък; на р. 

Дунав за 8 пункта за 

наблюдение; за българските 

черноморски притоци 

Попълва се база данни за 

резултати от биологичен 

мониторинг на повърхностни 

води за периода 2010 – 2018 
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Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

Публикация в 

международно научно 

издание с импакт-фактор 

3 

1 Публикацията е в списание с 

импакт ранк 

и 2 други списания и 

сборници 

1 статия е приета за печат и 1 

е подготвена за печат 

 

Представени резултати на 

международен форум 

2 

1 Национално честване и 

Научно-техническа 

конференция по случай 

Световен ден на водата, 

София, 22.03.2019 г. 
Гергинов, П., Т.Керестеджиян, 

А. Тотева, Б. Михайловаова, А. 

Бендерев. Геоложка среда, 

качества на подземни води и 

нормативна уредба. 

Технически доклад с 

резултатите от проведено 

проучване, и анализ на 

правно-нормативната база 

у нас и в ЕС по отношение 

на прилаганите методики, 

нормативи и критерии за 

оценка на качеството на 

подземните води 

 

2 

1 Предвиден е за края на 2019. 

г. Изготвена е пълна 

бибилиографски справка за 

регионалните хидирохимични 

изследвания в България. На 

80 % са системетизирани 

данните на прилаганите 

методики, нормативи и 

критерии за оценка на 

качеството на подземните 

води 

Технически доклад с 

резултатите от Преглед и 

анализ на научната и 

техническа литература, 

свързана с проведени 

изследвания по качеството 

на подземните води у нас  
1 

 Докладът е планиран за 

началото на втората година 

Доклад за актуалната 

оценка на качественото 

състояние на подземните 

водни ресурси у нас.  
1+1 

 Докладът е планиран за края 

на първата година 

Изпълнено на 90% 

 

Изработване на тематични 

и комплексни карти за 

състоянието и промените 

на подземните води 
 

 Планирани за третата година 

Разработване на алгоритъм 

и създаване на  1 

 Създадена е база данни за 

качеството на подземните 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

55 
 

Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

информационна база данни 

за качеството на 

подземните води у нас 

води за моделните водосбори 

Научна публикация в 

специализирано списание 

и/или поредица с импакт 

фактор  4 

1 1 статия с импакт фактор 

 

Изготвен научен доклад, 

включващ преглед на 

съществуващите методи за 

анализ и оценка на 

качеството на 

повърхностните и 

подземните води 1 

1 Частично изготвен 

Разработена методика за 

прилагане на иновативни 

методи за анализ и оценка 

на екологичното състояние 

на повърхностните и 

подземните води 

1  Предвидени за трета година 

Определяне на оптимален 

набор от индикатори за 

характеризиране на 

качеството на водите – 

тематичен доклад 

1  Предвиден за трета година 

Изговяне на методичски 

указания и препоръки към 

компентентите органи за 

усъвършенстване и 

оптимизиране на 

мониторинговата система 

за качеството на 

повърхностните и 

подземни с цел понижаване 

на риска от замърсяване и 

вредно въздействие върху 

водните екосистеми и 

човека 

  Предвидени за четвърта-пета 

година 

Създаване на основни 

принципи, подходи и 

методи за изработване на 

дългосрочна стратегия за 

ограничаване на вредното 

  Предвидени за четвърта-пета 

година 
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Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

въздействие върху 

качеството на 

повърхностните и 

подземни води с цел 

подобряване на общия 

екологичен стаус 

Участие в престижни 

международни форуми 

1 3  

Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

2  1 статия отпечатана в друго 

списание и 1 под печат 

Доклад с резултатите от 

охарактеризирането на 

пилотен водосбор и райони 

1  Предвиден за трета година 

Общ модел на качеството 

на водите в  пилотен 

водосборен басейн и 

локални модели в райони с 

различен тип антропогенен 

натиск и условия на 

формиране и състояние на 

подземни води - доклад 

  Предвиден за трета-четвърта 

година 

Картографиране на 

състоянието на качеството 

на повърхностните водни 

ресурси в пилотните 

водосборни басейни и 

подземни водоносни 

системи. Изработване на 

тематични карти по 

различни индикатори и 

показатели за състояние, 

както и обобщени 

картографски материали за 

качеството на повърностни 

и подземни води. 

1  Предвидени за трета-четвърта 

година 

Публикации в 

международни научни 

издания с импакт-фактор 

3   

Участия в написването на 

доклади по съответните 

дейности от други работни 

3  Предвидени за края на 

проекта  
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Индикатор Брой 
Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

пакети 

Участие в написването на 

обобщен доклад по 

изпълнение на 

националната програма  

1  Предвиден в края на проекта 

Обучение  на  млади учени 

и студенти с цел 

повишаване на 

професионалната им 

квалификация  

3-5 1 Проведен научен семинар 

с участие на млади учени и 

студенти за методи за оценка 

на замърсяване и качество на 

речните води на 13.06.2019 г. 

Лектори: проф. Цаковски – 

ФХФ-СУ и доц. Върбанов – 

НИГГГ-БАН 

Провеждане на 

информационни срещи, 

семинари и дискусии пред 

компетентните органи на 

държавно, регионално и 

местно ниво и пред местни 

общности за представяне 

на резултатите от анализа и 

оценките на качественото 

състояние повърхностните 

и подземните води у нас 

3-5   

 

 

РП.I.4. Pроцеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на 

Черно море 
 

Индикатори Брой 

/планиран/ 

Брой 

/реализиран

/ 

Коментар 

Публикации в 

международни научни 

списания  (I.4.3.-2) 

1 1 International Journal of 

Engineering Inventions, e-ISSN: 

2278-7461, p-ISSN: 2319-6491, 

Volume 8, Issue 3, PP: 21-30 
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Представени резултати 

на междунроден форум 

(I.4.2.-1) 

 

2 3 o 1.Third International Conference 

on Zoology and Zoonose, 

Хисаря, 21-23.10.2019г.  

o 2.7th Euro-Argo Science 

Meeting, Aтина, Гърция 

o 3.Humboldt Kolleg 2019 

„Science without Borders: 

Alexander von Humboldt’s 

Concepts in Today’s World“, 

Varna, September 18-21, 2019 

Общо разработени 

методични подходи и 

методики 

5 2* В начален етап на 

разработване, планирани  за 2, 

3 и 4-та  година на Проекта 

База данни за 

данните от задачите 

1 1* Попълване на 

международни бази данни  с 

генни секвенции за  калкана 

пред българския бряг (I.4.5) 

*В начален етап на 

разработване по всички 

подзадачи на РП 

Карти 7 * 1 Картан на теченията пред 

българския бряг  

*Планирани  за 4 и 5-та 

година на Проекта 

Популяризиране на 

изследователските 

резултати сред широката 

общественост – брой 

събития (I.4.3.-2) 

1 4 семинар, радиопредаване, 

публична лекция, интервю 

(виж Дейности по 

популяризиране на 

програмата)  

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 
 

Индикатори Брой 

/планиран/ 

Брой 

/реализиран/ 

Коментар 

Брой научни публикации в 

списания от Q1 в класацията на 

Web of Science научни 

публикации в списания от топ 

10% в класацията на Web of 

Science 

2 0 Изпратена статия в 

списание FUEL, Q1, IF 

5.12 (2018), SJR 1.75 

(2018) – в процес на 

рецензия  

Научни публикации в 

специализирани списания и/или 

научни поредици с импакт 

10 2 Очакват се повече 

публикации в 

следващите години на 
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фактор (IF) и/или импакт ранг 

(SJR) 

проекта 

Участия в престижни 

международни форуми 

6 11 Реализирани са дори 

повече участия от 

предвидените  

Каталог на най-типичните и 

обществено значими 

заболявания, свързани с ВС и 

ГВС 

1 0 Разработен е набор от 

здравни индикатори, 

които съобразно 

актуални научни 

доказателства са 

относими към 

рисковите фактори и 

подходящи за 

разкриване на връзка 

между здравния статус 

на населението и 

замърсяването на 

градската въздушна 

среда. Тези индикато-

ри ще бъдат използвани 

за изработването на 

каталог. 

Набор верифицирани и 

оптимално настроени модели за 

оценка на параметрите на ВС и 

ГВС 

3 0 Определени са 

моделите, които ще 

бъдат използвани, 

областта, в която ще 

бъдат извършени 

числените симулации, 

предстой верифициране 

на моделите за избран 

период от време. 

4 D картиране на климата на 

параметрите на ГВС и на 

количествените характеристики 

(индекси) на КЖ и риска за ЧЗ 

8 0 Резултатът се очаква да 

бъде получен в края на 

проекта. 

Системи за прогнозиране на 

КАВ в избраните пилотни 

градове 

3 0 Резултатът се очаква да 

бъде получен в края на 

проекта. 

Системи за прогнозиране на 

биоклиматичните индекси в 

избраните пилотни градове 

3 0 Резултатът се очаква да 

бъде получен в края на 

проекта. 

Системи за ранно 

предупреждение за риска за ЧЗ 

в избраните пилотни градове 

3 0 Резултатът се очаква да 

бъде получен в края на 

проекта. 

База данни за радиационните 

параметри на приземния 

атмосферен слой в България от 

измервателната мрежа на 

ИЯИЯЕ. 

1 0 Резултатът се очаква да 

бъде получен в края на 

проекта. 

Усъвършенствуван емпиричен 1 0 Резултатът се очаква да 
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модел за прогнозиране на 

стойностите на UV - индекса и 

съответно безопасното време на 

облъчване в зависимост от 

гореизброените фактори 

бъде получен в края на 

проекта. 

Изготвяне на стратегия и мерки 

за намаляване на ЗР и 

подобряване КЖ 

1 0 Резултатът се очаква да 

бъде получен в края на 

проекта. 

 

РП.I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на 

катастрофални събития в миналото - ключ към разбиране на 

настоящи и бъдещи заплахи за планетата 

 
 

 

Задачи  

РПI.6 Индикатор 

Брой 

/планиран 

общо/ 

 

 

Брой 

/реализиран/ 

 

 

Коментар 

РП.I.6.1.

1 

 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

2 

 

0 

В процес на 

подготовка, ще 

бъде получен в 

следващи етапи на 

Програмата. 

Доклади на международни 

форуми 
2 

 

 

 

1 

Национален форум с 

международно 

участие - доклад на 

конференция в 

България 

„Геонауки“ 2019, 

5.12.2019 г. – 

РП.I.6.1.

2 

 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 
1 

 

 

0 

В процес на 

подготовка, ще 

бъде получен в 

следващи етапи на 

Програмата. 

Доклади на международни 

форуми 
2 

 

 

 

1 

Национален форум с 

международно 

участие - доклад на 

конференция в 

България 

„Геонауки“ 2019, 

5.12.2019 г. – 

РП.I.6.2 
Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

2 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен през 

4-та година на 

проекта. 
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Задачи  

РПI.6 Индикатор 

Брой 

/планиран 

общо/ 

 

 

Брой 

/реализиран/ 

 

 

Коментар 

Доклади на международни 

форуми 
2 

 

1 

Първите резултати 

ще се представят на 

национален форум с 

международно 

участие през 1-та 

година на проекта - 

5.12.2019 г. – 

доклад на 

конференция в 

България 

„Геонауки“ 2019. 

Брой разработени модели на 

реакция на организмите 
1 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен през 

5-та година на 

проекта. 

РП.I.6.3 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

2 

 

 

0 

В процес на 

подготовка, ще 

бъде получен в 

следващи етапи на 

Програмата. 

Доклади на международни 

форуми 
3 

 

 

 

1 

ХХ-та 

Международна 

палеонтолого-

стратиграфска 

конференция в 

Аланя, Турция, 1-3 

октомври 2019. 

РП.I.6.4 Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

2 

 

0 

В процес на 

подготовка е 

първата статия. 

Доклади на международни 

форуми 
3 

 

1 

INA 17 Conference 

Santos, Brasil, 15-20 

Sept. 2019. 

Брой разработени модели на 

реакция на организмите 
1 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

края на проекта. 

РП.I.6.5 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

2 

 

0 

В процес на 

подготовка, 

индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

следващи етапи на 

Програмата. 
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Задачи  

РПI.6 Индикатор 

Брой 

/планиран 

общо/ 

 

 

Брой 

/реализиран/ 

 

 

Коментар 

Доклади на международни 

форуми 
3 

1 INA 17 Conference 

Santos, Brasil, 15-20 

Sept. 2019  

Брой разработени модели на 

реакция на организмите 
1 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

края на проекта. 

РП.I.6.6 

 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 
4 

 

0 

В процес на 

подготовка е 

първата статия. 

Доклади на международни 

форуми 
5 

 

2 

IESCA, 7-11.10.2019, 

гр. Измир, Турция. 

РП.I.6.7 Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

5 

 

0 

В процес на 

подготовка е 

първата статия.  

Доклади на международни 

форуми 
5 

 

 

 

 

 

2 

The 12th Romanian 

Symposium of 

Palaeontology, 

September 19-21, 

2019; 

XIXth NECLIME 

meeting, Saint 

Petersburg, Russia, 

September 25–27, 

2019. 

 

Брой разработени модели 3 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

края на проекта. 

РП.I.6.8 

 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 
1 

 

 

 

0 

Предстои 

обобщаване на 

получените 

резултати с 

магнитостратиграф-

ските анализи и 

подготвяне на 

статия за печат. 

Доклади на международни 

форуми 
3 

  

2 

Proceedings 

“Geosciences 2019”, 

December 2019. 

 

РП.I.6.9 Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 
1 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

края на проекта. 
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Задачи  

РПI.6 Индикатор 

Брой 

/планиран 

общо/ 

 

 

Брой 

/реализиран/ 

 

 

Коментар 

Доклади на международни 

форуми 
2 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

края на проекта. 

Брой разработени методики 1 

 

 

1 

Разработена е 

методика за полево 

идентифициране на 

младите морски 

тераси по 

черноморското 

крайбрежие: 

Нимфейската и 

Новочерноморскатa

. 

Публикувани научни 

публикации в 

специализирани списания 
0 

 

1 

 

РП.I.6.10 Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

1 

 

0 

Индикаторът ще 

бъде изпълнен в 

края на проекта. 

Доклади на международни 

форуми 
2 

 

 

 

 

1 

International 

Symposium: Cave 

Climate and 

Paleoclimate - Best 

Record of the Global 

Change- IV, EuroSpeleo 

Forum 2019, 26-28 

September 2019, Lozen, 

РП.I.6.11

. 
Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

2 

 

0 

 
Индикаторът ще бъде 

изпълнен в края на 

проекта. 

Доклади на международни 

форуми 
3 

 

 

 

 

1 

10th NECLIME 

workshop, June 17th to 

20th, Senckenberg 

Research station of 

Quaternary 

Palaeontology, Weimar 

2019, Germany 
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Задачи  

РПI.6 Индикатор 

Брой 

/планиран 

общо/ 

 

 

Брой 

/реализиран/ 

 

 

Коментар 

РП.I.6.12

. 

Публикации в международни 

научни списания с импакт-

фактор 

1 

 

 

 

 

 

0 

Данните, които имаме 

от диатомейния анализ 

и екологичните 

параметри ще бъдат 

статистически 

обработени през 

втората отчетна година, 

когато ще  бъдат 

подготвени за 

публикуване. 

Съкратените срокове за 

2019 година не бяха 

достатъчни, за да 

завършим 

обобщението. 

Доклади на международни 

форуми 
3 

 

0 

Индикаторът ще бъде 

изпълнен в края на 

проекта. 

Публикувани научни 

публикации в 

специализирани списания 

5 1 Публикувана е 

глава от книга. 

Общо за РП I.6 

 

Публикации в списания с 

импакт-фактор 
26 

 

0 

Индикаторът ще бъде 

постигнат в следващите 

етапи, след натрупване 

на значими научни 

резултати от 

изследванията. 
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Задачи  

РПI.6 Индикатор 

Брой 

/планиран 

общо/ 

 

 

Брой 

/реализиран/ 

 

 

Коментар 

 

Доклади на международни 

форуми 
38 

 

 

14 

Всички задачи са 

докладвали първите 

получени резултати на 

научни форуми. 

 

Разработени модели на 

реакцията на организмите 
6 

 

 

0 

Моделите ще бъдат 

разработени след 

завършване на 

изследователската 

дейност, като синтез на 

получените данни в 

края на Програмата. 

 

Разработени методики 2 

 

 

 

 

 

1 

Разработена и 

приложена е методика 

за полево 

идентифициране на 

младите морски тераси 

по черноморското 

крайбрежие: 

Нимфейската и 

Новочерноморскатa. 

Резултатите са 

публикувани в 

специализирани научни 

списания. 

 

Публикувани научни 

публикации в 

специализирани списания 

5 

 

2 

Първи конкретни 

резултати от 

изследванията са 

публикувани в 

специализирани научни 

издания – тематични 

сборници и 

монографии. 

 

 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на 

жизнената среда 
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Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

РП.I.7.1. Публикации в 

международни научно 

списания с импакт-фактор 

3 

 Планирана 1 

публикация за края на 

първата година 

Разработени методики за 

мониторинг на определени 

компоненти от биотата 
2 1 

Реализирана една в 

Подзадача РП.I.7.1-2 

Създаване на база-данни 1 

 Планирано за края на 

първата година. Работи 

се по структурата й 

Алгоритъм за разпознаване 

на моделен хабитат 
1 1 Разработен 

Подготвен формуляр за 

теренна работа за оценка на 

състоянието на 

местообитания чрез 

индикатори за абиотична и 

биотична среда 

1 1 Разработен 

Участие в национални и 

международни форуми 
2 

 Планирано за 

следващите години от 

програмата 

РП.I.7.2 

Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

6 1 

Планирани 2 

публикация за края на 

първата година. 

Излязла глава от книга 

към подзадача РП.I.7.2-

3.  

Създаване на база-данни 3 1 За 1.7.2-1 

Участие в национални и 

международни форуми 
3 

1 участие в 

национален и 3 

участия в 

международни 

Участията са 

изпълнени от екипите 

на подзадача РП.I.7.2-2 

и подзадача РП.I.7.2-3 

РП.I.7.3 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

1 

 Планирана 1 

публикация за края на 

втората  година 

Брой на изградени системи 

за ранно предупреждение 

(концепция) 
1 

 Планирано за 

следващите години от 

програмата 

Участие в престижни 

международни форуми 
3 4 

Индикаторът е 

планиран за постигане 

на втората до петата 

година, но е използвана 

възможността да бъдат 

представени резултати 

от проекта още през 

първата година 

РП.I.7.4 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

7 2 

Една излязла от печат и 

една предстои – от 

подзадача 4-2 

Създаване на база-данни 1 1 1.7.4-1 
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Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

Разработен методичен 

подход за диференциране 

на въздействието от 

климатичните промени и 

антропогенния 

хидроморфологичен натиск 

1 

 Започнал е анализ на 

данни и допълнителна 

теренна работа с цел 

разработване на 

методичния подход 

Разработена програма от 

мерки 
1 

 Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Разработена програма за 

мониторинг 
1 

 Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Участие в научни форуми 1 1 

Резултатът е постигнат 

от екипа на подзадача 

РП I.7.4.-4 

РП.I.7.5 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

3 1 

Предстои частично 

изпълнение до края на 

годината 

Популяризиране на 

изследователските 

резултати сред широката 

общественост – брой 

събития 

3 1 

Изпълнено е 

планираното за 

годината 

Участия в научни 

мероприятия 
0 2 

Конференциите ще се 

проведат през 

октомври и декември 

2019 г. 

РП.I.7.6 

Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

2 

 Предстои частично 

изпълнение до края на 

годината 

РП.I.7.7 Публикации в 

международни научно 

списания с импакт-фактор 

2 

 Предстои частично 

изпълнение до края на 

годината 

Участие в научни форуми 4 2 

Едно участие с 

постерна 

презентация 

предстои през месец 

ноември 

РП.I.7.8 
Публикации в 

международни научно 

списания с импакт-фактор 

3 1 

Приета за публикуване 

в издателство Springer 

глава от книга, 

Приложение I.7.8-1 

Разработени методични 

подходи 
1 

 Предстои през 

следващите години от 

програмата 
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Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

Концепции за системи за 

ранно предупреждение за 

катастрофални събития 

1  Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Участие в престижни 

международни форуми 

4 1 Участие в един форум 

(Приложение I.7.8-3). 

РП.I.7.9.1 
Публикации в научни 

списания 

2  Предстои през 

следващите години от 

програмата 

РП.I.7.9.2 
Публикации в научни 

списания 

2 1 Предстои по-

нататъшно изпълнение 

на индикатора 

Сортове пшеница  12 12 По дейност 2 

Сортове ечемик 24 24 По дейност 2 

Сортове овес 3 3 По дейност 2 

Образци пшеница 35 35 По дейности 1 ,3, 4 

Образци ечемик  35 35 По дейности 1 ,3, 4 

Образци овес  35 35 По дейности 1 ,3, 4 

РП.I.7.9.3. 
Публикации в научни 

списания 

2  Предстои през 

следващите години от 

програмата 

 

 

РП I.8 Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 
 

Индикатори 

Брой 

/планир

ан/ 

Брой 

/реали

зиран/ 

Коментар 

Участие в национален 

научен форум 
5 1 

Под-пакет РП.I.8.1 

XVII Конференция „География и регионално 

развитие“ 20-23.09.2019г.,  Созопол 

Участие в 

международен научен 

форум 

16 4 

Под-пакет РП.I.8.2 

EUROGEO Conference Hidden Geographies, 

International Conference Slovenia, Ljubljana, 29-31 

August 2019 

Под-пакет РП.I.8.3 

X International Agriculture Symposium 

"AGROSYM 2019", 3-6 October 2019, Bosnia and 

Herzegovina 

1
-st

 International Symposium on Climate 

Change and Sustainable Agriculture, 14-15 
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ноември, Аграрен университет – Пловдив 

Под-пакет РП.I.8.6 

X International Agriculture Symposium 

"AGROSYM 2019" 

(http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/ ), проведен 

в периода 03-06.10.2019 в Яхорина, Босна и 

Херцеговина – участие с постер FLOOD 

REGULATION ECOSYSTEM SERVICES 

RECOGNIZED BY DISTRICT FOREST 

MANAGEMENT IN BULGARIA с авторски 

екип Bilyana BORISOVA, Stoyan NEDKOV, 

Miglena ZHIYANSKI, Stelian DIMITROV, Boian 

KOULOV, Ana DIMITROVA, Petar PENEV. 

Програмата на форума включва над 900 

презентации на колективи от 82 страни 

Под-пакет РП.I.8.4 

Планирано посещение на: 

2-days workshop on 14- 15 October 2019 in 

Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre 

for Agricultural and Forestry (Liepų St. 1, 

Girionys, LT-53101 Kaunas distr., Lithuania) 

 

Публикация в издание 

без импакт фактор 
1 1 

РП I.8.2.  

Stelian Dimitrov, Georgi Georgiev, Margarita 

Georgieva, Martin Iliev, Danail Doychev, Sonja 

Bencheva, Gergana Zaemdzhikova, Nikolay 

Zaphirov, Integrated model of application of 

remote sensing and field investigations for 

sanitary status assessment of forest stands in two 

reserves in West Balkan Range, Bulgaria, Proc. 

SPIE 11174, Seventh International Conference on 

Remote Sensing and Geoinformation of the 

Environment (RSCy2019), 1117404 (27 June 

2019), 2019, ISSN (online):1996-756X, 

ISBN:9781510630628, 

doi:https://doi.org/10.1117/12.2532313  

 

Две статии са под печат:  

РП I.8.3.  

Radeva K., Nikolova N. Hydrometeorological 

Drought Hazard and Vulnerability Assessment for 

Northern Bulgaria. Публикацията е завършена и 

предстои изпращане за рецензиране в научно 

списание (International Journal "Agriculture and 

Forestry" (Scopus)) 

РП I.8.4.  

Dobrinkova, N., S.Stefanov, E.Tosheva, 

Bulgaria Big Data, Knowledge and Control 

Systems Engineering – BdKCSE'2019 

http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
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Публикация в издание 

с имапкт фактор 
15 0 

Подадени са 2 статии: 

РП.I.8.3 

Nikolova N., Matev S., G. Rachev, Ivanova D. 

Characteristics of first and last frost occurrences 

and length of frost-free season in Bulgaria. 

Планира се публикацията да бъде завършена 

през декември, 2019 г. и да бъде изпратена в 

Journal of Environmental Protection and Ecology, 

ISI quoted  

РП.I.8.6 

Обзорна статия с българския опит е 

подадена в електронната система на списанието 

International Journal of Geography 

(https://fennia.journal.fi/  ): Nikolova, M., Nedkov, 

S. Assessment and mapping of flood regulation 

ecosystem services in Bulgaria. 

Технически доклад 2 2 
В процес на подготовка е един от докладите 

(поподпакет I.8.2) 

Геопространствена 

база данни с 

общогеографски данни 

1 1 Изготвена е геобаза данни по подпакет.I.8.2 

Оптимизиран 

алгоритъм за цифрово 

моделиране на релефа 

за целите на оценка и 

картиране на риска от 

наводнения 

1 0 Начална фаза 

Разработен 

алгоритъм и 

създадена 

геопространствена 

база данни за 

моделиране на 

заплахата и риска от 

атмосферни и 

хидросферни явления. 

1 0 Начална фаза 

Геопространствена 

база данни с 

тематични климатични 

и хидроложки данни 

1 1 

Изготвена е геобаза данни с тематични 

климатични и хидроложки данни в рамките на 

подпакет.I.8.2 

Разработен алгоритъм 

за цифрово 

моделиране на релефа 

 0 Начална фаза 

Изготвен научен 

анализ, включващ 

категоризация и 

пространствена 

интерпретация на 

факторите и условията 

1 0 Подготвя се 

https://fennia.journal.fi/
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за възникване и 

проявление на 

неблагоприятни 

атмосферни явления 

Разработена методика 

за изследване и 

моделиране на 

опасността от 

засушаване 

1 0 Разработва се 

Зониране на 

територията на 

страната по отношение 

опасността от 

неблагоприятни 

явления 

1 0 Не започнала работа по същество 

Интерактивна карта на 

опасността от 

засушаване 

1 0 Не започнала работа по същество 

Проведено изследване 

за целите на т.нар. 

Горивни модели 

1 0 Начална фаза, изготвя се база данни 

Разработена и 

приложена 

методология за 

изследване опасността 

от пожари с БЛС 

1 0 Начална фаза 

Разработена ГИС база 

данни и модел за 

повторно залесяване 

1 0 Не започнала работа по същество 

Анализ на методиката 

на МОСВ за оценка на 

заплахата от 

наводнения и 

предложение за 

оптимизация  

1 1 Подготвен анализ на методиката в РП I.8.5 

Разработени и 

приложение 

оптимизирани методи 

и модели за оценка на 

опасността от 

наводнения в ключови 

райони със значителен 

потенциален риск от 

наводнения 

4 0 Начална фаза 

Изготвена 

идентификация, 

тематична 

класификация и 

комплексен 

пространствен анализ 

1 1 
Изготвена тематична класификация и 

пространствен анализ 
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на характерни 

ландшафтни структури 

и съставящите ги 

типове екосистеми 

Разработени  

ориентирани към 

практиката подходи, 

методи и модели за 

ефективно използване, 

опазване и 

стимулиране на 

регулиращите 

екосистемни услуги за 

ограничаване на 

опасността и 

смекчаване на 

последствията от 

неблагоприятни 

атмосферни и 

хидросферни явления 

2 0 Не започнала работа по същество 

Оценка на 

екологичните 

последствия за 

водните ресурси при 

рискова деакумулация 

и разпространяване на 

токсични замърсители 

след наводнения 

1 0 Не започнала работа по същество 

Разработени методи за 

оценка 
1 0 Начална фаза 

Изготвени оценки на 

уязвимостта и риска  

върху интензивно 

развиващите се 

туристически райони в 

страната 

1 0 Начална фаза 

Разработен анализ на 

съществуващите 

технологии за ранно 

оповестяване на 

населението от 

природни бедствия 

1 1 Разработен в рамките на РП I.8.8 

Разработена 

интегрирана 

методология за 

използване на 

информация от 

оперативните 

сателитни програми 

1 0 Начална фаза 

Разработена 

интегрирана 
1 0 Не започнала работа по същество 
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методология за 

използване на 

информация и 

алармени съобщения 

от наземна мрежа от 

сензори, датчици и 

измервателни уреди 

Разработена  на 

методология за 

набиране на 

информация от района 

на бедствие чрез 

Безпилотни Летателни 

Системи 

1 0 Не започнала работа по същество 

 

 

РП.1.9. „Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления“ 
 

Задачи  

РП9 
Индикатор Брой 

Изпъл-

нение 

2019 г. 

Коментар 

РП.I.9.1 

Актуализирани карти на разпространение 

на опасни геоложки процеси в страната 

(свлачища, срутища, калнокаменни порои, 

активни разломи) 

4 2* 

Разработват се кар-

ти на калнокаменни 

пори и и срутища. 

Картите се актуали-

зират всяка година 

поради динаиката 

на процесите.  

Популяризиране на изследователските ре-

зултати сред широката общественост: кон-

ференции, научни форуми (в т.ч. междуна-

родни) 

2 - 

 

РП.I.9.2 Актуализирани карти по податливост за 

геоложки опасности (свлачища, калнока-

менни порои) 

2 1 

Част „свлачища”, 

отнасяща се до 

Черноморието 

Карти по опасност от срутищни явления в 

пилотни участъци, едромащабни 
3 - 

 

Популяризиране на изследователските ре-

зултати сред широката общественост: кон-

ференции, научни форуми (в т.ч. междуна-

родни) 

2 1** 

4th IFIP Conf. on 

Information Tech-

nology in Disaster 

Risk Reduction, 

Киев 

РП.I.9.3 Специализирани изследвания на седименти 

от кално-каменни порои 
1 1 

Изследвани проби 

от калнокам.порои 

Райониране/карта на развитие и разпростра-

нение на опасни геоложки явления (свлачи-

ща, срутища, кално-каменни порои) в усло-

вията на климатични промени 

2 - 
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Задачи  

РП9 
Индикатор Брой 

Изпъл-

нение 

2019 г. 

Коментар 

РП.I.9.4 Оценка на влиянието на антропогенния 

фактор върху развитието и разпространени-

ето на опасни геоложки процеси (свлачища, 

срутища)  

1 - 

 

РП.I.9.5 Карта по податливост към склонови про-

цеси по перифериите на платовидни зарав-

нености 

1 1*** 

В процес на 

разработка. 

Специализирани едромащабни карти на гео-

ложката опасност в пилотни райони по 

периферни участъци на плата 

2 - 

 

Популяризиране на изследователските ре-

зултати сред широката общественост: кон-

ференции, научни форуми (в т.ч. между-

народни) 

2 1** 

Участие в 

ГЕОНАУКИ 2019, 

м.12.2019 

РП.I.9.6 

Актуализирана карта на активни разломи и 

свързани с тях опасни геоложки явления в 

България 

1 1*** 

Съставен е работен 

модел. Предстоят 

уточнения. 

Популяризиране на изследователските ре-

зултати сред широката общественост: кон-

ференции, научни форуми   

2 - 

 

РП.I.9.7 Актуализирана карта на податливост на те-

рените по възможна проява на вторични 

сеизмогенни деформации като втечняване 

на слаби земни почви в речни тераси, сляга-

ния на терени и хидроразривни явления 

1 1*** 

В процес на 

разработка. 

Популяризиране на изследователските 

резултати сред широката общественост: 

конференции, научни форуми   

1 1** 

Участие в 

ГЕОНАУКИ 2019, 

м.12.2019 

РП.I.9.8 Оценка на влиянието на хидрогеоложкия 

фактор върху развитието и проявата на 

опасни геоложки процеси  

1 - 

 

РП.I.9.9 Влияние на геоложката среда върху химич-

ния състав на подземните води (минерален, 

петрографски, геохимични особености) 

1 - 

 

Популяризиране на изследователските ре-

ултати сред широката общественост: конфе-

ренции, научни форуми (в т.ч. между-

народни) 

2 1 
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Задачи  

РП9 
Индикатор Брой 

Изпъл-

нение 

2019 г. 

Коментар 

РП.I.9.10 

Мониторингови системи в селектирани (пи-

лотни) опасни участъци – свлачища/срути-

ща 

2 2 

Избрани са 2 райо-

на на мониторинг: 

ЮЗ България и Изт. 

Родопи. Инсталира-

на мониторингова 

техника или в под-

готовка за инстали-

ране.  

Разработена програма за дългосрочен мони-

торинг на опасни геоложки процеси и явле-

ния и система за ранно предупреждение от 

опасни геоложки процеси 

1 1*** 

В процес на 

разработка. 

Популяризиране на изследователските ре-

зултати сред широката общественост: кон-

ференции, научни форуми (в т.ч. междуна-

родни) 

2 - 

 

РП.I.9.11 Оценка на въздействието на опасни геолож-

ки процеси върху околната среда 
1 - 

 

Популяризиране на изследователските резу-

лтати сред широката общественост: конфе-

ренции, научни форуми (в т.ч. международ-

ни) 

1 - 

 

 
Публикации в наши и международни ре-

ферирани и индексирани научни списа-

ния (с импакт-фактор) – общо за пакета 

11 4 

Дадени за публи-

куване или в про-

цес на рецензира-

не. 3 бр. са с IF 

 Общо разработени методични подходи за 

мониторинг и оценка 
3 2 

 

 Общо разработени концепции за системи 

за ранно предупреждение 
1 - 

В процес на 

разработка 

 

*  Работни карти. Предстоят периодични я.актуализации. 

**  Предстоящи – до края на 2019 г.  

***   В процес на разработка. Очаква се да е готова през 2020 г. 

 

 

РП.1.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 
 

Индикатори 

Общ 

Брой за 

целия 5 г. 

период 

/планиран/ 

Брой 

/реализиран/ 
Коментар 

Научни публикации в 

специализирани списания 
10 5 

Излезли от печат 5 статии. 

Подготвена 1 статия за 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

76 
 

и/или научни поредици с 

импакт фактор (IF) и/или 

импакт ранг (SJR) 

публикуване в 

специализирано списание 

Участия в престижни 

международни форуми 

10 3 

Генералната асамблея на 

Европейската Геофизична 

Общност (EGU) – Виена, 7-12 

април 2019. Представен един 

постер. 

10 конгрес на Балканското 

геофизично дружество 

Албена, 18-22 септември 2019. 

Представени 3 постера. 

Системи за подпомагане на 

действията при катастрофални 

явления и бедствия 

1 0 

 

Картографирания на риска от 

неблагоприятни явления и 

природни бедствия: екстремни 

сеизмични събития с голям 

период на повторяемост 

1 0 

 

Документи с които се 

формулират дългосрочни 

стратегии и набор от мерки за 

превенция на неблагоприятни 

и катастрофални явления 

1 0 

 

 

 

РП.II.I. Създаване на единна геоинформационна среда 
 

Индикатори Брой 

/планиран/ 

Брой 

/реализиран/ 

Коментар 

Участие в национален научен 

форум 

1 1 Индикаторът е постигнат: 

участие в XVII Конференция 

„География и регионално 

развитие“, Созопол, 20.09.-

22.09.2019г. 

Участие в международен 

научен форум 

5 3 Индикаторът е частично 

постигнат: участие в  

International EUROGEO 

Conference “Hidden 

Geographies”, Любляна, 

Словения, 28-30 август, 2019 

г. 
Изнесени доклади на 

международни конференции: 

(1) LSSC 2019, 10-14 юни, 

Созопол; 

(2) AMiTaNS'19, 20-25, юни, 

Албена 

Публикация в издание без 1 1 Подготвена за публикация 
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импакт фактор е доклад на тема „Анализ и 

оценка на информационната 

обезпеченост на картирането и 

оценката на заплахата и риска 

от наводнения в България“, с 

автори доц. Стелиян 

Димитров и проф. Антон 

Попов. Същата ще бъде 

публикувана в  Сборник XVII 

Конференция „География и 

регионално развитие“, 

Созопол, 2019, който се 

очаква да излезе март 2020 г. 

Dobromir Georgiev and 

Todor, Gurov, “Distributed 

Deep Learning on 

Heterogeneous Computing 

Resources Using Gossip 

Communication”, Accepted for 

publication in proceeding of 

LSSC2019, Lecture Notes in 

Computer Science, Springer 

International Publishing, 2019, 

SJR:0.295. 

Публикация в издание с 

импакт фактор 

5  Към момента се подготвя 1 

публикация 

Технически доклад с 

идентифицирани, анализирани 

и оценени нужди от данни и 

информационни ресурси. 
 

1 1 Индикаторът е постигнат  

Технически доклад с 

идентифицирани и описани 

технологични решения, 

функционалности и 

аналитични инструменти, 

които следва да бъдат 

осигурени за целите на 

програмата. 
 

1 1 Индикаторът е постигнат 

Технически доклад с 

идентифицирани потребности 

на външните потребителите на 

резултатите от НП, както и 

Проект за технически 

спецификации за 

информационните ресурси, 

които следва да бъдат 

доставяни. 

 

1 1 Индикаторът е постигнат 
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Геобаза данни с базови 

информационни от публични 

източници, които да 

обслужват изследователите, 

ангажирани в научната 

програма. 

 

1 1 Индикаторът е постигнат 

Технически научни доклади 

по подпакет II.1.2 

4 2 Индикаторът е частично 

постигнат 

Разработена 

научнообоснована концепция 

за геобаза данни 

1 1 Индикаторът е постигнат 

Разработена и приведена в 

експлоатация интегрирана 

мултипотребителска геобаза 

данни 

1 0 Индикаторът предстои да 

бъде постигнат 

Разработена и приведена в 

експлоатация метабаза данни 

1 0 Индикаторът предстои да 

бъде постигнат 

Създаден инструментариум и 

алгоритми за извършване на 

сложни, многокомпонентни 

анализи и генерирането на 

пространствени, оценъчни и 

симулационни модели, които 

да се използват от 

изследователския екип на 

програмата 

4 0 Индикаторът предстои да 

бъде постигнат 

Създадени числени и/или 

стохастични модели,  усвоени 

и конфигурирани за 

високопроизводителни 

компютърни платформи и 

описание как се работи със 

съответния софтуер. 

 

10 0 Индикаторът предстои да 

бъде постигнат 

Обучени нови потребители за 

достъп до 

високопроизводителните 

изчислителни ресурси. 

 

15 2 Предстои осигуряване на 

обучение на допълнителни 

потребители 

Подсигурено дисково 

пространство за поддъражане 

на необходимия брой от данни 

за различните модели. 

 

1 2 Индикаторът е 

преизпълнен 

Проектирано и разработено 

ГИС сървърно приложение 

 

1 0 Индикаторът предстои да 

бъде постигнат 

Създаден геопортал 

 

1 0 Не е започнала работа по 

същество 
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РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 
 

Индикатори Брой 

/планиран/ 

Брой 

/реализиран/ 

Коментар 

Брой и отзвук на мероприятия 

за информиране на широката 

общественост 

30 10 Планираният брой е за целия 

период на програмата 

Брой организирани 

интердисциплинарни 

семинари за обучение и 

преквалификация на млади 

научни кадри 

20 6 Планираният брой е за целия 

период на програмата 

Брой участия в национални и 

международни научни форуми 

и изложения 

30 4 Планираният брой е за целия 

период на програмата.  

В рамките на международния 

научен симпозиум X 

International Agriculture 

Symposium "AGROSYM 

2019", проведен в периода 03-

06.10.2019 в Яхорина, Босна и 

Херцеговина са представени 

три доклада по програмата 
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ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПАКЕТИ И ПОДПАКЕТИ 
 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 
 

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

Р-л чл. кор. Николай Милошев 

 

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

климати 

доц. д-р Христо Червенков 

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

именно: 

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

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

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

моделиране и анализ (CCCMA); 

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

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

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

създадената в НИМХ оперативна автоматична система за обективен анализ на 

приземни метеорологични полета ProData; 

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

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

- База данни на набора E-OBS за минималната температура, средната 

температура, максималната температура, количеството валеж и средното налягане на 

морското равнище, на дневна база. Създадена е на основата на European Climate 

Assessment and Dataset (ECA&D); 

- База данни от изходите на моделите (WRF 3.3.1, RC4 и ALADIN 5.3) по 

международната инициатива CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling 

Experiment). 

Кратко описание, референции и връзка с препратка на изброените по-горе бази 

данни за симулиране на регионалния климат е дадено в приложение 

РПI.1_Приложение_1_1.doc 

 

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

обновяване; 

д-р Ренета Димитрова 

Направен беше преглед на съществуващите физикогеографски бази данни, 

които са необходима и неразделна част от численото моделиране. Изискваната от 

моделите информация за орографията, типа на почвата, вида на подложната повърхност 

(включително разположението на водните басейни), албедо и др. се разпространява със 

самите модели. По-голямата част от необходимите физикогеографски параметри са 

статични (непроменящи се), например орографията, типа на почвата, друга част обаче 

са динамични (променящи се), например вида на постилащата повърхност, като е 

необходимо тяхното обновяване. Подробно описание на наличните физикогеографски 

бази данни, които се разпространяват с различните модели, които ще бъдат използвани 

в настоящото изследване са описани в РПI.1_Приложение_1_2.doc. 

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
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За целите на настоящия проект бяха адаптирани две нови бази данни в модела 

Weather Research and Forecasting (WRF), които представят по-детайлно описание на 

съответните физикогеографски елементи.  SRTM Digital Elevation Data е с резолюция 

около 30 m (https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc) и CORINE2018 Land Cover data е с 

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

cover/clc2018?tab=download), която покрива само Европа. Беше разработена 

методология за внедряването на тези нови физикогеографски данни в модела WRF, 

който ще бъде използван за симулации на климата в избраните градски райони. 

Подробно описание на използваната методология е дадено в 

РПI.1_Приложение_1_2.doc. 

Регионалните климатични модели използват друг източник за 

физикогеографски данни. Например Regional Climate Model system (RegCM) ползва 

данни с разделителна способност 30 s (приблизително 1 km) за необходимите 

стационарни данни. Тези данни се разпространяват с модела и могат да се свалят 

свободно от сайта  http://clima-dods.ictp.it/data/regcm4/SURFACE/. Не са правени 

промени във физикогеографските данни за RegCM, тъй като не е необходимо поради 

по-грубата мрежа използвана при симулациите с този тип климатични модели.  

 

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

чл. кор. Николай Милошев 

Кратко описание на световно признатите модели за симулиране на регионалния 

климат е дадено в приложение РПI.1_Приложение_1_3.doc. 

Дейност 1. Преглед на съществуващите на регионални/локални климатични 

модели, инструменти и метрики за оценка.  

Бяха разгледани съществуващите на регионални/локални климатични модели, 

инструменти и метрики за оценка. (виж РПI.1_Приложение_1_3.doc.) 

Дейност 2. Избор на регионални/локални климатични модели, инструменти и 

метрики за оценка. 

В РПI.1_Приложение_1_3.doc е обърнато по-голямо внимание в описанието на 

моделите WRF, RegCM и ALADIN, поради факта, че членовете на колектива имат 

дълъг опит в работата с тези 3 модела и затова те бяха избрани за моделиране на 

регионалния/локалния климат. 

Дейност 3. Определяне на изискванията към входните данни (глобални 

климатологични данни, подложна повърхност и т.н.), които свързват задачата с РП 

I.1.1-2 

В основата на оценките на прогнози стоят  нуждата от наблюдение върху 

качеството на прогнозата, необходимостта от съпоставка приложимостта на набор от 

различни прогностични системи и стремежът към усъвършенстване на прогностичните 

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

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

и количествени (колко точна е прогнозата). При верификация на числени модели 

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

интересуваме от регионално моделиране и съответно да акцентираме върху 

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

концентрираме върху локалното моделиране за дадено място и съответно разглеждаме 

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

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

трябва да се оценяват едновременно способностите им в пространствено-времевия 

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

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

https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc
http://clima-dods.ictp.it/data/regcm4/SURFACE/
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прогноза (стойности на интересуващите ни параметри) или стохастична (вероятност за 

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

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

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

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

 

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

регионални/локални климати на Балканския полуостров и страната 

Проф. д-р. Валери Спиридонов 

 

РП.I.1.3-2 Изучаване на текущата/бъдеща климатология на валежите от гледна 

точка на водния баланс на страната 

доц. д-р Христо Червенков 

Съвместното използване на информация от базите данни от РП 1.1.1-1 дава 

възможност за обективен климатологичен анализ на валежите над страната ни и 

региона. 11 от 27-те ETCCDI индекса са базирани на дневната валежна сума и 

съвместното им разглеждане (за минал, настоящ и бъдещ период от време) позволява 

изготвянето на детайлна климатология на валежите. 

Този анализ може да бъде разширен и чрез електронните архиви на 

създадените от автора база данни на стандартизирания валежен индекс (който е 

препоръчан от Световната метеорологична Организация) SPI (ftp://xeo.cfd.meteo.bg/SPI) 

и ClimData (https://repo.vi-seem.eu/handle/21.15102/VISEEM-343). Информацията от 

двата източника е в стандартизиран цифров формат и е свободно достъпна за 

представители на експертните общности. 

 

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

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

доц. д-р инж. Мила Чиликова-Любомирова 

Отклоненията от климатичните норми се характеризират с последващи прояви 

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

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

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

установяване и характеризиране на проявите им за Р. България са стартирани анализ на 

генезиса на проявленията, анализ на съществуващите методики, мерки и практики. Цел 

– развитие на интегриран подход за изследване, с възможност приложение за 

смекчаване на въздействията. Избрания комплексен подход изследва нексуса валеж-

отток и последващите въздействия, като целеви обекти са проявите на екстремуми – 

засушаване и наводнения, следствие от климатичните въздействия. През изминалия 

период е стартиран обзор и анализ на съществуващите методи и индикатори за 

изследване, свързани с проявите на отклонения от климатичните норми. В допълнение 

паралелно се извършват изследвания по отношение на въздействията от природни 

наводнения и засушаване, следствие от отклоненията от климатичните норми.  

 

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

агро-екосистеми и урбанизирани територии. 

доц. д-р инж. Мила Чиликова-Любомирова 

Климатичните въздействия оказват непрекъснато влияние върху агро-екосистемите. Те 

може да са положителни, но в отделни случаи може да се характеризират и със значим 

отрицателен натиск при настъпване на засушавания или наводнения. Процесите са 

комплексни и изискват отлично познаване, за да може да се предприемат адекватни и 

ftp://xeo.cfd.meteo.bg/SPI/
https://repo.vi-seem.eu/handle/21.15102/VISEEM-343
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навременни мерки. Но подобен тип мерки трябва да са съобразени и със спецификите 

на агроекосистемите. За целта през изминалия период е стартирал обзор и анализ за 

установяване на функционалните връзки в агро-екосистемите. Изследванията са 

извършени с отчитане на съвременното състояние при управление на 

агроекосистемите, с въвеждане на причинно-следствения подход за описание на 

взаимодействията между обществото и околната среда, приета от Европейската агенция 

по околна среда, авторски адаптирана по отношение на агроекосистемите. Посочената 

база може да се използва като основа на бъдещо развитие и обосновка на нови научни 

подходи за решаване на проблемите в земеделската практика, както и при 

разработването и внедряването в практиката на технологии за екологична оценка, 

компютъризиран мониторинг на водния дефицит и оперативно управление на фактора 

почвена влага в земеделската практика, базирани на научни знания и трактовка на 

причинно-следствената връзка между отделните елементи в агроекосистемите.  

 

РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми 

доц. д-р Маргарита Георгиева 

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

проф. дн Иван Ц. Маринов 

Направен е литературен преглед на проучвания върху някои деградационни 

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

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

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

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

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

РПI.1_Приложение_4_1.doc. 

 

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

климатичните промени 

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

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

В условията на климатични промени, се наблюдава промяна във височинния 

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

продължителни засушавания през вегетационния сезон, преминаването на горите от 

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

растяща при неблагоприятни изложения и теренни форми и след възникване на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продуктивност от автохтонните широколистни гори, която трудно ще бъде 

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

разширяването на ареала на цера,  който притежава както необходимата 

сухоустойчивост за оцеляване, така и добра продуктивност. Друг естествен процес, 
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свързан със засушаването, е обичайното при него обедняване на видовия състав, което 

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

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

биопродуктивност и обеднено видово разнообразие. 

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

растежа на основните дървесни видове - изграждане на хронологии от широчини на годишни 

пръстени и подготовка за анализ 

Обработени и подготвени за дендроклиматичен анализ са хронологии от бяла 

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

баня). Подготвени за анализ са и хронологии от обикновен смърч, бял бор и обикновена 

ела от резерват Парангалица. Събрани са нови проби от род Quercus (благун и космат 

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

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

представителност на хронололгиите.  

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

климатичните условия.  

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

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

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

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

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

разграждането на органични субстрати. Анализирани са модели на изменение на 

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

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

изменение улавянето на въглерод в представителни горски екосистеми при различни 

климатични сценарии. 

 

Подробна информация е представена в РПI.1_Приложение_4_2.doc. 

 

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

чл. кор. дн Пламен Мирчев 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информация е изключително важна поради пряката връзка между абиотичните 

въздействия, размера на увредената дървесина и възникването на каламитети на 

различни видове насекоми-ксилофаги. 

 

РП I.1.4-3.2. Анализ на нападенията от вредители и патогени в горите на България 
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Поставено е началото на създаване на база данни, включваща: видовете 

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

предварителният разчет на Лесозащитните станции (ЛЗС) за предвидените 

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

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

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

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

изразходваните средства. 

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

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

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

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

цялата директория на РДГ Стара Загора, без ДГС Гурково.  

 

РП I.1.4-3.3. - Оценка на влиянието на климатичните промени върху интензивността 

на нападенията от насекоми и патогени 

Оценено е разпространението на новопроникнали насекомни вредители и 

патогени в България и въздействието им върху местната дървесна и храстова 

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

биологичното богатство на страната: насекомните вредители Corythucha arcuata и 

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

 

РП I.1.4-3.4. Оценка на опасността от проникване на инвазивни насекомни вредители 

и патогени в горските екосистеми 

Анализирана е опасността от проникване на опасни инвазивни насекомни 

вредители и патогени (Anoplophora glabripennis, Anoplophora chinensis, Dryocosmus 

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

България. Набелязани са основни методични подходи за мониторинг върху 

проникването, действия за унищожаване на ново-възникналите популации и 

ограничаване на разпространението на отделните видове на територията на страната. 

 

Подробна информация е представена в РПI.1_Приложение_4_3.doc. 

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

климатични промени 

доц. д-р  Груд Попов 

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

климатичните промени. 

Климатичните промени наложиха понятието „адаптация на горите“ - 

предприемане на промени в управлението на горите, които да способстват 

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

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

За целта е  необходимо съобразяване с природните закономерности, биологията на 

видовете и техническата обезпеченост за осъществяване на лесовъдските мероприятия. 

Последните трябва да постигат умело направляване и подпомагане на процесите и 

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

разработка. След проучване на екологичните и биологични особености на застрашени 

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

запазване и подобряване.  

Нашите проучвания са осъществени на територията на Северноцентрално 

държавно предприятие (СЦДП), където е констатирано широко разпространение на 
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зоните с тенденция за остепняване (индекс на De Marton 20-29), където попадат 57% от 

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

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

предприятието. Тук не се очертава заплаха за съществуването на дървесната 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неблагоприятните климатични промени. 

 

Подробна информация е представена в РПI.1_Приложение_4_4.doc. 

 

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

промени 

доц. д-р Емил Попов 

Изготвя се литературен обзор по представената тема. При контролираната 

миграция, дървесните видове съществуват при променени климатични условия, 

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

репродуктивните материали. За изпълнение на поставената задача са избрани целеви 

местни и неместни дървесни видове за предварителна оценка на контролираната 

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

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

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

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

 

Подробна информация е представена в РПI.1_Приложение_4_5.doc. 

 

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

чистотата на атмосферния въздух, концентрациите на фини прахови частици, 

височината на атмосферния граничен слой и оптичните характеристики на 

атмосферни аерозоли над населено място 

доц. д-р Пламен Савов 

 

Кратко изложение на получените резултати през първата година на проекта е 

представено тук. Разширен отчет по трите подзадачи е представен в 

РПI.1_Приложение_5.doc. 

 

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

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

височината на атмосферния граничен слой  

доц. д-р Пламен Савов 

Целта на това изследване е да се определи експериментално влиянието на 

основните метеопараметри (основно вертикалните профили на температурата и 

фоновия вятър) и планинско-долинната циркулация върху динамиката в развитието на 
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атмосферния граничен слой (АГС). В сутрешните часове обикновено се наблюдава 

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

Тяхната височина зависи основно от сезона и конкретната метеообстановка. След 

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

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

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

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

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

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

продължение на повече от десетилетие наши измервания. 

 

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

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

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

атмосферния граничен слой и оптичните характеристики на атмосферни аерозоли 

над населено място. 

доц. д-р Пламен Савов 

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

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

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

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

София за близо пет годишен период. 

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

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

параметъра (брой и концентрация). 

Проведените изследвания през различните сезони показват, че концентрацията 

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

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

на типични за сезона приземни температурни инверсии, които задържат 

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

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

Паралелно с измерването на концентрацията на фините прахови частици са 

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

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

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

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

варира от 230 DU до 340 DU. 

 

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

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

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

населено място. 

доц. д-р Пламен Савов 

Отново в рамките на проекта към ФНИ е проведена и експериментална 

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

метеорологични станции за изследване на връзките между аерозолната оптична 

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

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

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

кръстовището на бул. Г.М. Димитров при едноименната метро станция, натоварен 
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трафик бул. Цариградско шосе и парк Борисова градина. Предвижда се лятна 

експериментална кампания на същите точки плюс измервания на Витоша и измервания 

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

по модел на трансгранични замърсители (прах от Сахара). 

 

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

национално ниво и рисковете за тяхната устойчивост 

проф. Стефан Хаджитодоров 

 

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

Секторен анализ; 

проф. Стефан Хаджитодоров 

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

критичната инфраструктура в нормативните актове на Европейския съюз и в 

националното законодателство на Република България. Извършена е идентификация на 

основните сектори на националната критична инфраструктура в Република България и 

са формулирани препоръки за оптимизиране на секторите. Идентифицирани са основни 

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

е моделът за защита на критичната инфраструктура в Германия. Принципно новият 

резултат от работата по този под-пакет от методологична гледна точка е предлагането 

на количествен метод за оценка на степента на критичност на отделните сектори. 

Приета е публикация върху количествен метод за оценка на критичните 

инфраструктури в Сборник с доклади от Седмата годишна конференция на Центъра за 

изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на 

кризи и реагиране при бедствия.  

Подробна информация на започнатата методология за оценка на обектите от 

критичната инфраструктура на национално ниво и рисковете за тяхната устойчивост е 

представена в РПI.1_Приложение_6.doc. 

 

РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 
 

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

от ЕС 

-Извършен е обобщен преглед и критичен анализ на данните на Евростат за 

възобновяемите водни ресурси, включително за България, с цел поставяне на нашата 

страна на точното място по водни ресурси в Европа. Направен е анализ на публичните 

данни за възобновяемите пресни водни ресурси (с и без водите на р. Дунав) на НИМХ и 

на статистическите данни за иззети и използвани води и демография, при отчитане на 

прехвърлените между съседни райони за басейново управление води и очакваните 

климатични промени. 

-Участие с четири научни доклада на конференция в НТС, София, по случай Световния 

ден на водата 22 март, проведен през 2019 година под мотото „Всеки е важен“.  

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

-Установена е връзка с експерти по водите от Румъния за проучване на методиката им 

за изчисляване на водния баланс на страната поради големи различия с данните на 

България за външния приток от други страни, включващ р. Дунав.  

-Извършено е сравнение с информацията за използването на водните ресурси в 

Румъния, като е обърнато особено внимание на отчитане на водите на р. Дунав във 

водния баланс.  
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-На 1 юли 2019 в София (по случай деня на река Дунав) е организирана национална 

конференция за изясняване на методологията за водния баланс за страните от 

Дунавския басейн с участие на поканените от нас румънски учени доц.Viorel Chendes и  

н.с. Alexandru Moldoveanu от Националния институт по хидрология и управление на 

водите, гр. Букурещ – Румъния, чл.-кор. Костадин Ганев – Зам.Председател на БАН и г-

жа Илиана Тодорова - директор на Дирекция води при МОСВ.  

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

-В резултат на подробен анализ и оценка на резултатите са направени препоръки за 

уеднаквяване на методологията за изчисляване на обемите на възобновяемите пресни 

водни ресурси в страните на Дунавския басейн, пряко влияещи на коректното 

определяне на водния стрес във всяка една страна. 

-За наличието на воден стрес е изчислен експлоатационният воден индекс WEI+ 

(процентът на използвана прясна вода в сравнение с наличните възобновяеми води с 

отчитане на върнатите във водоприемника) с използване на последната информация на 

НСИ у нас за върнати в речните басейни отпадъчни води.  

-Участие в Българо-Австрийски семинар в УАСГ, София, 30-31 май 2019 г. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Посещение на водосбора на река Места за проучване на водните ресурси, опазването 

им и събиране на първични данни, 3 – 5 юли 2019 г., Благоевград, Разлог, Банско, Гоце 

Делчев, язовир Доспат и района.  

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

-Иницииране и участие в пресконференция в БТА на 6 август 2019 г. на тема: 

„Непрофесионални решения на Софийска вода АД и КЗК за доставка на коагулант за 

пречистване на софийската питейна вода“. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

-Осъществено проучване на използването на водните ресурси за питейно-битови и 

промишлени  нужди и напояване в района на гр. Солун, Гърция, в началото на 

септември 2019 г. Предстои публикуване на съвместна статия за използването на 

водните ресурси за питейно-битови цели в София и Солун със сравнителен анализ. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

-Участие по покана на проф. Емил Бурназки и доц.д-р инж.Галя Бърдарска като 

ключови експерти за водите в международната инициатива “Youth Voices – Policy 

Choices”. Проведена среща-диалог с млади специалисти по водите на 9 октомври, 

2019г. в УАСГ, гр. София. 

-Предоставени на Дирекция „Води“ на МОСВ направените четири публикации за 

водните ресурси на България в сп. Водно дело, 1-2, 2019. 

 

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

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

задачата е трансформирана към други изпълнители за изследване на други водосбори.  

-Във връзка с устойчивото използване на водните ресурси на река Тунджа са 

изчислени индекси за устойчиво функциониране на водностопанската система, даващи 

възможност да се оценят и сравнят различните политики за управление на водите по 

отношение на тяхната устойчивост.  

-Предстой тези индекси да бъдат обединени в един общ индекс на устойчивост, чрез 

който да се определят политики, които запазват или подобряват желаните 

характеристики за управление на водите в басейна в бъдеще. За водосбора на р.Янтра 

през втората година предстои да се използва софтуер за анализ на водния баланс. 

За водосбора на р.Марица са изяснени необходимите данни, източниците за тяхното 

осигуряване и изпратени съответни официални писма с искане на данни до 
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Изпълнителния директор на НЕК. Проведени две работни срещи с експерти и 

специалисти от предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК за дискутиране на актуална 

информация за периода 2012÷2017 г. за стопанисваните от НЕК канали и съоръжения 

към каскадите: „Белмекен-Сестримо-Чаира“, „Баташки водносилов път“ и „Доспат-

Въча“, но все още данни не са предоставени. 

Официално писмо с искане на данни от мониторинга на водните ресурси е изпратено 

също до министъра на МОСВ и министъра на МОН, но осъществената 

междуведомствена кореспонденция с НИМХ-МОН не води до положителен резултат и 

данни не са предоставени.  В момента използваме  налични и публични данните за 

водните ресурси, но за изпълнението на бъдещите дейности по работния пакет, без да 

се налага редуциране, са необходими актуални данни на ниво речен басейн и 

подбасейн. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

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

трансграничната река Места 

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

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

ресурси. Със специално писмо до министъра на МОСВ и министъра на МОН и 

предприятие „Язовири и каскади“ са поискани мониторингови данни за речния отток и 

климата.   

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

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

годишната му вариация. Представени са аналитични зависимости за средногодишната 

температура на водата в зависимост от надморската височина. Резултатите са   

докладвани (и публикувани) на конференция в НТС, София, по случай Световния ден 

на водата 22 март, 2019 година.   

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Събрани и анализирани са първични данни за количествата наносен транспорт на 

плаващи седименти и връзката с водните количества на река Места. Разработени са 

съответни графични зависимости и е представена годишната им вариация. Резултатите 

са докладвани (и публикувани) на международна научна конференция International 

Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles,   24-27 September 2019, Cape 

Town, South Africa, където  проф. Емил Бурназки е член на Международния научен 

комитет. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

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

За първата година са планирани и осъществени следните дейности: 

1. Планирани дейности (от проектното предложение) 

- Анализ на ресурсните оценки на подземните води провеждани в България и 

възприети практики за тяхното извършване. 

- Изясняване на особеностите на формиране на подземните води в различни по 

тип колектори. 

- Избор на пилотни участъци за оценка на ресурсите на подземните води. 

2. Осъществени дейности през отчитания етап 

- Преглед и систематизиране на ресурсните оценки на подземните води води в 

България 

- Анализ на ресурсните оценки на подземните води провеждани в България и 

възприети практики за тяхното извършване 
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- Изясняване на особеностите на формиране на подземните води в различни по 

тип колектори 

- Избор на пилотни участъци за оценка на ресурсите на подземните води. 

3. Постигнати резултати през отчитания етап 

- Анализ на формирането на подземните водни ресурси на България 

- Разработване на методика за определяне на ресурсите на подземни води за 

различни по тип колектори в България. 

- Избор на пилотни участъци в поречието на р. Места 

4. Дейности по РП I.2.4., които се предвиждат за следващ етап 

- Събиране на информация и създаване на база данни за геоложките, 

хидрогеоложки, хидроложки и климатични особености на средата за избраните 

участъци 

- Провеждане на теренни изследвания 

 

На първия етап на проекта особено внимание е отделено на методичните аспекти и 

термини. Направени са обобщения на публикуваните оценки на ресурсите на 

подземните води.  

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

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

условията на изменение на климата   - има да вземам от РП.I.2 - отчет за първите 6 

месеца за допълване-1-Olga в синьо от Нели Христова 

 

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

страната.: 

 Направено е подробно проучване на регистрирания годишен речен отток на 

страната от публикуваните документи на НИМХ, МОСВ и Изпълнителната агенция 

„Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), Изпълнителната агенция по 

опазване на природната среда (ИАОС) и др. Статистически анализ е направен на 

времеви ред от годишен речен отток с дължина 22 години (1997–2018) за 

територията на страната, връзка валеж – отток и климатична еластичност на речния 

отток. В допълнение са разгледани колебанията на речния отток чрез балова оценка 

за Средна Дунавска равнина (поречия Вит, Осъм и Янтра). 

 Изчислена е стойността на климатичната еластичност на водните ресурси за 

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

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

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

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

водния ресурс – повърхностен отток, подземно подхранване и евапотранспирация за 

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

хидроложки модел (CLM). 

 Анализът на обезпеченост с пресни води е изготвен с изчисляване на индекса на 

Фолкенмарк за главните речни басейни в страната с данни за населението от 1934 

до 2017 г. Публикувана е съответна статия с благодарност към ННП. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

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

(Community Land Model, NASA): 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

92 
 

 Стартира математическо моделиране на водния ресурс, по-специално повърхностен 

отток, подземно подхранване и евапотранспирация за мащабите на Дунавски 

водосборен басейн чрез изчисление с хидроложки модел (CLM). Събрани са  

климатични данни за 2018 г, повърхностни водни обекти (язовири и влажни зони), 

земно покритие, фенологични данни и почвена текстура до 3.43 м дълбочина за 

територията на страната ни от сателитните наблюдения на НАСА. Данните са 

обработени и хармонизирани в необходимия формат на входни данни за захранване 

на хидроложкия модел – валеж/отток.  

 Завършено е изследване, започнало преди стартирането на проекта РП 1.2., свързано 

с изграждане на съоръжения за регулиране на  оттока  в поречията. Показано е 

определянето на високата вълна със зададена обезпеченост за водосбора на р. Янтра 

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

на проф.Герасимов. 

Резултатите от проведените изследвания са докладвани и обсъждани на 3 национални 

конференции в София и Созопол и на международен семинар в Люксембург. 

За оставащите седмици до 6 декември 2019 г. предстои: Продължаване на изследването 

за климатична характеристика на регистриран нарушен и моделиране на ненарушен 

повърхностен отток и подземно подхранване. 

 

РП.1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 
 

РПI.3.1. Формиране и състояние на качествата на повърхностите води в 

страната 

 

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

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

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

извършване на актуална оценка на състоянието на водите: 

 

Изработена е матрица на информационната база данни за физико-химичното 

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

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

на повърхностните води, като за работен е избран периода 2008-2018 г. с възможност за 

актуализиране. Определени са набори от ключови и представителни физико-химични 

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

„биогенни“ и „органични“ показатели, „тежки метали и металоиди“.  

Пристъпи се към въвеждане на наличната информация в съответни бази данни. 

Първоначално това се осъществява от отделните екипи, като се предвижда 

последващото обединение. Създадена е и база данни с резултатите от глобално 

климатично моделиране за 30-годишен период от 2021 до 2050 г. (близко бъдеще) и от 

2071 до 2100 (далечно бъдеще) въз основа на съответните сценарии за глобални 

климатични промени, с цел изясняване влиянието на климатичните промени върху 

качеството на водите.  

За периода след 2003 г. са проучени данни от Националните доклади за 

състоянието и опазването на околната среда в раздела „Състояние на повърхностните 

води”. На основата на тези данни са локализирани участъци от повърхностни водни 

течения със сложно антропогенно влияние.   

Извършен е цялостен преглед на качественото състояние на повърхностните 

води по речни басейни за последните няколко години по литературни данни. Изработен 

е архив от предишни публикации на членовете на екипа по изпълнение на подпакета. 
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Събраната до тук литература касае един от избраните пилотни обекти – река Места, 

както и няколко други „горещи“ точки в България, характеризиращи се с битово (река 

Камчия, река Ропотамо, защитена местност „Мандра-Пода“), рудодобивно (река Луда 

Яна, река Тополница и река Мареш) и промишлено замърсяване (река Арда край 

гр. Кърджали), както и комплексно въздействие върху р. Искър, р. Марица, р. Струма, 

р. Янтра и др. 

Особено внимание е обърнато на замърсяванията на реките с тежки метали и 

металоиди като са анализирани и систематизирани досегашни изследвания на 

членовете на екипа по този проблем.  

Извлечени са данни за качеството на повърхностните води и екологичното 

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

състояние чрез биологични елементи за качество, по резултати от биологичния 

мониторинг на повърхностните води. 

Идентифицирани са и се проучват източници на информация за качеството на 

повърхностните води и екологичното състояние на повърхностните водни тела, 

включващи:  

 ПУРБ на 4-те басейнови дирекции, покриващи територията на страната; 

 Отчети от изпълнени обществени поръчки (ОП) за осигуряване на данни от 

хидробиологичен мониторинг на повърхностни води, възлагани от ИАОС през периода 2010-

2018 г. 

 Данни от биологичен и физико-химичен мониторинг на повърхностни води, 

изпълняван от Регионалните лаборатории 

 Данни от други изпълнени ОП, възлагани от МОСВ/ИАОС – ОП за верифициране 

на референтни условия за типовете реки и езера, възлагани от Басейновите дирекции, резултати 

от изпълнена обществена поръчка с предмет „Интеркалибриране на методите за анализ на 

биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на 

България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за 

интеркалибрация“. 

 Наредба № Н-4/2013 за характеризиране на повърхностните води 

По отношение на качеството на речните седименти в България, както и в 

Европейския съюз, до момента в законодателството в областта на околната среда няма 

въведени единни нормирани стойности за неорганични и органични замърсители на 

седименти. Направен е опит то да бъде оценено с помощта на: Геохимичен атлас на 

Европа с голям масив от данни. Сравнението е направено, като се използват 

стойностите, утвърдени от Агенцията за защита на околната среда в САЩ (US EPA) и 

други държави.  

Систематизирани са резултатите от изследванията нацианотоксините като 

нововъзникващ фактор за риска за здравето в страната през периода 2004 – 2018 г.; 

подготвени са данните за вкарване в база данни и последваща статистическа обработка 

с цел проследяване динамиката на показателмикроситин LR, LL. Предстои сравняване 

на данните от химичния и молекулярно генетичния анализ. Анализирани са 

литературните данни относно видовия състав, токсичните вещества, които се 

продуцират от Цинаопракариота и техни токсикологични профили и отрицателни 

здравни ефекти. 

 

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

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

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

практики в ЕС по тематиката.  

В рамките на тази дейност ще се обобщи и наличната научна литература върху 

състоянието на повърхностните води у нас.  
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Досега се извърши събиране, обработка и анализ на: 

 правно-нормативна уредба, свързана с качеството на повърхностните и подземните 

води у нас. 

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

(тримесечни и годишни бюлетини и доклади), годишни доклади за състоянието на 

околната среда,  

 Извлечени са данни за качеството на повърхностните води и екологичното състояние 

на повърхностните водни тела в отделните басейнови райони, представени в ПУРБ. 

Събрани са наличните данни за екологичното състояние на повърхностни водни тела, 

оценено чрез биологични елементи за качество, по резултати от биологичния и 

физико-химичния мониторинг на повърхностните води 

 Отделните екипи в момента работят по събиране и обработване на литературни 

източници, доклади, бюлетини, стратегии и др. в областта, в която те са компетентни и 

предстои обобщаването им в обща бибилиографска база. 

 

 

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

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

През първата година основното внимание се обърна на тази дейност, която е 

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

съгласува наличната информация, която е на разположение на отделните изпълнители 

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

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

  Карти, доклади, публикации характеризиращи условията и процесите на формиране, 

пространствените и времеви промени на качествата на подземни води 

(физикогеографски, геолого-структурни, геоложки, антропогенни); 

 Методи и подходи за установяване, характеризиране и прогнозиране на качествата на 

водите.  

При прегледа на наличната до този момент информация, се установи, че тя може 

да бъде открита в публикувани обобщителни студии, в статии, отнасящи се за 

конкретни обекти, като и в архивна информация (доклади, проекти отчети, експертизи) 

в Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнови дирекции, В и К дружества, 

поделения на Министерство на здравеопазването, Националния Геофонд към 

Министерство на енергетика. Достъпът до последните е затруднен поради ведомствени 

причини. Информация, но предимно обработена и визуализирана е открита и на 

различни интернет сайтове. Част от прегледаната информация се отнася за цялата 

страна, а друга за различни проблеми и обекти. Така например, по отношение на 

химичния състав на подземните води в регионален мащаб е изготвена библиографска 

справка включваща над 120 публикувани достъпни заглавия. Броят на публикациите, 

отнасящи се за химичния състав на подземните води в страната и неговите промени в 

зависимост от влиянието на естествени и изкуствени фактори за конкретни райони и 

обекти, е много по-голям. От тях основно внимание се обръща на тези, които се отнасят 

към избрани пилотни райони и водосбори.  

Наред с това се преглежда и систематизират съществуващите нормативни и  

законови документи, ръководства и методики свързани с тях. 

Важен източник на информация за пространственото изменение на 

съдържанията на различни компоненти от химичния състав на подземните води са 

обобщителни студии и доклади, отнасящи се както за термални и термомименрални 

води (Азманов, 1940, Pentcheva et al.,1997, Владева,Костадинов, 1996  и др.), така и за 

дълбоките води, формирани в Северобългарския артезиански басейн (статии доклади 

на Л.Монахова и други), за пресните подземни води в страната (главно статии и карти 
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на Т. Кехайов и неговия екип), за питейните води в страната (издания в различни 

години на Министерство на здравеопазването), общи хидрогеоложки обобщения, 

включващи информация както за количества, така и за качества на подземните води 

(Антонов, Данчев, 1980, Обяснителен текст към Хидрогеоложката карта на България, 

М 1:20000 и др.). Важен проблем при изясняване влиянието на климатични фактори и 

човешко въздействие е познаването на естествения хидрохимичен фон, определян от 

Шопова и др. (1993), П.Пенчев и колектив (2007) и други.  

След приемането от България на Европейското законодателство, по голямата 

актуална информация за подземните води се концентрира в Басейновите дирекции, част 

от която е на разположение на сайтовете им или може да бъде ползвана по 

изискванията на ЗДОИП. За търсене на допълнителна информация, са прегледани 

сайтовете на Изпълнителната агенция на околната среда и МОСВ, както и на 

Европейската комисия по околна среда. 

Направен е и преглед на литературни източници, свързани с методи и подходи за 

установяване, характеризиране и прогнозиране на качествата на водите.  

 

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

През изминалата година стартира обсъждане за унифицираното систематизиране 

и каталогизиране на наличната информация в подходящ вид за въвеждане в ГИС. 

Използваният ГИС софтуер трябва да бъде съвместим, с тези, избрани от екипите, 

изпълняващи другите работни пакети. Първостепенна задача, преди интегрирането ѝ в 

ГИС е подготвянето и въвеждането на данни за химичен състав на водоизточници. 

Досега в електронни таблици от екипа са въведени резултати от химически анализи от 

над 400 координатно привързани водоизточника. Дигитализирани са около 30 карти за 

пространственото изменение на хидрохимични показатели от Хидрохимичния атлас на 

България в 1:1000000, както са и геореферирани редица други карти имащи отношение 

към качествата на водите (например карти на естествения хидрохимичен фон). 

Прегледани са свободно достъпните ГИС карти, дадени на сайтовете на 

Басейновидирекциии и Изпълнителна  агенция по околна среда.  

Подходящи за изясняване на ролята на различни природни и антропогенни 

фактори ГИС слоеве са използвани отгеобазата данни JICA, както и от ГИС 

информацията дадена на Сайтовете на МРРБ и други ведомства.   

За проверка на възможността за извършване на анализи с налична информация 

са направени редица ГИС анализи с цел характеризиранена хидрогеоложките единици 

и подземните водни тела във водосборния басейн на р. Тунджа и р.Места. Направена е 

качествена оценка на природните и техногенни условия за формиране и възможни 

промени в състава на подземните води. За водосборния басейн в ArcGIS са съставени 

поредица от специализирани карти – климатични карти (по средногодишна 

температура на въздуха и средногодишна сума на валежите), геолого-тектонска карта, 

хидроложка карта с граници на водосборите на основните притоци, хидрогеоложки 

карти (на основни хидрогеоложки единици и на подземните водни тела), хидрохимични 

карти с фоновия състав на подземните води (по 24 показателя), карти по скорост на 

инфилтрация, карти с източници на замърсяване от минни обекти. За подземните водни 

тела са представени и данни за фоновите, праговите и базовите стойности на основните 

показатели за оценка на състоянието на подземните води (приоритетните вещества, 

специфичните замърсители и други физико-химични показатели). 

 

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

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

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

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

Стартирали са подобни изследвания за конкретни водосбори - р. Искър, р. 

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

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

тяхната приложимост за различни категории повърхностни води на територията на 

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

повърхностни води са разработени релевантни системи за екологична класификация, 

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

класификационни системи по БЕК „Фитопланктон“ и БЕК „Макрофити“ са приложими 

само за част от типовете езера/язовири, като за никой от тях няма определени 

индикатори и метрики по другите БЕК (риби, макрозообентос, фитобентос). Не е 

разработена класификационна система за категорията „преходни води”. Има ключови 

съобщества в повърхностните води (напр., зоопланктон), които досега не са включени в 

РДВ или националната класификационна система като нормирани елементи за 

качество.   

 

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

Направен е преглед на Европейското и Българското законодателство, касаещо 

опазването на повърхностните и подземните води и анализ на световния научен опит, с 

цел последващ избор на индикатори за оценка качествата на водите. Предложени са 

методика и критерии за оценка на замърсяването на подземни води от човешка дейност. 

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

биологично състояние на повърхностните води у нас. Определени са представителния 

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

които ще послужат като основа за определяне на подходящи индикатори. 

Направен е преглед на нормираните според РДВ и българското законодателство 

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

различни категории повърхностни води на територията на България (реки, езера, 

преходни води) показва, че не за всички категории и типове повърхностни води са 

разработени релевантни системи за екологична класификация, включващи всички БЕК, 

както това се изисква по РДВ. Например, разработените класификационни системи по 

БЕК Фитопланктон и БЕК Макрофити са приложими само за част от типовете 

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

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

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

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

класификационна система като нормирани елементи за качество.  

Определяне на токсични микроводорасли, също може да се възприема като 

индикатор за  потенциален риск за здравето на човека и животните. Определянето им 

се извършва по метода на високоефективна течна хроматография с диоден детектор 

(HPLC-DAD) и с молекулярно генетични маркери посредством ДНК анализ с  

Полимеразна верижна реакция в реално време (RealTime PCR). Комбинацията от двата 

подхода ще позволи ранна идентификация на тези рискови фактори, класифицирани 

като нововъзникващи, в резултат на климатичните изменения и антропогенната 

дейност 

Анализът на информацията за химичният състав на водите и особено на 

подземните показва, че често наднормени стойности за някои показатели не се дължат 

на замърсяване, а на естествени причини - геоложки строеж, състав на скалите. Затова е 
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много важно преди да се направи извод за значението на някой индикатор, е важно  

дали неговите стойности се дължат на естествени или антропогенни причини.  

 

РПI.3.3-3 Разработване на методология за прецизиране на анализи на избрани 

показатели и получените резултати: 

През изтеклия период се систематизират данни за нормативните изисквания по 

отношение чувствителността на анализите, както и праговете на определяне на 

съответни показатели, посочени от водещите лаборатории в страната. Важен момент бе 

проведения през месец октомври разширен семинар на участниците в изпълнението на 

настоящи работен проект, на който са обсъдени прилаганите методи на различните 

екипи. 

В процес на адаптиране за условията на България е методология, свързана с 

оценка на екологичното състояние и качеството на водите в стоящи води (езера, 

язовири) чрез дистанционни методи, базирани върху сателитни изображения със 

свободен достъп в интернет пространството. На този етап се събира и анализира 

информация за верифициране insitu на оценки, получени от сателитни изображения.  

Обърнато е внимание за прецизиране на получените резултати при анализ на 

концентрациите на метални йони във водна среда, които най-често се определят с 

използването на ICP-спектрометрия. Задача на колектива е разработване на по-

чувствителни методи за анализ. За целта през първата година на проекта е подробна 

литературна справка относно анализ на метални йони с ниска концентрация във водна 

среда. Специално внимание е отделено на спектрометричните и волтамперометрични 

методи и тяхната чувствителност при определяне на ниски концентрации на метални 

йони и са извършени експериментални работи за прилагането им при определяне на 

арсен във водна среда. 

В процес на адаптиране за условията на България е методология, свързана с 

оценка на екологичното състояние и качеството на водите в стоящи води (езера, 

язовири) чрез дистанционни методи, базирани върху сателитни изображения със 

свободен достъп в интернет пространството. На този етап се събира и анализира 

информация за верифициране insitu на оценки, получени от сателитни изображения.  

 

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

свързани с динамиката и прогнозирането на качеството на водните ресурси: 

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

Методологията, анализирането и изготвянето на моделни решения, свързани с 

динамиката и прогнозирането на качеството на водните ресурси зависи от входните 

данни и тяхната организация. През отчетния период се обърна внимание на методите за 

изчисляване разпределението на формите на съществуване на елементите в 

повърхностни води, базиращи се на принципите на химичната термодинамика. 

Известно е, че тоталната концентрация на замърсителите не дава точна оценка за 

тяхната бионаличност и токсичност. Все по-голямо внимание се обръща на формите на 

съществуване на елементите във водна среда. Методите на йонна асоциация, йонно 

взаимодействие или комбиниран метод на йонна асоциация и взаимодействие се 

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

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

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

модели на разпределение на лигандите и модели на непрекъснато разпределение.  

 

Предложен е методичен подход за математическо моделиране на замърсяването 

на подземни води от минни обекти. Направен е аргументиран избор на ключови 
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замърсители, които е необходимо да бъдат изследвани при количествени оценки и 

прогнози на качеството на водните ресурси в райони с минна дейност. Дефинирани са 

границите и компонентите на миграционното поле, маркиращо рамката на моделната 

област за всеки конкретен обект. Представена е обща концепция при моделиране 

разпространението на замърсители в подповърхностното пространство, включваща и 

описание на механизма на пренос на вещество в пълния му вид. Накратко са 

представени и основните инструменти за моделиране на движението на замърсители 

през инженерните бариери, зоната на аерация и водонаситената зона (компютърните 

кодове VS2DI, Modflow и MT3D-MS)  

За изчисляване на неорганичните химични форми на елементите в тях се прилага 

модела на йонна асоциация. Дискретният лиганден модел StockholmHumicModel се 

използва широко в литературата за изчисляване на метал-органичните взаимодействия. 

Моделът приема, че металите могат да образуват с органичната материя (хумични и 

фулвични киселини) монодентантни и бидентантни комплекси. Използвайки моделите 

на йонна асоциация и StockholmHumicModel са прогнозирани изменението на формите 

на съществуване на Al, Mn, Zn и Pb с изменение рН, и концентрациите на разтворим 

органичен въглерод (DOC), SO42- йони и на самите елементи в повърхностни води от 

района на Рудозем, Лъки и Куклен.  

На проведения през октомври семинар са представени нормираните методи за 

оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал и за биологичен мониторинг 

на повърхностни води чрез биологични елементи за качество (БЕК), като е направен 

анализ на основанията за тяхното използване (закономерности „антропогенен 

натиск/биологичен отговор”), приложимостта им и съществуващите ограничения в 

зависимост от категорията и типологията на водните обекти (реки и езера/язовири) и 

насоките за по-нататъшното развитие на индикатори и метрики.  

 

 

РПI.3.4-2Избор и охарактеризиране на пилотен водосбор и райони: 

Изборът на пилотен водосбор е свързан с анализ на наличната информация за 

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

спецификата на природни иантропогенни фактори за съответният водосбор. Подбрани 

са водещи показатели, характеризиращи съответния водосбор, а именно броя 

нагеохимичните и хидрогеоложките особености на разпространените геоложки тела, 

количествени аспекти, условия на подхранване и дрениране, връзката между 

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

влиянието на антропогенни фактори. Имайки предвид основното влияние на 

количествените показатели върху динамиката на променяне на редица хидрохимични 

показатели на подземните води, пилотните обекти са избрани съвместно с РП 1.2., 

чийто обект на изследване са количествата на водните ресурси. От гледна точка 

разнообразие и сложност на факторите, влияещи върху качествата на водите, се взе 

решение да се стартира работата по водосбора на р. Места, а в последствие и за р. 

Тунджа.   

За анализ на качеството на водите във водосбора на река Местапрез отчетния 

период екипът, който работи по задачата извърши следното: 

1. Организиране на ГИК база данни за района 

2. Изготвяне на тематични карти по отношение фактори и условия влияещи 

върху формирането на химичния състав на водите в района; 

3, Изготвяне на хидрогеоложки карти, както и карти характеризиращи състава на 

подземните води в района; 

4. Предварителна обработка на мониторинговите данни от. повърхностни води  
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5. Изчислен е канадският индекс за качество на водите (CCME WQI) за 

получените 105 пробовземателни ситуации; 

6. Представена е модифицирана схема за класификация на качеството на водите 

според CCME WQI в съответствие с националното законодателство. 

7. Извършен е многовариационен анализ чрез самоорганизиращи се карти на 

Кохонен. Получените резултати са използвани за класификация на качеството на 

водите (много добро, добро и умерено) на пробовземателните станции в периода 2008-

2018 г. и изследване на причините, довели до влошено качество на водите в определени 

станции и години. 

8. Събрана и анализирана е информация от хидробиологични и ихтиологични 

проучвания, получени по различни проекти, както и данни за съществуващ 

антропогенен натиск в поречието; 

9. Извършено е едно пилотно теренно проучване за оценка на влиянието на 

водовземни съоръжения върху прилежащи участъци от планински реки в басейна на р. 

Места.  

Паралелно с двата големи пилотни обекта са извършени събиране на данни и 

предварителни изследвания на няколко важни за страната обекта подложени на 

различен тип антропогенно въздействие:.  

 битово (река Камчия, река Ропотамо, защитена местност „Мандра-Пода“),  

 рудодобивно (реките Луда Яна,Тополница и р.Мареш) 

 промишлено замърсяване (река Арда край гр. Кърджали,),  

 комплексно въздействие върху р. Искър, р. Марица, р. Струма., р. Янтра, и др. 

 

РПI.3.5  Управление, координация и съвместни дейности с други работни 

пакети по програмата 

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

Работата по изпълнение на настоящия пакет задължително стартира работни 

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

организацията на работата, начините на комуникация, текущите проблеми, 

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

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

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

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

опита на отделните екипи се проведоха два семинара, на които се обсъди спецификата 

на дейността на отделните екипи, възможностите за коопериране между тях и 

синхронизиране и бъдещите дейности. 

 

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

страната: 

Необходимо е провеждане на работна среща на водещи експерти от двата 

работни пакета. 

 

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

Проведоха се няколко срещи на ръководителите и експерти на двата работни 

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

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

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

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

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

двата работни пакета. Двата работни пакета съвместно съорганизатори са Научна 
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конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични 

промени”, организирана от ИИАКВ. 

 

 

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

Предвижда се предварителна среща с ръководителя на този работен пакет.  

 

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

жизнената среда: 

Предвижда се предварителна среща с ръководителя на този работен пакет. 

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

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

 

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

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

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

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

се редовни срещи между ръководителите на двата работни пакета.  

 

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

Връзката с този работен пакет е изключително важна за общото успешно 

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

която да участват и нашите ГИС експерти. 

 

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

До този момент не е провеждана международна дейност при изпълнение на 

работния пакет, но се предвижда такава в бъдеще. 

 

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

научни резултати в обществото: 

Екипът, изпълняващ РП 1.3. взима участие във всички мероприятия 

организирани с публичното представяне на проекта и получените резултати. До този 

момент текущи резултати по този работен пакет са излезли от печат 5 публикации, 3 са 

под печат и се подготвят още 3.  Публично резултати са представени или ще бъдат 

представени  в 12 доклада пред  5 научни форума  

 

РП.I.4. Pроцеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на 

Черно море 
 

РП I.4.1. Оценка и мерки за намаляване на риска от влиянието на неблагоприятни 

и екстремни хидрометеорологични събития върху бреговата среда 

През първата година от задачата беше постигнат значителен напредък в 

адаптирането на методологична рамка за оценка на риска от две брегови заплахи - 

заливания (наводнения) и ерозия - на регионално ниво (CRAF), която протича в две 

фази. Първата ѝ фаза представлява процес на скрийнинг на брега, разделен на 

относително равни по дължина участъци, в чиито граници се наблюдават сходни 

физико-географски условия. В тази фаза методиката за оценка на риска се базира на 

изчисляването на индекси, в резултат на което се идентифицират потенциално 

уязвимите брегови участъци. Ще бъдат разгледани три сценария, с което се отчита и 
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влиянието на климатичните промени върху интензитета на заплахата. Регионът на 

изследване е разположен по протежение на брега на Бургаския залив и обхваща 

крайбрежието на община Поморие и община Бургас. 

Успехът на задачата е пряко свързан с наличието на съвременни, разнородни 

физико-географски и социо-икономически данни с колкото е възможно по-високо 

качество. Камералното проучване на историческите данни показа, че наличната 

информация не е достатъчна и има нужда от осъвременяване. Поради това, основните 

дейности през първите две години са посветени на събирането, обработката на 

необходимите данни и привеждането им във формат, подходящ за прилагането на 

методологията. Поради това се проведоха три теренни изследвания. Бяха събрани 

данни за: 

 екстремни исторически хидро-метеорологични събития и щетите от предизвиканите 

от тях наводнения за Бургаското крайбрежие 

 хидродинамични характеристики на средата (вълни, морски нива, скорости на 

течения); 

 морфологията на брега и подводния склон (топография, батиметрия, наклони на 

челото на плажа); 

 литологията на бреговата среда (размери на седиментите и плажообразуващия 

материал). 

 уязвимостта на различни видове рецептори (земеползване, население, индустрия, 

бизнес и услуги, транспорт др.), 

които ще послужат като начални и гранични условия за емпирично и числено 

моделиране на заплахата и уязвимостта от екстремни хидрометеорологични събития в 

бреговата зона, както и за валидация на моделните резултати и карти на риска. 

Използвайки наличния в ИО реанализ на ветровото вълнение, са 

идентифицирани около 130 морски бури, които са предизвикали значителен отговор на 

бреговата система и вероятно са довели до щети. Тъй като този реанализ е с 

пространствена резолюция, която не позволява провеждането на числено моделиране в 

бреговата зона, започна конфигурирането на вълновия модел SWAN за региона на 

Бургаския залив с цел провеждане на моделни изследвания на вълновото поле по време 

на идентифицираните щормове. 

По отношение на влиянието на морските бури върху регионалната социо-

икономика, бяха идентифицирани основните групи от заинтересовани страни и бе 

подготвен образец на интервю с техни представители, чиято цел е да се събере социо-

културна информация, която да послужи за детайлизиране на общата рамка на 

изследванията. 

Резултатите от изследванията по РП 1.4.1 се очаква да допринесат за 

актуализирането на съществуващите карти на заплахата и риска, продуцирани съгласно 

изискванията на Европейската Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението 

на риска от наводнения. Пълният текст по отчета е представен в Приложение РП 

I.4(I.4.1). 

 

 

 

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

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

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

на морската среда и влиянието им върху отделни компоненти на екосистемата 
За да се оценят многогодишните изменения на физичните фактори на морската среда и 

влиянието им върху състоянието на екосистемите е необходимо първо да се направи 
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инвентаризация на различните източници на in situ и спътникови данни за Черно море. Целта е 

да се получи интердисциплинарен набор с данни, чийто анализ ще позволи изпълнението на 

поставената задача. 

В тази връзка, е оценено пространственото и времево покритие на наличните данни за 

температурата и солеността, получени при експедиционни наблюдения (основно CTD 

измервания), както за българския сектор, така и за цялото Черно море. Наборът от данни за 

западната част на басейна обхваща периода от 1980 до 2018 г. и се състои от повече от 10 000 

вертикални профила на температурата и солеността. Направена е инвентаризация и на 

наличните данни, получени от автономни профилиращи Argo сонди за периода 2005-2018 г. за 

целия басейн. Температурните профили от двата набора с данни са използвани, за да се 

анализират промените, настъпили през последните 26 години, в основните характеристики на 

една от вертикалните структури – студения междинен слой, а именно: дебелина на слоя, 

температура в ядрото му, изотермата, определяща границите на слоя и температурната разлика 

между границите на слоя и тази в ядрото му. 

Създаден е специализиран набор от данни за температурата в повърхностния слой за целия 

воден басейн с цел да се верифицират данни за повърхностната температура (SST), получени 

чрез спътникова инфрачервена радиометрия. Тези данни ще се анализират, за да се оцени 

динамиката на температурата в повърхностния слой през последните 33 години. Направено е 

валидиране на сателитни данни за температурата в повърхностния слой с данни от Арго сонди. 

Детайлна информация за обработените спътникови данни и техните спецификации са 

представени в Приложение РП I.4(I.4.2-1.1). 

В допълнение, е компилиран и набор от данни за температурата, солеността и плътността (800 

пункта на наблюдение), както и на разтворения кислород (600 пункта на наблюдение) в 

придънния воден слой за периода 1998-2018г.г. Данните са подложени на първична обработка и 

започна анализ за определяне на динамиката и зависимостите между тези параметри. 

Направена е инвентаризация на наличните данни за биологичните компоненти – 

фитопланктон и зоопланктон, както и за хлорофил а за пролетно-летния период 1998-

2017 г. Идентифицирани са периодите, в които са налични едновременно трите типа 

данни: биологични, хидрофизични и хидрохимични. Информацията за събраните, 

обработени и анализирани зоопланктонни данни се намира в Приложение РП I.4(I.4.2-

1.2). Подбрани са ситуации (събития), които ще бъдат анализирани с цел да се изведат 

корелационни зависимости и да се определят причините за изменението на 

параметрите. 

Колебанията на температурата на повърхността и в студения междинен слой 

представляват индикатор за климатичните промени и са потенциален фактор  за 

модулиране на морските екосистеми чрез пряк физиологичен отговор на промените в 

температурата (контрол на развитието на фито и зоопланктона) или чрез процесите на 

вертикален водообмен (дълбочината на кислородния слой, разпределение на  

биогенните елементи). Допълнително, климатичните сигнали водят до промяна в 

местообитанието (в хоризонтално и вертикално направление) и динамиката на ключови 

зоопланктонни видове: студенолюбивите копеподи Pseudocalanus elongatus, Calanus 

euxinus и топлолюбивите Centorpages ponticus, Penilia avirostris, Evadne spp. Техните 

индикаторни свойства са подложени на първичен анализ в район – трансект н. Галата – 

който се отличава с добро пространствено и времево покритие с данни. 
 

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

Българската икономическа зона на Черно море 
Избрани са подходящи данни за изчисляване на климатичните характеристики на теченията – 

ежедневен реанализ на физичните полета в Черно море, издаван и поддържан от Черноморския 

център за мониторинг и прогноза към Морските услуги на Програма Коперник. Начертана е 

картата на средногодишните течения в близост до българското черноморско крайбрежие за 
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периода 1992-2017 г., като са показани скоростта и посоката на доминиращото течение. 

Пълният текст по отчета е представен в Приложение РПI.4(I.4.2-2). 

 

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

екологични последствия за басейна 

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

екологични последствия за басейна:  

 

Извършено е унифициране на кватернерните стратиграфски единици, чрез най-

съвременната секвентно-стратигрефска методика, съобразена с радиовъглеродните 

датировки на седиментите на черноморския басейн, като подход за решаване на досега 

съществуващите проблеми в стратиграфията на най-младите отложения в Черно море и 

създаване на основа за адекватно отчитане на екологичните промени във времето, като 

основен обект на изследване. Направените микроскопски петрографски анализи на 

проби от сондажна ядка AKAD09-17 разкриват че белите прослойки в основата на 

сапропелите не са биогенни както е отбелязано в макроскопското описание 

(Приложение РП I.4. (I.4.3-1) а съдържат оризоподобен арагонит – критерий за 

условия на значителни изпарения в басейна и плитководни минерални отлагания в 

началото на холоцена. 
На основата на обобщените досега съществуващи и новополучените сеизмостратиграфски и 

петрографски данни е утвърдена кривата на изменение на черноморското ниво за последните 

20000 години, която ще бъде използвана за предстоящите изследвания по подзадачата. Пълният 

текст по отчета е представен в Приложение РП I.4(I.4.3-1). 

 

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

получаване на нови данни имащи значение за процесите генериращи 

неблагоприятни/катастрофални геоложки явления. 
Целта на интегрирания  подход към геофизични данни (новополучените и интепретираните при 

предишни изследвания), данни за природни опасности, както и към данни за локални природни 

ресурси е установяване на зависимости и възможни взаимодействия между потенциалните 

геофизични полета, батиметрията, природните опасности характерни за региона и природните 

ресурси (отнася се за ресурсите изследвани и експлоатирани от древността до днешно време). 

Допълнителен ефект от изследването е  използване възможностите на съвременната геофизика  

за  по-доброто познаване на опасните природни процеси и за предприемане на мерки за 

намаляване на поражения. 

Проведена е експедиция в южната половина на Българското крайбрежие с цел събиране на 

неотектонски данни и е подготвен каталог на съвременните земетресения, които очертават 

активни сеизмични огнища. Анализират се данните за аномално големия брой земетресения на 

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

Определена е стратиграфската принадлежност на фиксираните седиментационни единици в 

южната част от Българския шелф и са разгледани някои геодинамични процеси. Анализирани  

са възможностите тези процеси да доведат до катастрофални явления – земетресения, цунами, 

свлачища, срутища, кален вулканизам и др. и основните закономерности, които диктуват 

активизацията на подобни явления и процеси в Черно море. 

Проведени са две експедиции в крайбрежните участъци – град Варна – град Обзор и 

град Варна – град Балчик с цел събиране на неотектонски данни и е направен обзор на 

наличните неотектонски, сеизмотектонски и сеизмологични данни отнасящи се за 

крайбрежния участък между град Варна – град Обзор и за частта от българската 

икономическа зона в Черно море пред този крайбрежен участък.  Фиксираните разломи 

в крайбрежния участък и в прилежащата акватория в предходни изследвания са 
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допълнени с установени геохроноложки времена, през които тези разломи са били 

активни. Данните са анализирани комплексно и е определено кои от тях са били 

активни през последните 150000 - 200000 години и кои могат да бъдат сеизмогенни.  

Направени са полеви изследвания на свлачища и срутища в района на к.к. 

Шкорпиловци като са анализирани условията и факторите, водещи до възникване на 

свлачища в участъка южно от курортен комплекс Шкорпиловци с цел оценка на 

свлачищната опасност в този район. Пълният текст по отчета е представен в 

Приложение РП I.4(I.4.3_2). 
  

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

(Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833) с цел възстановяване на дивите 

популации и компенсиране на антропогения натиск от рибарството върху 

морската среда 

Направен е преглед и e установена динамиката в сезонен аспект и по страти на основни 

физико-химични данни с пряко въздействие върху морската аквакултура през 

последните 5 години, във връзка с установяване на подходящите условия за развитие на 

марикултура от руска есетра. Направен е анализ на проблемите и лимитиращите 

фактори за развитието на марикултурата в крайбрежната зона на Черно море, като 

особено внимание е обърнато на местните видове, с потенциал за изкуствено 

отглеждане с цел комперсиране на антропогенния натиск от рибарството. Представени 

са потенциални производствени мощности за развитието на марикултурата – 

крайбрежната зона и в открито море. Разгледана е стратегията за екосистемния подход 

в марикултурите, както и условията за развитие на „Установени зони за аквакултура” 

(AZA). Подробно описание на извършените анализи е направено в Приложение РП I.4 

(I.4.4). 

 

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

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

Извършена е оценка  на генетичното разнообразие на една популация на калкана S. 

maximus пред  българския бряг на Черно море на база прилагане на два типа генетични 

маркери (микросателити и  митохондриална ДНК), както и на 23 морфологични (17 

морфометрични и 6 меристични) белега.   

Наблюдаваното високото ниво на генетично разнообразие в изследваната от нас 

популация, на база микросателитно генотипиране, кореспондира със  средната стойност 

на  очакваната хетерозиготност (Не = 0,648) и липсата на инбридинг (FIS = -0,35731). 

Комплексният анализ на генетичните (митохондриални ДНК маркери) и морфологични 

данни установи, че екземплярите от изследваната популация принадлежат към вида S. 

maximus. Останалите представители на рода (S. maeoticus и S. rhombus) описани за 

Черно море не бяха идентифицирани. Пълният текст по отчета е представен в 

Приложение РП I.4.5 

 

РП 1.4.6-1: Биопродуктивност и регулативни услуги на инфралиторални 

съобщества на кафяви водорасли от р. Cystoseira и инфралиторални скали с 

обраствания от черни миди Mytilus galloprovincialis.  
В периода май-юни протече подготовката за експеримента- избор на площадки на 

място, изработката на клетки, закупуване на ДМА за експеримента (подводна 

бормашина за трайно закрепване на клетките). Беше тествана и апробирана методиката 

за монтиране на експерименталните съоръжения за провеждане на „изключващ 

експеримент“. Бяха избрани две експериментални площадки: 1) Площадка Созопол S -  

скални рифове  на дълбочина между 0-1 и 10-12 метра дълбочина,  с доминиращо 
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присъствие на черна мида Mytilus galloprovincialis  на дълбочини поед 3-4 метра. 2) 

Площадка „Златна Рибка“ – скални рифове на дълбочини между 0-1  и 5-6 метра 

дълбочина, с редки и малки по площ обраствания от  черна мида Mytilus 

galloprovincialis и Mytilaster lineautus, кафяви водорасли от род Cystoseira, и смесени 

съобщества от зелени и червени макроводорасли опортюнисти.  

В последвалия период на активни полеви дейности юни-септември, на всяка от двете 

експериментални площадки бяха монтирани по три клетки (50/50/20 см), ограничаващи 

достъпа на рапана хищник Rapana venosa до скално дъно, колонизирано от M. 

Galloprovincialis и Mytilaster lineatus.  В непосредствена близост до всяка от клетките 

бяха маркирани площи със същия размер от 50/50 см – контролни площи, на които да 

се проследят промените в дънните екосистеми без наличието на ‚изключване‘ чрез 

мрежи, както и втора площ 50/50 см, от която бяха събрани всички дънни организми 

(нулева контрола). 

Пробите събрани от площите за нулеви контроли бяха анализирани в лаборатория – 

определяне на таксономичната принадлежност на събраните зообентосни организми и 

макроводорасли, както и макроводорасли, както и техният брой (зообентосни 

организми), размерна структура (Rhapana venosa, M. galloprovincialis, M. lineatus), и 

биомаса ( макроводорасли и зообентосни организми). 

Първоначалните резултати от двете площадки на изследване демонстрират силна 

динамика в структурата и видовия състав на изследваните дънни екосистеми. 

Биоценозите в двата пункта се различават значимо по своя видов и количествен състав. 

Проследяването на динамиката на популацията на Rhapana venosa на площадките 

показа драстично десетократно повишение на присъствието на рапаните-хищници през 

август месец на площадка Созопол S. На площадка Златна рибка се наблюдава 

обратното – запазване на ниска гъстота на популациите и даже намаляване към края на 

периода. Подробно описание на резултатите е представено в  Приложение РП I.4.6-1.  

 

РП 1.4.6-2: Оценка на ключовите процеси при функционирането на 

литоралните седименти и ливади от морски треви като основа за оценката на 

регулативните им  екосистемни услуги. 
В периода май-юни протече подготовка за провеждане на изследванията. Тъй като 

необходимите за директното измерване на биотурбацията инструменти, ресурси и 

експертиза не винаги са достъпни, рутинното приложение в полеви изследвания често 

не е практично. За избягване на евентуални затруднения и празнини от необходими 

данни,  бяха закупени необходимите материали и е изградена лабораторна 

екпериментална система тип „микрокосмос“, предназначена за апробиране на 

предвидените методи за събиране на данни при контролирани условия. 

В периода юли-октомври бяха извършени пробонабиране и залагане на лабораторен 

експеримент тип „микрокосмос“ за количествената оценка на регулативните 

екосистемни услуги. Събрани бяха по 3 репликатни проби от 4 типа естествени 

местообитания в Созополски залив: i) ливади от морски треви; ii) петна без обраствания 

от морски треви в рамките на ливадите; iii) пясъчно дъно без обраствания с фин пясък; 

iv)  пясъчно дъно без обраствания с едър пясък. Избраните пунктове се намират на 

дълбочина 4-5 m в близост до мониторингови станции, за които са налични данни за 

параметрите на водния стълб (концентрации на биогенни елементи, хлорофил-а и 

суспендирана материя, прозрачност на водата). В лабораторията пробите бяха 

поставени в аквариум с аерация и подложени на аклиматизация. 

Експеримент е оставен да се развива в продължение на 45 дни. След изтичане на този 

период същите параметри (концентрации на биогенни елементи в поровите води на 

седиментите и надстоящия воден стълб, органична материя, разтворен кислород) ще 
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бъдат измерени отново. Това ще позволи оценката на ефекта от екстремно органично 

натоварване на седиментите, както и евентуалното възстановяване на потоците след 

това.     

Предстоящи изследвания по подзадачата:  
Ще бъде извършена оценка на потоците от и към водната маса в проби с и без 

растителност, с интензивна и неинтензивна биотурбация. Изследването ще бъде 

извършено в рамките на средносрочен експеримент- прибл. 6 месеца. 

Очакваните принципно нови резултати: Анализът на данните от моделното 

изследване ще даде възможност да се пристъпи към преминаване от качествената 

оценка на „биотурбационен потенциал“ към количествената оценка на потоците 

седимент/воден стълб в условията на естествена биотурбация и присъствието на 

съобщества от морски треви. Ще бъдат направени първоначални количествени оценки 

на екосистемните услуги, предоставяни от морските седименти, свързани с диагенезата 

на органичната материя в крайбрежните морски екосистеми.  Подробно описание на 

резултатите е представено в  Приложение РП I.4.6-2.  

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 
 

Използвани съкращения (по реда на срещане в текста) 

ИЯИЯЕ-БАН - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска 

Академия на Науките 

ИЕ-БАН – Институт по електроника към Българска Академия на Науките 

ИАОС-МОСВ – Изпълнителната агенция по околна среда към Министерство на 

околната среда и водите 

НСИ – Национален статистически институт 

НСИ - Регионална здравна инспекция 

НЗК - Национална здравна каса 

НЗОК - Национална здравноосигурителна каса 

WRF - Weather Research and Forecasting model 

CMAQ - Community Multiscale Air Quality modeling system 

NCEP - National Center for Atmospheric Research 

GFS - Global Forecast System 

ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

NOAA - National Oceanic And Atmospheric Administration 

ETCCDI - Expert Team on Climate Change Detection and Indices  

НИМХ - Национален институт по метеорология и хидрология 

ЕС – Европейски Съюз 

CORINAIR - The Core Inventory of Air Emissions in Europe 

EMEP - The co-operative programme for monitoring and evaluation of the long-range 

transmission of air pollutants in Europe 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 

ЕАОС - Европейска агенция за околна среда 

SNAP97 - Selected Nomenclature for sources of Air Pollution 

ООН UNECE - The United Nations Economic Commission for Europe 

КАВ - качеството на атмосферния въздух   

CLRTAR - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 

EDGAR - Emission Database for Global Atmospheric Research 

RETRO - Rеanalysis of the Tроpospheric RETRO chemical composition 

MEGAN - Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature 

UNECE – United Nations Economic Commission for Europe  
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TNO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 

SMOKE - The Sparse Matrix Operator Kernel Emissions 

АГК - Анализ на главни компоненти  

КА - Кластерeн анализ  

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

LIDAR - LIght Detection And Ranging 

 

 

РП I.5.1 (Бази данни) 

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

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

доц. д-р Георги Гаджев  

Изградена е база данни, която се съхранява на сървър на СУ „Св. Кл. Охридски 

(http://npaq.phys.uni-sofia.bg) и е достъпна за всички участници в работния пакет. Тя 

съдържа измервания на метеорологични параметри и концентрации на замърсители, 

както и данни за заболяванията в страната по предварително изготвен списък с 

демографски и здравни показатели. Данните са събрани от различни източници 

(ИАОС-МОСВ, НСИ, РЗИ, НЗК) за 10 годишен период. Базата данни съдържа също ре-

анализи от глобални модели, необходими за инициализация на числените симулации в 

регионални мащаби, както и за емисиите в региона. Различните типове данни са 

описани накратко в отделните дейности, а повече подробности са представени в 

РПI.5_Приложение 1. Базата е динамична и ще бъде осъвременявана и допълвана с 

резултатите от проведените моделни симулации.    

Дейност 1. Oрганизация, текуща поддържа и обновяване на физикогеографските 

данни за региона.  

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

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

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

Химичният транспортен модел използва предсказаните полета от мезо-

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

конвертира изходните променливи към специален формат, както и изчислява някои 

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

моделът за пренос и дифузия на замърсители получава цялата необходима информация 

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

почвата, вида на подложната повърхност (включително разположението на водните 

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

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

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

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

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

съответните физикогеографски елементи, ще доведат до по-правдоподобно представяне 

на динамиката в атмосферата, а оттам и на полето на концентрацията на различните 

замърсители. Тези полета зависят пряко от орографията (натрупване на замърсител в 

по-ниските части – долини, котловини, полета заобиколени от планински масиви), 

както и от турбулентните потоци в приземния слой, които са свързани с подложната 

повърхност. Новите бази данни, внедрени в модела WRF са - SRTM Digital Elevation 

Data е с резолюция около 30 m (https://lta.cr.usgs .gov/SRTM1Arc) и CORINE2018 Land 

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

cover/clc2018?tab=download). Моделът WRF ще бъде използван за метеорологичен пре-

процесор на Ойлеровия модел CMAQ. 

http://npaq.phys.uni-sofia.bg/
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Обновените физикогеографски данни са добавени към създадената обща база 

данни, необходими за успешното изпълнение на задачите по РПI.5. 

 

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

метеорологични данни за региона. 

 Проучени бяха различните възможности за събиране на необходимата 

информация от измервания на метеорологичните параметри. Основните източници са 

изброени по-долу, като събраната информация е представена в изградената база данни.  
 Световни свободно достъпни метеорологични бази данни 

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

променливи на базата на 4-мерна асимилация на данни от прогнози и наблюдения, 

поддържана от NCEP. Архивът данни  съдържа данни в Гаусова Т62 хоризонтална 

мрежа с 28 вертикални нива информация на всеки 6 часа (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 

UTC), средно дневни и средно месечни стойности от януари 1979 до днес. Достъпна е 

за свободно изтегляне на уеб-страницата:  

https://rda.ucar.edu/datasets/ds091.0/#!description.  
NCEP GDAS/FNL 0.25 Degree Global Tropospheric Analyses and Forecast Grids е база 

данни съдържаща изходните полета от глобалния модел GFS с асимилирани данни от 

измервания от всички налични източници, която се поддържа в оперативен режим от NCEP. Те 

са съхранени във GRIB формат през 6 часа (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC) с резолюция от 

0.5 (приблизително 55 km) за по-старите периоди и 0.25 (приблизително 27 km) от юли 2015г. 

до днес (https://rda.ucar.edu/datasets/ds083.3/index.html#sfol-wl-/data/ds083.3)  

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

океана, версия на системата за прогноза IFS - Cy31r2 на ECMWF, която чрез 4-мерна 

асимилация комбинира резултати от анализ на числен модел на всеки 6 часа (0, 6, 12, 18 

UTC), прогноза на модела в 0 UTC и 12 UTC и данни от метеорологични наблюдения. 

Изходните данни за различни параметри на атмосферата и океанската повърхност са 

представени на моделни нива, на изобарни нива, на приземно ниво, на нива на 

постоянна потенциална температура или потенциална завихреност. Архивът данни 

(https://confluence.ecmwf.int//display/CKB/How+to+download+ERA-Interim+data+from+ 

the+ECMWF+data+archive) е представен в редуцирана N128 Гаусова мрежа, или 

данните са интерполирани в регулярна мрежа с хоризонтална стъпка 0.75° x 0.75° и 60 

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

ERA5 са пето поколение архив данни от ре-анализ на атмосферата, създаден от 

ECMWF за глобалния климат. Ре-анализът комбинира данни от числен модел за 

прогноза на времето с данни от наблюдения от целия свят чрез метод наречен 

асимилация на данни. Последният се състои в комбиниране на прогнозата от минал 

период с текущите данни от наблюдения по оптимален начин, с цел да се получи набор 

от данни, който отразява най-реалната оценка на състоянието на атмосферата, наречен 

анализ. По този начин, могат да се получат данни в съответната пространствена мрежа 

през равни интервали от време, тъй като дори при наличие на липси, последните се 

запълват на базата на законите на физиката, които са отразени в числения модел. За 

такъв се използва Интегрираната Система за Прогноза на ECMWF със 137 вертикални 

нива. Данните за атмосферата са интерполирани също на 37 нива на налягането, 16 

нива на потенциалната температура, и 1 ниво на потенциалната завихреност. Налични 

са и метеорологични данни на ниво близо до/на земната повърхност за различни 

параметри, като например за температурата на височина 2 метра, и валежите. 

Хоризонталната разделителна способност е 0.25°х е 0.25° за атмосферата и 0.5° е 0.5° за 

океанските вълни. Данните са налични през един час, или за всеки месец от 1979-та 

година до момента. Те са свободно достъпни, и се разпространяват с лиценз 

https://rda.ucar.edu/datasets/ds091.0/#!description
https://rda.ucar.edu/datasets/ds083.3/index.html#sfol-wl-/data/ds083.3
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/How+to+download+ERA-Interim+data+from+%20the+ECMWF+data+archive
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/How+to+download+ERA-Interim+data+from+%20the+ECMWF+data+archive
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„Copernicus C3S/CAMS License agreement“ (https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/ 

home). 
ERA5-Land са получени чрез рестартиране на симулации на сухоземната компонента на 

ERA5, без напасване с останалите атмосферни и океанската компоненти на ERA5. Тази 

модификация се характеризира със серия подобрения, като например това, че хоризонталната 

разделителна способност вече е 0.1° х 0.1°. Вертикалните нива са четири, като някои параметри 

са дефинирани на ниво 2 метра, което влиза в интервала от височини на последното четвърто 

ниво. ERA5-Land са налични от 2001-а година до момента. Те са свободно достъпни, и се 

разпространяват с лиценз „Copernicus C3S/CAMS License agreement“ 

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

 Във връзка с проекта, са свалени данни за температурата на въздуха на височина 2 

метра и общото количеството валеж за периода 2009 – 2018 г. на часова база от ре-анализите 

ERA5 и допълнението им ERA5-Land. Също така са избрани тринайсет български станции, за 

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

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

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

Information част от NOAA. Изтеглени са данните от всички налични синоптични станции в 

България, като събраната информация е представена в изградената база данни. Карта на 

станциите, които ще бъдат използвани за валидация на моделните резултати, е показана в 

РПI.5_Приложение 1. 

 

 Локални метеорологични бази данни 

 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 km 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. 

 Катедра „Метеорология и геофизика“ на Физически факултет в СУ „Св. 

Климент Охридски“ оперира две автоматични метеорологични станции, разположени 

на територията на Астрономическата обсерватория на СУ в парк „Борисова градина“ и 

на територията на Геодезическа обсерватория „Плана“. Измерват се температура и 

влажност на въздуха (на 2 метра височина), скорост и посока на вятъра (на 8 метра 

височина), късовълнова радиация, поток топлина и температура в почвата (на 10 см 

дълбочина). Повече подробности за станциите и наличната от тях информация са 

представени в РПI.5_Приложение 1. 

 Допълнително са събрани метеорологични данни от автоматичните станции на 

Националната система за мониторинг на околната среда подържана от ИАОС - МОСВ. 

Тъй като тя е преди всичко система за следене качеството на атмосферния въздух, но 

автоматичните станции измерват и метеорологични параметри, подробности за 

системата са дадени в следващата Дейност 3 и РПI.5_Приложение 1. Базата данни 

съдържа почасови метеорологични данни – температура, относителна (или 

специфична) влажност, вятър скорост и посока, слънчева радиация, налягане. 

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

данни за качеството на атмосферния въздух в региона. 
  Световни свободно достъпни бази данни за качеството на атмосферния въздух 

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

2012 г. от портала на Европейската Агенция по Околна Среда 

(https://www.eea.europa.eu/ data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8). 

 Сателитните наблюдения са един допълнителен източник на данни за редица 

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

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

https://cds.climate.copernicus.eu/
https://www.ncdc.noaa.gov/isd
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-8
https://www.copernicus.eu/en
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безплатен достъп до информация, изпращана от специална мрежа от спътници, 

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

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

химическия състав на въздуха (https://atmosphere.copernicus.eu/catalogue#/). 
 Локални бази данни за качеството на атмосферния въздух 

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

изпратени заявления за достъп до обществена информация до ИАОС - МОСВ. 

Получени са данни за избраните три пилотни градове София, Пловдив и Варна, както и 

за трите региона на които е разделена страната Югоизточен, Югозападен и Северен за 

планирания за числени симулации 10 годишен период (2009- 2018 г.). Тези данни са 

част от създадената обща база данни и са необходими за успешното изпълнение на 

РП.I.5.4  и за валидиране на моделните резултати. Данните, получени за избраните 

пилотни градове ще бъдат използвани за установяване на взаимовръзката между 

замърсяването на въздуха и човешкото здраве и комфорт. 

Създадена е и база данни за измерените концентрации на озон в двете 

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

разположени на териториите на Геодезическата обсерватори „Плана“ и на 

Астрономическата обсерватория в „Борисовата градина“. Установена е обаче липса на 

данни за различни периоди поради чести повреди на остарялата вече апаратура, 

особено в София (около 33% от данните са неизползваеми). Поради спецификата на 

данните те се архивират от гл. ас. В. Данчовски и са налични след  поискване. 
 Предварителен анализ на локалните данни за качеството на атмосферния въздух в град 

София 

Беше направен предварителен анализ на данните за концентрациите на различни 

замърсители в гр. София от наличните 6 станции за периода 2009- 2018 г. Резултатите 

от този анализ са представени в РПI.5_Приложение 2. Използвани са данните от 

автоматичните станции, разположени в града - Хиподрума, Дружба, Надежда, Орлов 

мост, Младост и Павлово. Целта на предварителния анализ е получаване на 

информация за общия ход на замърсяванията през изследвания период и основните 

закономерности на денонощния и сезонния ход на концентрациите на замърсителите. В 

анализа са използвани всички данни, като са отстранявани само концентрациите с 

отрицателни стойности. 

За получаване на основните закономерности на денонощния и сезонен ход на 

замърсяването са изчислени месечните часови медиани на концентрациите. 

Използването на медиани, а не на средни стойности, има това предимство, че 

евентуалните екстремални стойности (които могат да се дължат както на грешки в 

измерванията така и на кратковременни аномалии в състоянието на атмосферата) не 

оказват влияние върху стойността на медианите, които характеризират нормалното 

състояние на атмосферата за дадения месец и денонощие.  

Съгласно дефиницията на медиани, измерените концентрации в един и същи час 

на денонощието в рамките на всеки календарен месец се подреждат по големина и се 

отчита стойност в средата на интервала. Достатъчният брой часови стойности е 5. 

Часовите медиани за всеки календарен месец от периода съставят средно- 

денонощния ход на дадената концентрация за съответния месец. Чрез разлагане на този 

ход в ред на Фурие се получава средномесечната стойност на концентрацията, както и 

средните амплитуди и фази на денонощните компоненти с периоди 24 и 12 часа. 

Поради наличието на пропуски е използван метода на най-малките квадрати, т.е. 

апроксимация с критерий на най-добро приближение минимално средноквадратично 

отклонение. 

https://atmosphere.copernicus.eu/catalogue#/
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Изчислени са и часовите медиани за всеки календарен месец на базата на всички 

години от 2009 до 2018, които могат да се разглеждат като климатологични 

средномесечни часови стойности за разглеждания период, които характеризират 

средния денонощен ход на концентрациите за всеки календарен месец. Получените 

графики от този анализ са представени в РПI.5_Приложение 2. 
 Данни за качеството на атмосферния въздух от числени симулации 

Създадена е база данни, съдържаща резултатите от числените симулации на 

оперативната система за прогноза на химическото време, включваща периода от 

21.10.2012 г. до момента. Тя е организирана в дневни файлове с часови стойности, за 

три области (D3_09 България, D4_03 София област и D5_01 гр. София) със следните 

променливи: 

01: NO2 (µg/m
3
): Nitrogen dioxide  

02: NO (µg/m
3
): Nitric oxide  

03: O3 (µg/m
3
): Ozone  

04: HNO3 (µg/m
3
): Nitric acid  

05: H2O2 (µg/m
3
): Hydrogen peroxide  

06: CO (mg/m
3
): Carbon monoxide  

07: SO2 (µg/m
3
): Sulfur dioxide  

08: PSO4 (µg/m
3
): Particulate sulfate  

09: PNH4 (µg/m
3
): Particulate amonium  

10: PNO3 (µg/m
3
): Particulate nitrate  

11: SOAA (µg/m
3
): Secondary organic aerosol antr. 

12: POA (µg/m
3
): Organic aerosol (total)  

13: SOAB (µg/m
3
): Secondary organic aerosol biog. 

14: PEC (µg/m
3
): Elemental Carbon  

15: FPRM (µg/m
3
): Fine particulates (d<2.5 µm)  

16: CPRM (µg/m
3
): Corse particulates (d>2.5 µm)  

17: NH3 (µg/m
3
): Amonia  

18: PM10 (µg/m
3
): Particulate Matter (d <10 µm)  

19: PM2.5 (µg/m
3
): Particulate Matter (d <2.5 µm) 

Данни за замърсяването налични онлайн във вид на карти се публикуват на 

страницата на НИГГГ-БАН. Картите са часови, обновяват се ежедневно и покриват 

териториите на България, София област и град София. Те включват следните 

замърсители: озон, PM10, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден окис.  

Други налични онлайн данни за PM10 и PM2.5  се съхраняват от Пловдивския 

Университет, публикувани онлайн https://meter.ac/gs/nodes/html/current.htm.  

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

доц. д-р Илияна Найденова  

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

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

  Инвентаризацията на емисиите, описваща данните за постъпващите в 

атмосферата замърсители по отделни групи източници е една от основните компоненти 

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

десетилетия се появиха много различни методи за изграждането на инвентаризация на 

емисиите. Тъй като съществуват няколко международни инициативи за инвентаризация 

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

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

усилия на експерти от EMEP и ЕАОС водят до създаването на обща номенклатура 

SNAP97. Ръководството е публикувано от ЕАОС и настоящото издание заменя всички 

предишни версии, като съответства и допълва Ръководството за инвентаризация на 

https://meter.ac/gs/nodes/html/current.htm
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парниковите газове на Междуправителствения комитет по изменение на климата 

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

методика е CORINAIR, на която бе направен преглед, като кратко описание е 

представено в РПI.5_Приложение 2. В това приложение са описани също двата 

основни принципа, използвани при инвентаризация на емисиите „Top-down“ и „Bottom-

up“, както и методите, използвани при оценка на емисиите – от първи, втори и трети 

ред (Tier 1, Tier 2, Tier 3). 

Дейност 2. Преглед на наличните и достъпни емисионни бази данни в страната и ЕС.  

 Инвентаризация на емисиите на национално ниво се докладва ежегодно от 

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

Inventory Report2019 (http://eea.government.bg/bg/dokladi/clrtap;  

http://www.ceip.at/status_ 

reporting/2019_submissions). Докладът се изготвя от Икономическата комисия за Европа 

на ООН UNECE във връзка с Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния (CLRTAP). Последният доклад е от месец март 2019 и обобщава 

данните за 2017 г., като доклада е общо достъпен на Европейските уеб-страници 

(http://eea.government.bg/bg/dokladi/clrtap      и        http://www.ceip.at/ 

status_reporting/2019 

submissions). В допълнение Националния доклад за състоянието и опазването на 

околната среда в България от 2019 г. (http://eea.government.bg/bg/dokladi) представя 

данни за замърсителите и КАВ за 2017 г., съгласно Директива 2001/81/ЕО и 

Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния. Към 31.12.2017 г. докладваните нива на емисиите на SO2, NOХ, 

NH3, NMVOC са по-ниски от ангажиментите на страната, съгласно директивата, 

намаляващи на национално ниво за периода 1990 г. – 2017 г. За емисиите на SO2 от 

всички големи горивни инсталации е докладвано понижение от 8000 тона през 2017 г. в 

сравнение 2016 г. (от 57.6 kt до 49.6 kt). Битовото отопление продължава да е основен 

източник на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 през 2017 г. Емисиите на ФПЧ2.5 остават увеличени с 

около 32% (24 kt през 1990 г. - 32 kt през 2017 г.). Докладвана е несъществена промяна 

на емисиите на ФПЧ10 през 2017 г.  спрямо 2016 г (отчетено е понижение от 0.8 kt). 

Последните обаче продължават да бъдат основен проблем за КАВ в страната. 

Основните описани източници на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 са отопление с твърдо гориво през 

зимния сезон за битови нужди, следвани от негоривни производствени процеси - 

основно от асфалтиране, опесъчаване и осоляване на пътната настилка, емисии от 

автомобилния и обществен транспорт. Най-голям брой превишения на 

средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве през 2017 г. са докладвани 

за Пловдив, Бургас и София.  

Националният статистически институт публикува ежемесечни бюлетини и 

обобщени на годишна база данни (в табличен и мета-файл формат: https://www.nsi.bg) 

относно емисии на вредни вещества в атмосферата, както и такива, изпускани от 

индустриални, горивни и производствени процеси (SOX, NOX, NMVOC, CH4, CO, CO2, 

N2O NH3). Изчисленията са извършени съгласно последното издание на методиката 

CORINAIR. Достъпните към 2019 г. данни включват периода 2011-2017 г. и не 

съдържат данни за ФПЧ. 

 Съществуват различни световни бази данни за емисиите от антропогенни 

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

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

for Global Atmospheric Research EDGAR 

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

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

http://eea.government.bg/bg/dokladi/clrtap
http://www.ceip.at/
http://eea.government.bg/bg/dokladi/clrtap
http://www.ceip/
http://retro.enes.org/
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=432
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of Gases and Aerosols from Nature MEGAN (http://acd.ucar.edu/~guenther/ 

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

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

Дейност 3. Събиране на допълнителна информация (сурогати), необходима за 

пространствената де-агрегация и въвеждане на времеви профили при използване на 

така наречения „Top-down“ метод 

За да е възможно ползването на готовите инвентаризации на емисиите при 

числени симулации е необходимо извършването на редица стъпки и процедури. За 

целите на настоящия проект ще бъдат използвани емисии, получени на базата на 

инвентаризацията за Европа, приготвена от TNO. Тези данни са с резолюция 0.125° на 

0.0625° (около 7 на 8 km) и трябва да се сведат до необходимата за целите на 

моделирането мрежа (де-агрегиране), като допълнително се приложи времеви и сезонен 

профил (повечето антропогенни типове източници са представени със средногодишни 

емисии) и се приготвят почасови стойности (Builtjes et al., 2003). TNO емисиите са 

приготвени съгласно общоевропейската методология CORINAIR и съдържат 

съответните 11 SNAP категории източници. Те се обновяват на всеки 4-5 години и за 

целите на проекта са свалени данните за TNO емисиите за 2011 и 2015 г., които 

съответстват на периода, предвиден за числени симулации 2009-2018 г. В допълнение 

ще бъдат използвани данни от Националната инвентаризация на емисиите. Направени 

са нови шейп-файлове (сурогати) за град София, представляващи точно описание на 

границите на различните типове източници – площни (отделните жилищни квартали и 

населени места около София) и линейни (големите булеварди, магистрали, главни 

пътища от националната пътна мрежа), като по-точно отразяват състоянието на 

градската среда, която е бързо-променяща се величина. Единствено големите точкови 

източници се съдържат в тази инвентаризация с реалните си координати. Предстой 

обновяването на шейп-файловете за Пловдив и Варна. Тези шейп-файловете се 

използват за преразпределението на TNO емисиите в моделната мрежа с по-фина 

резолюция, като се задават различни тегла за приноса на различните типове източници 

за всеки елемент от мрежата. Допълнително е необходима спецификация (направена 

съгласно https://www.epa.gov/air-emissions-modeling/speciate) на някой категории 

замърсители, като фини прахови частици и въглеводороди на под-класове, тъй като 

моделът изисква конкретни замърсители за пресмятанията на химическите реакции, 

докато емисиите се подават общо за цялата категория. Биогенните замърсители се 

изчисляват от отделен модул BEIS-3.13 (Schwede et al.,2005) на база на подложната 

повърхност във всяка клетка от моделната мрежа. 

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

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

основана на „Bottom-up“ метода.  

 Настоящото изследване е насочено главно към проблема с инвентаризацията на 

емисиите от ФПЧ2.5 и ФПЧ10 по „Bottom-up“ подхода, като в процес на изпълнение са 

следните задачи: 
 Преглед на методи за инвентаризация на емисиите, съгласно „Bottom-up“ метода  

 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 на емисии, отнесена към съответна териториална 

единица. Обикновено входните данни се получават въз основа на валидираната 

http://acd.ucar.edu/~guenther/%20MEGAN/MEGAN.htm
http://acd.ucar.edu/~guenther/%20MEGAN/MEGAN.htm
http://bai.acom.ucar.edu/Data/fire/
https://www.epa.gov/air-emissions-modeling
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инвентаризация на емисиите на национално ниво. По-подробно описание на метода е 

представено в текста към Дейност 3 в РП.I.5.1-2 и в РПI.5_Приложение 2.  

При методът „Bottom-up“ стойността на емисията на даден замърсител е 

функция от натуралните показатели по всички групи източници, съгласно National 

Common methodology for emissions inventory under UNECE/CLRTAR and UNFCCC, 2010 

(http://eea.government.bg/bg/legislation/air/methodology/). 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, в пълен обем и 

достоверни данни за голяма част от дейностите/явленията, източници на емисии на 

даден замърсител в атмосферния въздух. 

Съгласно UNECE/CLRTAR and UNFCCC и общата, приета за ЕС методологии 

EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook. (https://www.eea.europa.eu/ 

themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep) изборът на 

съответния Тier метод (Tier 1, Tier 2 и Tier 3), зависи основно от вида и обхвата на 

наличните данни. Най-простият подход е Tier 1, следван от Tier 2 и Tier 3. Методът Tier 

2 изисква наличието на емисионни фактори, характеризиращи съответния 

технологичен процес. Методът Tier 3 е комплексен подход, реализацията на който 

често включва използването на специфични модели и изисква значителен набор от 

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

по-висока точност (Tier 2 или Tier 3). Съгласно описаните по-горе методи 

инвентаризацията на емисиите следва да бъде извършена при спазване на критериите за 

качество: прозрачност, последователност, пълнота, съпоставимост и точност. 
 Преглед на налични входни данни за инвентаризация на емисиите, съгласно „Bottom-

up“ метода. 

 За изчисляване на емисията от конкретен замърсител за определена дейност е 

необходимо количествената стойност на тази дейност, която обикновено е 

статистически определена 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.  

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

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

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

ИАОС/МОСВ, НСИ, Общинска администрация и др.  

Изборът на целевата група, за нуждите на настоящото изследване е основан на 

данните, от последните доклади на ИАОК (от 2019 г., с включени актуални данни за 

2017 г.) относно населените места с най-високи нива на замърсяване на атмосферния 

въздух с ФПЧ (Пловдив, Бургас и София). 

 В процес на изпълнение е преглед на вида и обхвата (пространствено и времево) 

на достъпните данни за гр. Пловдив относно инвентаризация на емисии от ФПЧ10 и 

ФПЧ2.5 (основана на „Bottom-up“ метода) от сектор битово отопление, които биха 

удовлетворили методите Tier 1 и Tier 2. Един от основните очаквани резултати е 

идентифициране на липсващия набор от данни (пространствено и времево 

разпределение) за целите на въпросната инвентаризация. Във фокуса на настоящото 

проучване е въпросът, свързан с избора на приложими и надеждни данни за емисионни 

фактори, особено при използването на различни видове твърди горива. 

През следващите три годи се планира разширение на списъка с населени мести и 

сектори. Обикновено по-малките населени места не попадат в обсега на подобни 

изследвания. Основна причина за това е факта, че отчетените нива на замърсяване в тях 

са около средните за страната. Важно обстоятелство, което трябва да бъде взето 
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предвид при идентифицирането на целевите групи в подобни случай е наборът от 

ограничения, които подобни населени места следва да преодоляват: ограничен 

финансов, човешки и административен капацитет, както и опит в решаването на 

подобен род въпроси. Поради това, настоящото изследване предвижда включването на 

такъв тип населено място. 

 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 основни газообразни продукти. Измерванията 

следва да бъдат провеждани спрямо състава на изходящите димни газове и въздуха в 

помещенията, в които е разположена горивна или друга инсталация за 

преобразуване/оползотворяване на биогорива.  

В процес на изпълнение са изследвания на емисии от ФПЧ и основни 

газообразни продукти в състава на изходящите димни газове при изгаряне на твърди 

биогорива. Проучват са различни енергоносители от гледна точка на избора на гориво и 

технологията за неговото оползотворяване. В процес на изследване са ключови 

характеристики на твърди биогорива, достъпни на Българския енергиен пазар. 

Изследванията се водят в партньорство с изследователски лаборатории от 

изследователски центрове на територията на ЕС (напр. Технически университет - 

Виена; Висш политехнически институт – Лисабон и др.). По темата се изготвя 

дисертационен труд. Получените резултати следва да бъдат включени и в материалите 

за обучение в съответното направление на студентите в специалност „Промишлена 

топлоенергетика“ в КЕЕ при ТУ-София. 

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

доц. дм Красимира. Дикова 

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

 След анализ на огромната по количество и разнообразна по показатели налична 

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

показатели, представен в Таблица 1. Дефинираните показатели са основа за събиране на 

данните от НЗОК и нейните подразделения и РЗИ. 

Таблица 1. Списък на 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 
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 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 

Дейност 2. Идентифициране на възможните източници на данни и събиране на 

необходимата демографска и здравна информация за региона по дефинираните 

показатели.  

Праведни бяха две работни срещи. Идентифицирани са възможните източници 

за демографска и здравна информация касаещи подбраните градове и това са: НЗК и 

нейните подразделения, НСИ, НСИ, базите данни на Рационалния център по 

обществено здраве и анализи.  

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

му с въздушната среда и градската въздушна среда) 

РП I.5.2-1 (Подготовка на изискванията към входните данни, необходими за оценка на 

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

проф. дм Цвета Георгиева 

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

използват за разкриване на връзката между здравния статус на населението и 

градската въздушна среда  - тази задача е само първата година и трябва да се 

отчете краен резултат 

 В периода от  януари до април бе определен набор от здравни индикатори, които 

съобразно актуални научни доказателства са относими към рисковите фактори и 

подходящи за разкриване на връзка между здравния статус на населението и 

замърсяването на градската въздушна среда. Бе поискана информация за 10 -годишен 

период за избраните здравни индикатори (заболяемост по определени класове болести 

съобразно МКБ10) от НЗОА и съответните подразделения в градовете София, Пловдив 

и Варна, а също информация за заболяемостта на населението по общини от РЗИ в 

цялата страна.  

 До края на м. май 2019 г. информацията относно ежедневната хоспитализация на 

населението по определените здравни показатели за съответните населени места бе 

предоставена от РЗОК – София, РЗОК – Пловдив и РЗОК – Варна за десет годишен 

период. До края на месец юни бе получена информация чрез РЗИ за заболяемостта на 

населението по общини въз основа на отчетите на общопрактикуващите лекари. 

РП I.5.2-2 Разработване на каталог на най-типичните и обществено значими 

заболявания, свързани с въздушната среда и градската въздушна среда 

доц. д-р дм Теменужка Антова  
Дейност 1. Идентифициране/дефиниране на свързаните със замърсяването на въздуха 

общественозначими заболявания.  

От представените от НЗОК данни, с най-висока честота се идентифицират 

посочените в Таблица 2 нозологични единици съгласно МКБ 10. Данните са обобщени 

за трите избрани пилотни града.  

Таблица 2. Извадка и брой заболявания по класификатор МКБ 10 
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 Код 

Честот

а  Диагноза 

1 E11_f 17573 Неинсулинозависим захарен диабет 

2 I20_0_m 15921 Нестабилна стенокардия 

3 I20_0_f 13947 Нестабилна стенокардия 

4 J18_0_m 13230 Бронхопневмония неуточнена 

5 E11_m 12347 Неинсулинозависим захарен диабет 

6 J18_0_f 11413 Бронхопневмония неуточнена 

7 I63_5_f 9979 

Мозъчен инфаркт причинен от неоценена оклузия или 

стеноза на церебрални артерии 

8 I63_5_m 8928 

Мозъчен инфаркт причинен от неоценена оклузия или 

стеноза на церебрални артерии 

9 J96_1_m 6572 Хронична дихателна недостатъчност 

10 J15_9_f 5534 Бактериална пневмония неуточнена 

11 J15_8_m 4953 Други бактериални пневмонии 

12 J96_1_f 4910 Хронична дихателна недостатъчност 

13 J15_8_f 4838 Други бактериални пневмонии 

14 J15_9_m 4324 Бактериална пневмония неуточнена 

15 I20_8_m 3716 Други видове стенокардия 

16 I63_3_f 2999 

Мозъчен инфаркт причинен от тромбоза на церебрални 

артерии 

17 J21_9_m 2758 Остър бронхиолит неуточнен 

18 I20_9_f 2427 Стенокардия неуточнена 

19 I63_3_m 2414 

Мозъчен инфаркт причинен от тромбоза на церебрални 

артерии 

20 J21_9_f 2207 Остър инфаркт на миокарда неуточнен 

21 I25_1_m 2192 Атеросклеротична болест на сърцето 

22 J45_0_f 2153 Астма с преобладаващ алергичен компонент 

23 J04_2_m 2115 Остър ларинготрахеит 

24 I20_8_f 1969 Други видове стенокардия 

25 J04_2_f 1906 Остър ларинготрахеит 

26 I21_0_m 1901 

Остър трансмурален инфаркт на миокарда на предната 

стена 

27 I20_9_m 1819 Стенокардия неуточнена 

28 J35_2_m 1539 Хипертрофия на аденоидите 

29 I21_1_m 1521 Остър трансмурален инфаркт на миокарда на долната стена 

30 I12_9_f 1455 Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност 

31 J47_m 1197 Бронхиектатична болест 

32 J96_0_f 1132 Остра дихателна недостатъчност 

33 I12_0_m 1131 Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност 

34 J96_0_m 1130 Остра дихателна недостатъчност 

35 J35_2_f 1104 Хипертрофия на аденоидите 

36 I21_0_f 1042 

Остър трансмурален инфаркт на миокарда на предната 

стена 

37 J47_f 1015 Бронхиектатична болест 

38 I12_0_f 1014 Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност 

39 J45_0_m 994 Астма с преобладаващ алергичен компонент 

40 I25_1_f 947 Атеросклеротична болест на сърцето 
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Идентифицираните здравни маркери ще бъдат анализира заедно с данните от 

измерването на концентрацията във въздуха на градската среда, като за гр. София, 

например се открояват следните диагнози с най-висока честота:  

J18.0 - Бронхопневмония неуточнена; 

J15.9 - Бактериална пневмония неуточнена; 

J15.8 - Други бактериални пневмонии. 

Данните за гр. Пловдив и гр. Варна се обработват и до края на месец ноември 

2019г. ще бъдат идентифицирани значимите по честота диагнози, които в последствие 

ще бъдат анализирани спрямо качеството на въздуха. 

РП I.5.2-3 (Анализ на здравния статус в страната за да дефинира набор сценарии за 

числени експерименти с цел изясняване влиянието на въздушната среда и градската 

въздушна среда върху качеството на живот и човешкото здраве): 

доц. дм Красимира. Дикова 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данните за здравния статус по подбрани индикатори са визуализирани и 

представени за гр. София на Фиг. 1 (http://195.34.100.179/AC/people.php). 

 

 
Фиг. 1. Данни за заболеваемостта по определени индикатори в гр. София за периода 

2009-2018 г. 

Дейност 2. Дефиниране на целевите групи от населението (по възраст, пол, 

заболяване и т.н.), за които качеството на живот и/или здравния риск се влияят от 

въздушната среда и градската въздушна среда и да се оцени степента на тяхната 

уязвимост. – нямаше я в 6-м отчет, но сега трябва да се включи 

http://195.34.100.179/AC/people.php
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Диференцирането на високо чувствителни групи позволява да се вземат ранни 

решения за управление на риска и превенция на здравния риск в резултат на 

експозиция на замърсители от въздуха на градската среда. Човешкият организъм 

реагира по различен начин на неблагоприятни въздействия и това се дължи на редица 

фактори  като възраст, пол, здравен статус, генетичен профил, хранене, заобикаляща 

среда, температура. Дефинирането на раними групи е процес, свързан със задълбочен 

анализ на всички фактори, имащи отношение. В настоящата разработка фокусът е 

върху критерии относими към индивида – пол, възраст, заболявания, както и критерии 

на заобикалящата среда, имащи отношение към замърсяването на градската среда, а 

именно – местоживеене, климатични характеристики (замърсяване, температура, 

влажност на околната среда). Дизайна на изследването е с епидемиологичен характер. 

Подбраните за анализ градове са София, Пловдив и Варна. По критерий пол се работи с 

извадки с равно разпределение по пол. Въз основа на литературни данни са 

идентифицирани раними групи по критерий възраст: деца и лица над 65 годишна 

възраст. Физиологичните фактори са с водеща роля относно податливостта на плода, 

новородените или хората в напреднала възраст. Здравния статус също е значим фактор 

и влияе върху отговора на организма при експозиция, включително хронични 

заболявания, като диабет (Casadevall and Pirofski 2018).  

От прегледа на данните, получени от НЗОК относно здравния статус прави 

впечатление, че следните диагнози се открояват с най-висока честота: 

Бронхопневмония неуточнена; Бактериална пневмония неуточнена; Други бактериални 

пневмонии, а най-многобройни са регистрираните случаи на  Неинсулинозависим 

захарен диабет (Таблица 2.) 

Дейност 3. Изготвяне на набор сценарии за анализиране влиянието на въздушната 

среда и градската въздушна среда върху качеството на живот и човешкото здраве.  

След прочистване на първоначалните сурови, получени от различни източници 

данни, те са организирани по следния начин: 
 Създадена е таблична база входни данни за показатели но качеството на въздуха за 10 

годишен период, в която са въведени данните за предварително подбраните пилотни 

градове София, Пловдив и Варна от всички точки на измерване. В таблицата с 

измервания точките са кодирани и се превърнати в релационна база дни.  

 Създадена е таблица с входни данни за заболеваемостта за трите горепосочени града, 

кодирани по подходящ начин в таблици с регистрираните случаи, като са посочени 

легенди с градовете и код на болестите.  

Двете таблици са обработвани в многопоточна, многопотребителска, SQL 

система за управление на бази данни (MySQL и PHP) и са подготвени за качване в 

достъпна за членовете на екипа, платформа. Така подготвените данни ще се обработват 

с различни статистически алгоритми с цел идентификация и анализ на връзките и 

зависимостите между качеството на въздуха и честотата на здравните индикатори. 

Данните от РЗИ са заболеваемост са изисквани с информативна цел. Те са 

обобщени в табличен вид във форма Excel и следва да се обработват до края на 2019 г.   

Данните за качеството на въздуха са визуализирани и представени в наслагващи 

се графики по градове и години (http://195.34.100.179/AC/), откъдето е видна 

динамиката на данните по точки на пробовземане и сезони (фиг. 2). Наблюдава се 

тенденция към понижаване стойностите за ФПЧ10 през последните две години, но се 

запазва сезонната динамика. С цел достоверност на резултатите и направените изводи, 

престои статистическа обработка на тези данни и данните за останалите химични 

замърсители измерени в реално време в станциите на ИАОС-МОСВ.  

 

http://195.34.100.179/AC/
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Фиг. 2. Графики, представящи концентрацията на ФПЧ10 (µg/m

3
) за периода 2009-2018 

г. 

 

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

от числени симулации) 

РП I.5.3-1 (Оценка, проверка и настройка и на моделите): 

доц. д-р Ренета Димитрова 

Дейност 1. Преглед на използваните в страната верифицирани и оптимално 

настроени модели за оценка на параметрите на въздушната среда и градската 

въздушна среда 

 Направен беше преглед на съществуващите в страната модели и беше избрана 

системата за прогноза на химическото време за осъществяване изпълнението на 

поставените в работния пакет задачи. Тя се състой от три различни модела, като мезо-

метеорологичния модел за прогноза на термо-хидро-динамиката в атмосферата и 

моделът за изчисляване на емисиите в конкретната област са пре-процесори за 

химичния транспортен модел, като предоставят необходимата входна информация. 

Избрани бяха следните модели: 

 Weather Research and Forecasting model (WRFv3.9) - съвременна система за моделиране 

на термо-хидро-динамиката в атмосферата, проектирана за широк спектър от 

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

 The Sparse Matrix Operator Kernel Emissions (SMOKE) - система за обработка на емисии, 

разработена да създава часови стойности разделени по замърсители в избрана мрежа за 

изчисление, които да се ползват като входни данни в различни модели за качеството на 

въздуха (https://www.cmascenter.org/smoke/). Трябва да се има предвид, че е възможно 

използването само на отделни модули от нея, поради разликата между SNAP 

категориите в САЩ и ЕС, което наложи разработването на собствени кодове за 

обработка на емисиите;  

 Community Multiscale Air Quality (CMAQv5.0) modeling system - химичен транспортен 

модел за моделиране концентрацията на газове и частици във въздуха и отлагането на 

тези замърсители на повърхността на Земята (https://www.epa.gov/cmaq/cmaq-models-0). 

В момента съществува система за прогноза на химическото време, общ проект 

между НИМХ и НИГГГ-БАН, която представя полетата на основните замърсители за 

България и района на София в реално време на общодостъпна уеб-страница: 

http://info.meteo.bg/cw2.2/. Системата дава прогноза за 72 часа и се стартира всеки ден в 

00 часа. Тя обаче се нуждае от обновяване, което ще бъде извършено в рамките на 

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users
https://www.cmascenter.org/smoke/
https://www.epa.gov/cmaq/cmaq-models-0
http://info.meteo.bg/cw2.2/
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проекта. В момента действащата система работи на база на моделите WRF v.3.2.1 и 

CMAQ v.4.6, които са доста остарели версии, като по-новите версии дават съществени 

предимства за подобряване на прогнозните резултати. В новата система ще бъдат 

използвани моделите WRFv3.9 и CMAQv5.0, като ще бъдат включени още две области 

около градове Пловдив и Варна, с което симулациите с 1 km резолюция ще покриват 3 

региона около избраните пилотни градове. 

Моделът WRF се развива с много бързи темпове, обновена версия излиза на 

всеки 6 месеца, като всяка следваща съдържа подобрения от предишната. Разликите са 

най-вече във възможностите за ползване на по-голям брой нови или стари, но обновени 

параметризационни схеми за различните физически процеси. Известно е, че 

параметризацията на турбулентните процеси и микрофизиката все още остава не дотам 

добре решен проблем, въпреки усилията на научната общност последните десетилетия. 

Затова внедряването на нови или подобрени стари схеми за параметризация е от 

съществена важност за подобряване на моделните резултати. От друга страна с всяка 

нова версия се подобрява комуникацията между отделните модули в системата, 

възможността за използване на големи области с фина резолюция, което подобрява 

описанието на физикогеографските данни в изследвания район, предлага оптимизация 

на използването на паметта и общия интерфейс. 

Подобренията, включени в новата версия на CMAQv5.0 са още по-съществени. 

Скорошни проучвания показват, че най-големите отклонения в резултатите на CMAQ 

за фини прахови частици с диаметър по-малък от 2.5 µm (ФПЧ2.5) се обуславят от 

прогнозите за неуточнени видове ФПЧ2.5 означени като ФПЧдруги, като  тази 

компонента представлява над половината от Националната инвентаризация на 

емисиите за ФПЧ2.5. Детайлни спецификационни профили, получени от работата на 

Reff et al. (2009) са използвани за по-нататъшно разделяне на емисиите на ФПЧдруги в 

първичен амоний (NH4 +), натрий (Na +), хлор (Cl-), избрани елементи (Mg, Al, Si, K, 

Ca, Ti, Mn и Fe) и невъглеродна органична маса. Операторите за транспорт и химия на 

CMAQ са допълнително модифицирани, за да представят явно тези 9 допълнителни 

компоненти на ФПЧ2.5. Тази допълнителна спецификация вече позволява детайлна 

характеристика на видовете, процесите и приноса на различните емисионни сектори 

към отклонението в моделните резултати в първичната и съответно общата маса на 

аерозола. Явното третиране на Fe и Mn също така дава възможност за представяне на 

техните катализационни ефекти върху превръщането на S (IV) в S (VI) чрез водна 

химия и съответно по-последователното третиране на различните пътища за 

получаване на сулфат в модела. Представянето на разпределянето на газ/частици за 

неорганичните видове също е подобрено чрез включването на модула ISORROPIAv2.0. 

Допълнителен положителен ефект в ISORROPIAv2.0 е включването на Ca2 +, K + и Mg2 

+ йони, които са в изобилие в морската сол и почвения прах. В предишните версии на 

CMAQ приносът на диспергирания от вятъра прах във въздуха не беше представен явно 

в общата маса аерозол. CMAQv5.0 включва модул, който динамично оценява 

природните емисии на фини и груби прахови частици, дължащи се на действието на 

вятъра върху сухи и земеделски земи. Включена е също схема за представяне на 

окислението на първичен органичен аерозол. Окисляването на органичния въглерод 

увеличава невъглеродните органични вещества, като по този начин увеличава масовите 

концентрации на ФПЧ2.5. Всичко изброено до тук води до подобрено представяне на 

количеството аерозол в моделните резултати. Факт е че в големите урбанизирани 

райони, включително избраните пилотни градове, замърсяването с ФПЧ е най-големият 

проблем. Всички направени промени в новата версия на модела CMAQ очакваме да 

подобрят прогнозите, необходими за създаването на новите системи за ранно 

предупреждение на населението. 
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Дейност 2. Избор на пилотни градове и дефиниране на областите за провеждане на 

числените симулации.  

 Подробен анализ на докладите за качеството на атмосферния въздух, 

публикувани всяка година от ИАОС-МОСВ недвусмислено показват, че най замърсени 

са големите градски райони, където имаме струпване на производствена, 

административна и транспортна дейност, както и голяма плътност на застрояване на 

жилищни и административни сгради. Избрани бяха трите най-големи градове в 

страната София, Пловдив и Варна, като освен голям урбанизиран район те са 

представителни и за различни климатични региони в страната. На база на избраните за 

изследванията градове бяха дефинирани и областите за провеждане на числените 

симулации, показани на фиг. 3. Ще бъдат използвани 3 области и опцията „вместване“ 

(nesting) на областите с по-фина резолюция в тези с по-груба. Страната ще бъде 

покрита с мрежа със стъпка 3 km (193 x 139 точки), докато избраните райони с 

пилотните градове – със стъпка 1 km.  

 Тъй като се предвижда използването на базата данни NCEP GDAS/FNL с 

наличен архив на всеки 6 часа (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC) най-външната област 

със стъпка 9 km е достатъчна за осъществяване на нестинг процедура от архивните 

данни с резолюция 0.25 (приблизително 27 km). Тези данни са налични от месец юли 

2015 г. до днес. За по-старите данни, които са с резолюция от 0.5 (приблизително 55 

km) може да се добави една допълнителна област за по-плавен преход.  

 

 
Фиг. 3. Области за провеждане на числените симулации, част от дейността по проекта 

Дейност 3. Изготвяне на набор от критерии и процедури за оценка на работата на 

мезо-метеорологичните модели и модели за оценка качеството на атмосферния 

въздух.  
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Стремежът към подобряване качеството на прогнозите от числени модели за прогноза 

на времето поражда необходимостта за тяхната верификация и валидация посредством 

качествени и количествени критерии (метрики), на базата на които  се оценява надеждността и 

точността на прогнозните резултати. При процеса на оценяване на моделните резултати трябва 

да се вземе предвид типа на изходните данни с оглед поставените цели, т.е. дали се 

интересуваме от моделиране над дадена област и съответно да акцентираме върху 

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

концентрираме върху локалното моделиране за дадено място и съответно разглеждаме 

времевата динамика на изследваните параметри, не на последно място акцентът може да е 

поставен върху цялостното представяне на моделите и съответно да трябва да се отчитат 

едновременно способностите им в пространствено-времевата област.  

При избора на критерии и процедури за оценка на работата на моделите следва да се 

вземе предвид и природата на прогнозата, т.е. дали имаме детерминистична прогноза 

(стойности на интересуващите ни параметри) или стохастична (вероятност за реализация, 

ансамблови прогнози), но също така и типа на моделните изходни параметри (или техни 

деривати), т.е. дали са те факторни (дихотомни или многофакторни; номинални или ординални 

) или непрекъснати, също трябва да се има предвид при избор на метрика за оценка на 

резултатите от моделирането. Например ако се интересуваме от прогнозиране 

настъпването/появата на дадено събитие един от най популярните начини за представяне 

качеството на подобна прогноза (дихотомна величина) е посредством честотна таблица, в която 

фигурират броя успешно прогнозирани реализации на събитието (hit rate), броя коректно 

уловени липси на събитието (correct negatives), фалшивите аларми (false alarm) и пропуснатите 

събития (misses). Като от тези четири честоти се конструират редица индекси за оценка 

надеждността на прогнозата. При непрекъснатите величини процеса на проверка започва с 

дескриптивни методики, най-често диаграма  на разсейването и Q-Q плот, с цел проверка на 

склонността на модела за занижаване/завишаване на изследваната величини и идентифициране 

на някои особености в поведението (например завишаване/занижаване в единия край на 

обхвата). Могат да се съпоставят разпределенията на интересуващата ни величина, получени от 

наблюдения и от симулации, например чрез квартилни диаграми, като получените стойности за 

локации и разсейване също се представят. Най-популярни метрики за оценка на непрекъснати 

величини са bias (средна грешка), която е индикатор за посоката, но не и за големината на 

грешката, MAE (mean absolute error) (средна абсолютна грешка), дава големина, но не и посока 

на грешката, MSE (mean squared error) или RMSE (root mean square error), които са 

чувствителни към големи отклонения и съответно подходящи при ниска толерантност към 

големите грешки у прогнозата, r (коефициент на линейна корелация), който измерва линейната 

връзка между наблюдаваното и прогнозираното/симулираното. Обикновено MSE (по-точно с 

корекция за BIAS-a) и r  заедно с дисперсиите на измерваната и моделираната величина се 

представят графично в диаграма на Тейлор. 

Освен това, при избора на наблюдения (реални данни) трябва да се подберат такива, 

които адекватно описват прогнозираните събития, т.е. ако температурата на въздуха е 

„перфектно“ симулирана, но целта е прогнозиране на наводнение, очевидно това не означава, 

че  модела дава добра прогноза. Също така трябва да се подхожда с внимание към реалните 

данни, получени посредством дистанционни методи за изследване, тъй като те обикновено не 

представляват  директни и абсолютни измервания. Друг важен момент при оценката на 

прогнози е проблемът с привеждането на данните (моделни към реални и обратно). Тъй като 

данните от числените модели са свързани с моделната мрежа е напълно възможно нито един от 

възлите на мрежата да не съвпада с точка от мрежата с измервателни  станции (при използване 

на дистанционни методи също е малко вероятно моделната мрежа или нейни части да съвпадат 

с растера от данни, продуциран от сензора за дистанционно сондиране). За да се намалят 

последиците от привеждането върху оценките за представянето на моделите, самото 

привеждане трябва да се прави при отчитане представителността на точките (възлите от 

моделната мрежа и локациите на измервателната апаратура). Не на последно място, 

наблюденията също са натоварени с  грешки от измерванията, които могат да се от порядъка на 

неточността на прогнозата, като особено важно е да се внимава за проблеми свързани с 

експозицията на уредите. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

124 
 

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

среда в страната и градската въздушна среда в избраните градове върху 

качеството на живот и човешкото здраве) 

РП I.5.4-1 (Преглед и критичен анализ на съществуващите методики, метрики и 

практики, чрез които характеристиките на въздушната среда и градската въздушна 

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

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

изследване): 

доц. д-р Ренета Димитрова 

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

метрики и практики, приложими за целите на поставената задача 
 Метрики за оценка на качеството на живот и здравният риск 

За изпълнение на предвидените в работата по проекта задачи ще бъдат 

използвани два типа метрики. 

Чрез първия тип се оценява влиянието на химическия състав на атмосферата 

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

Индекс на замърсяване (http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php) и 

Британски индекс (http://www.airquality.co.uk/archive/standards.php#band). Те 

представляват мярка за замърсяването и дават оценка за комплексното влияние на 

няколко замърсителя върху човешкото здраве. Индексът на замърсяване се изчислява 

на база концентрациите на следните замърсители: фини прахови частици с размери до 

10 µm (PM10), азотен диоксид (NO2), и озон (O3). В допълнение могат да се използват и 

серен диоксид (SO2), въглероден оксид (CO) и фини прахови частици с размери до 2.5 

µm (PM2.5). Стойностите на индекса са разделени в няколко интервала, според 

стойността на концентрацията на съответните замърсители и съответно опасността за 

здравето, определена на базата на Европейските директиви за стандарти на въздуха и 

препоръките за опазване здравето на населението направени от Световната Здравна 

Организация. Британският индекс се изчислява на базата на пет замърсителя, а именно 

O3, NO2, SO2, PM2.5 и PM10. Използва се в момента в Българската Система за Прогноза 

на Химичното време.  

Чрез втория тип метрики се оценява влиянието на околната среда върху 

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

отчитат комбинирания топлинен ефект от физически, анатомични и физиологични 

фактори върху човешкото тяло. За целите на работата по проекта, са разгледани някои 

от най-често използваните в научните изследвания и в метеорологичните прогнози 

биометеорологични индекси. На този етап, са избрани следните биометеорологични 

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

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

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

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

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

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

pubmed/21336880). 
 Методики за оценка на качеството на градската въздушна среда 

Най-често използваните рецепторни модели за оценка на качеството на 

градската въздушна среда се базират на масовия баланс (Chemical Mass Balance) и 

методи на многовариационната статистика, при които в различна степен се използват 

ограничения, базирани както на масовия баланс, така и на експертна и метеорологична 

информация (Hopke 2016). Наличният мониторинг на градката въздушна среда включва 

данни за съдържанието на фини прахови частици (ФПЧ), озон и газови замърсители. 

http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php
https://www.weather.gov/safety/heat-index
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-health/wind-chill-cold-weather/wind-chill-index.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-health/wind-chill-cold-weather/wind-chill-index.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s004840050118
http://www.utci.org/utci_poster.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20pubmed/21336880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20pubmed/21336880
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Приложени към подобен масив от данни, методите на многовариационната статистика 

могат да бъдат използвани за: 

 определяне на групи на подобие с характерен „профил“ измежду пробовземателните 

дни; 

 откриване на източници на замърсяване на базата на връзки между различните 

показатели за качеството на въздуха; 

 откриване на пространствени и времеви зависимости за изследвания район. 

Най-често използвани са Анализът на главни компоненти (АГК) и Кластерният 

анализ (КА) (Núñez-Alonso et al. 2019). Като изключителна полезна алтернатива на 

упоменатите методи се явяват самоорганизиращите се карти на Кохонен (СОК) (Astel et 

al. 2007). СОК е непараметричен метод, който позволява едновременно групиране по 

пробовземателни дни и показатели за качеството на въздуха. Друго предимство на 

метода е възможността да се обработват данни с разпределения, различни от 

нормалното, както и такива, които имат липсващи стойности. 

 За обработка на мониторингови данни за качеството на въздуха, за по-

продължителен период, се използват предимно регресионни модели и авторегресионен 

анализ (Bai et al. 2018). Авторегесионните модели, често обобщавани като ARIMA 

модели, се използват за оценяване и предсказване на поведението на времевите редове, 

като включват параметри, отчитащи авторегресия, тендеция и сезонност. 
 Методики за оценка на взаимовръзката между качеството на въздуха и човешкото 

здраве 

За оценка на въздействието на качеството на въздуха върху човешкото здраве се 

налага да се оцени връзката между мониторинговите данни за качество на въздуха и 

епидемиологични данни за изследвания район. Тази оценка най-често се базира на 

регресионни модели, чрез които се оценява изменението на риска за даден тип 

заболяване с промяна на концентрацията на даден замърсител (Milojevic et al. 2014). За 

оценка на въздействието върху човешкото здраве на повече от един замърсител се 

използват множествени регресионни модели (Tango 1994). При корелирани 

концентрации на замърсителите е удачно регресионният анализ да се предшества от 

многовариационен метод за намаляване на размерността като АГК. 

 

РП I.5.4-5 (Оценка и анализ на влиянието на характеристиките на въздушната среда в 

страната и градската въздушна среда в избраните градове върху качеството на 

живот и човешкото здраве): 

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

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

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

управление на качеството на атмосферния въздух.  

 Проведена е работна среща между колективите на НЦОЗА и Технически 

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

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

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

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

здравето.  

Учебните заведения са част от обществените сгради с най-висок коефициент на 

използваемост, което поставя определени изисквания към строежа, поддръжката, 

контролирането и особено към редуцирането на рисковите фактори, асоциирани с 

учебната среда и относими към здравето и физическото развитие на подрастващите. 

Качеството на въздуха в училищните сгради и ролята му на мултикомпонентен 

рисков фактор, оказва модулиращ ефект върху здравето на ученици и преподаватели. 

Необходимо е да се идентифицират основните замърсители на въздуха в помещенията 
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на училищните сгради - ФПЧ10, ФПЧ2.5, озон, въглероден оксид, въглероден диоксид, 

формалдехид, азотен диоксид, летливи органични съединения. Също от съществено 

значение е да се анализират параметрите на някои физични, химични и биологични 

индикатори, като температура и относителна влажност на въздуха, наличие на влага и 

плесен. 

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

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

година.  

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

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

измервания през 2020 г. с цел оценка на качеството на въздуха в помещенията и 

евентуална корелация с качеството на въздуха на градската среда. 

В допълнение и в съответствие с работната програма и планирания експеримент 

в училищни класни стаи, една от основните цели на експеримента е оценка на 

влиянието на качеството на въздуха в класната стая (по отношение на концентрация на 

кислород и въглероден диоксид) върху работоспособността на учениците. Предвидено 

е в хода на експеримента непрекъснато измерване и запис на налягането, температурата 

и влажността в класната стая. Записите ще се извършват със стъпка по времето от 30 

секунди. 

В процес на договаряне е провеждането на измервания в две училища.  

 Едното е разположено на територията на гр. София, а имено 51 СУ "Елисавета 

Багряна", ул. Софийски Герой 28. Учебното заведение се намира на територията на кв. 

Хиподрума в гр. София, в близост до АИС „Хиподрума“, за която са докладвани 

съществени превишения на ФПЧ през зимния сезон 

(http://eea.government.bg/bg/soer/2017/soer-bg-2017.pdf). 

 Второто посещение е планирано да бъде проведено в училище, разположено в град с 

различно от гр. София географско разположение. В допълнение се цели избор на 

населено място, за което превишения на праговите нива за контролираните видове ФПЧ 

не са докладвани понастоящем. За целта е планирано посещение в гр. Каварна. Първата 

работна среща с цел уточняване на избора на учебно заведение и параметрите на 

методологията е насрочена за началото на зимния сезон (втората половина на месец 

ноември 2019 г.). 

С цел уточняване на параметрите на предложената методика до края на 2019 г. е 

планирано провеждането и на две работни срещи. Едната предвижда участие 

единствено на екипа от учени от двете изследователски организации с цел уточняване 

на специфични параметри, заложени в предложените методи за провеждане на 

изследването. Втората предвижда съвместна среща между изследователските екипи и 

административното ръководство на учебните заведения. 

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

биологически активната UV радиация в страната) 

РП I.5.5-1 (Анализ на натрупаните до момента данни от измервателната мрежа на 

НИГГГ): 

чл. кор. дфн Николай Милошев 

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

последващ статистически анализ. 

 Измерванията на биологически активната УВ- радиация се провеждат от 2007 г 

до сега, с еднотипна апаратура. Данните от нея се съхраняват в оригиналния табличен 

формат, създаван от фирмения софтуер. Таблиците са ежедневни, съдържат средно- 

часови стойности на акумулираната доза ултравиолетова радиация. Тези стойности 

лесно се преизчисляват в другите видове характеристики на радиацията- например УВ- 

индекс. 
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За целите на моделиране и прогнозиране на условията на ултравиолетово 

облъчване данните за периода 2007-2010 са преформатирани в код за пряк достъп, 

определени са средно-месечни и средно часови-стойности. Натрупването на данни 

продължава и в момента. 

Измерените стойности на ултравиолетовата радиация за текущия ден са 

достъпни в графичен вид на http://www.geophys.bas.bg/uv_index/uv_index_bg.php, 

обновяването им всеки час е автоматично. Пряк достъп до архивните данни не е 

предвиден. Архивът от данни се контролира от чл. кор. Николай Милошев. 

Данните от апаратурата за мониторинг на биологически активната УВ радиация 

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

обсерватории както следва: 

 часови стойности от измерванията от територията на НИГГГ- София за интервала време 

2007- 2018 от двата паралелно работещи приемни устройства; 

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

 часови стойности от измерванията на територията на Черноморската база на Института 

по океанология- Шкорпиловци 2007- 2008 г. 

 Извършено е преизчисление на отчетените от апаратурата стойности на дозата 

облъчване в стойности на UV-индекс.   

 През отчетения период цялата налична база данни (от 2007 г до 2018 вкл.) е 

организирана в бази с пряк достъп до всяка една часова стойност. Извършена е 

предварителна статистическа обработка на данните, целяща отстраняване на 

невалидните по технически причини стойности. Изчислени са средностатистическите 

характеристики на стойностите на ултравиолетовата радиация в зависимост от сезона и 

времето от денонощието. Установено е, че за изминалия десетгодишен период не се 

наблюдават тенденции за промяна на обстановката.  

Дейност 2. Анализ на данните с цел установяване на зависимостта на UV индекса 

различни фактори - зенитния ъгъл на Слънцето, облачността, състоянието на 

озоновия слой, общото количество водни пари в атмосферата и количеството 

аерозоли.  

Предстои уточняване на вече съществуващия емпиричен модел за краткосрочно 

прогнозиране на ултравиолетовата радиация на базата на натрупаните до сега 

десетгодишни данни. Съществуващият и работещ в момента модел за прогнозиране 

(прогнозите са достъпни на горния интернет адрес) включва зависимости от сезона, 

денонощното време и метеорологическата обстановка (облачност). Предвижда се 

уточняване на тези зависимости на базата на по-широк статистически материал, както и 

изследване на зависимостта на ултравиолетовата радиация от стойностите на общото 

количество озон в атмосферата над България, което се следи в НИГГГ по спътникови и 

наземни измервания и се разполага с база данни за същия период, за който са 

извършване измервания на УВ- радиацията. Основните методи за моделиране и 

прогнозиране на  UV- индекса са описани в РПI.5_Приложение 4. 

 Дейност 4. Мониторинговите данни ще бъдат допълнени с измервания посредством 

преносима апаратура в местности с различни условия (отражателни свойства на 

терена, надморска височина и др.).  

 Разгледани бяха различни местности и бе оценена възможността за използването 

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

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

атмосферен слой) 

РП I.5.6-1 (Мониторинг на атмосферната радиоактивност): 

проф. д-р Димитър Тонев 
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Дейност 1. Развитие на радиохимични и инструментални ядрено-физични методи за 

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

реагиране в случай на ядрена или радиационна авария.  

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

радионуклиди в атмосферни проби, се прилагат и разработват ядренофизични, 

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

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

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

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

бедствия, представлява гама-спектрометричния метод. Този метод е разработен и 

приложен за недеструктивен гама-спектрометричен анализ на проби от въздушно-

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

РПI.5_Приложение 5.  

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

валежи чрез течносцинтилационна спектрометрия. 

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

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

градски урбанизирани райони и на връх Мусала в Базова екологична обсерватория 

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

на замърсители.  

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

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

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

В пробите от валежи е определена специфичната активност на 
3
H, виж При 

РПI.5_Приложение 6. 

Дейност 3. Измерване на гама фона.  

 ИЯИЯЕ-БАН извършва непрекъснат мониторинг на гама фона на връх Мусала и 

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

фона на площадката на изследователския реактор се извършва непрекъснато 

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

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

 На връх Мусла и в района на сграда Оптика на ИЯИЯЕ-БАН измерването на 

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

РПI.5_Приложение 5. Анализът на данните, получени за отчитания период показват, че 

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

точка) ще бъдат представени в окончателният отчет. 

РП I.5.6-2 (Анализ на натрупаните данни от измервателната мрежа на ИЯИЯЕ): 

проф. д-р Димитър Тонев 

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

на аерозоли и атмосферни отлагания.  

 Количественият анализ на многогодишните редици от данни се базира на 

основни статистически характеристики – средни величини и дисперсия, коефициенти 

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

представяне на основните процеси и резултати.  

 Обобщени са резултатите от гама-спектрометричния анализ на пробите от 

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

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

137
Cs. 

 Проследен е годишния ход на средномесечната специфичната активност на 
3
H 

във валежи за периода 2011 – 2018 г., като е показан сезонния ход в концентрацията на 
3
H и са отбелязани пролетно-летни максимуми. 
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Дейност 2. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху радиоактивността на приземния атмосферен слой и атмосферните 

отлаганията и връзката с различните метеорологични параметри.  

 Предмет на тази подзадача е характеризирането на пространствените и времеви 

вариации, под влиянието на различните източници на радиоактивно замърсяване, 

предизвикали изменение във фона на атмосферната радиоактивност в България и 

връзките с някои метеорологичните параметри. 

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

естествената и техногенна радиоактивност на въздушните аерозоли, който дава 

възможност да бъде регистрирано всяко отклонение от нормалния радиационен статус. 

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

I, 
134

Cs, 
137

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

Фукушима и детектирането на 
106

Rh през 2017 г., виж РПI.5_Приложение 7. 

Дейност 3. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на 

екосистемите, както в градски урбанизирани райони и извън тях.  

 Оценката на риска за здравето на населението от различните антропогенни и 

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

условие за правилно приоритизиране на действията за нейното оздравяване. 

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

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

организъм.  

Резултатите за техногенния 
137

Cs от гама-спектрометричните анализи на аерозолните 

проби са близки и под минимално детектируемата активност МДА (0.007 mBq/m
3
). 

Регистрираната обемна активност на 
137

Cs в атмосферния въздух е около 105÷106 пъти 

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

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

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

точна оценка на ефективна индивидуална доза от инхалация на радиоактивните 

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

коефициенти (Dose conversion coefficients, DCC съгласно EURATOM directive (CEC, 

1998; https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051&from=EN).  

РП I.5.7. (Лидарно изследване и картографиране на аерозолни замърсявания в 

приземния атмосферен слой) 

Eстествените и антропогенните атмосферни аерозоли са съществен фактор, 

влияещ върху състоянието на околната среда. Аерозолите с размери на частиците, по-

висока степен 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) и могат да представляват сериозен риск за 

човешкото здраве. Поради това развитието на нови технологии, основани на 

съвременните постижения на науката, е от голямо значение за решаването на проблема 

за високоефективен мониторинг на атмосферата върху обширни градски зони.  

 Лидарите (LIDAR - LIght Detection And Ranging) са уникална оптико-електронна 

апаратура за дистанционен контрол на околната среда, които се характеризират с много 

добра време-пространствена разделителна способност и висока чувствителност към 

атмосферния аерозол и в частност към ФПЧ. Лидарите позволяват в реално време, на 

значителни разстояния и в голям пространствен мащаб да се регистрира времевата 

еволюция на аерозолните полета. Тяхното използуване може съществено да допринесе 

именно за решаване на проблема за качеството на въздуха върху обширни градски 

зони.  
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Лаборатория „Лазерна локация” към ИЕ-БАН е единствената специализирана у 

нас научна лаборатория, провеждаща систематични сертифицирани лидарни 

изследвания на атмосферните процеси. Лидарните изследвания с картографиране на 

приземните атмосферни слоеве, провеждани в Лабораторията, позволяват получаването 

на систематизирана информация за плътността, разпределението и динамиката на 

аерозолите, вкл. фини прахови частици, над обширни градски и индустриални зони, 

съдържащи голям брой потенциални източници на замърсявания. Резултатите от 

лидарните изследвания, в синергия със съществуващите системи за мониторинг на 

въздуха в големите градове, могат съществено да допринесат за съставянето на по-

пълна и адекватна картина на КАВ. 

 РП I.5.7-1 (Развитие на методики и технологии за провеждане на хоризонтални 

лидарни изследвания на аерозолните замърсявания): 

доц. д-р Таня Драйшу 

Лидарните системи на Лидарната станция на ИЕ-БАН са конструктивно 

приспособени за провеждане на хоризонтално сканиране и измерване на 

хоризонталното разпределение на коефициентите на екстинкция и обратно разсейване 

на аерозолите в приземния атмосферен слой. Това позволява очертаване на зоните с 

повишена аерозолна концентрация и, след подходяща калибровка, определяне на 

масовата концентрация на замърсяванията и по-нататък да се оценява моментното 

качество на въздуха. Разгъването на експерименталните процедури във времето 

позволява също така проследяване на еволюцията на „хоризонталната проекция” на 

аерозолното разпределение във времето. 

Дейност 1. Доусъвършенстване на лидарните системи и адаптирането им за 

провеждане на хоризонтално сканиране и измерване на разпределението на 

аерозолните замърсяванията на приземния атмосферен слой   

Разработената от нас до сега лидарна апаратура позволява получаването на 

качествени лидарни карти на аерозолната атмосфера над града с радиална разделителна 

способност 15-30м и ъглова разделителна способност ~1.5-2 ъглови градуса на 

разстояния над 25 km от лидарната станция. Лидарните карти, наложени върху 

географската карта на района, позволяват да се осъществява ефективен дистанционен 

мониторинг на територията на общината. През тази година се обнови съществено 

помещението на Лидарната станция, в което се помещава аерозолният лидар с пари на 

CuBr за хоризонтално сканиране. Отварянето на допълнителен брой прозорци в посока 

изток, север и запад позволява наблюдения в тези направления, което е значителен 

принос в разширяването на пространствения обхват на лидарната система. Закупен 

беше и стабилизатор на напрежение за лидара на медни пари. В процес на 

конструиране е сканираща система за Nd:YAG лидара, която ще позволи разширяване и 

на неговите възможности за измерване на разпределението на аерозолните 

замърсяванията на приземния атмосферен слой главно в южна посока, вкл. и към 

планината Витоша и в атмосферата над нея.  

Дейност 2. Разработване на методология за провеждане на хоризонтални лидарни 

изследвания на приземния атмосферен слой.  

В резултат от проведената работа, бяха анализирани изискванията към 

сканиращата лидарна система в новите условия с цел разработване на методология за 

провеждане на лидарни изследвания на приземния атмосферен слой. Обосновани бяха 

четири режима на сканиране на лидарната система в хоризонтален и близък до 

хоризонтален режим на движение на лазерния лъч с оглед достатъчно покриване на 

почти цялата територия на град София от една точка, разположена в Лидарната станция 

на ИЕ-БАН. В допълнение на хоризонталното сканиране, бяха изследвани възможности 
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за вертикално профилиране на аерозолните слоеве в планетарния пограничен 

атмосферен слой. 

Предложени и тествани бяха следните режими на измерване: 

 Неподвижен хоризонтален лъч в набор от предварително зададени направления, по 

всяко от които времената на измервания са в границите на 10 до 30 мин, които зависят 

от динамиката на атмосферните процеси. В този случай могат да се измерват по-точно 

оптичните характеристики на атмосферата, свързани с атмосферните замърсявания. 

 Секторно сканиране на лазерния лъч в избрани направления, обхващащи голяма част от 

територията на гр. София, при което се очаква да се получава информация за 

пространственото разпределение на атмосферните замърсявания над  широки площи в 

приземната атмосфера. 

 Вертикално сканиране, при което се получава важна информация за разпределението на 

замърсяванията във височина - вертикален сектор (ветрило) с връх, съвпадащ с 

разположението на лидарната система. Тези измервания са важни за оценка на 

аерозолната стратификация в приземния атмосферен слой. 

Сондиране на атмосферата по зададени направления под по-голям ъгъл до около 

45 градуса. В този режим може да оценява въможния принос на трансгранични 

замърсявания, което е важно за откриване на външни за града далечни източници на 

замърсявания на въздуха. Този подход ще позволи да се разработят също алгоритми за 

оценка на скоростта на движение на различни аерозолни образувания с трансграничен 

произход, което е важно за общата оценка на състоянието на въздуха над града 

В заключение, предлаганата методология на лидарен мониторинг в 

хоризонтална плоскост ще може да осигури значителен обем от информация, 

необходима за един пълноценен мониторинг на качеството на въздуха. 

Дейност 3. Адаптиране и усъвършенстване на съществуващи методики и програми за 

регистрация, обработка и визуализация на лидарни данни от хоризонтални 

измервания.  

Основната цел на извършената работа по тази задача беше да се осъществи 

оптимален подбор и модификация на методите за обработка и интерпретация на 

експериментални данни от лидарно измерване на аерозолната екстинкция в градски 

условия. В резултат, обоснована и утвърдена е методология за определяне на 

разпределението на коефициентите на екстинкция и обратно разсейване по линията на 

сондиране на лидара (трасето на сондиране), когато тя е насочена хоризонтално. В този 

случай най-често съществуват хомогенни участъци по трасето, където концентрацията 

на замърсяванията и съответните коефициенти на екстинкция и обратно разсейване 

могат да се приемат за относително еднородни. В тези участъци, които обикновено са с 

повишена аерозолна концентрация, логаритъмът на така наречената S-функция е 

линейна функция на разстоянието, наклонът на която е равен на коефициента на 

екстинкция на замърсяванията. Установено беше, че съчетаното прилагане на методите 

на логаритмичната производна и на Klett – Fernald позволява максимално точно и 

еднозначно определяне на профилите на атмосферните екстинкция и обратно 

разсейване по трасето на лидарно сондиране, предполагайки постоянен коефициент на 

пропорционалност между тях (лидарно отношение), изчислим по съществуващи 

методики. Съображенията за постоянство на лидарното отношение почиват върху 

приблизителното допускане, че антропогенните аерозолни замърсявания в големите 

градове са от приблизително еднакъв тип, излъчени от сходни източници. Това 

допускане ще се проверява след калибровката на лидара и определянето на 

коефициентите на екстинкция и обратно разсейване. При този подход също може да се 

получават и лидарни карти, които ще съдържат информация за пространствените 

вариации на разпределението на аерозолите по размери и др. 
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 Особено внимание беше отделено на разработване на техники за получаване на 

динамични цветово-кодирани пространствено-времеви диаграми, визуализиращи 

разпределението и еволюцията на аерозолните слоеве, даващи удобна за възприемане и 

начален анализ картина на разпределението и динамиката на атмосферните аерозоли. 

За целта са използвани съвременни подходи за визуализация на лидарната информация 

– представяне във вид на карти, при които нивото на аерозолната плътност се 

изобразява чрез съответен цвят, като областите с най-висока плътност са в тъмно 

червено, а тези с най-ниска плътност в тъмно синьо. Ще отбележим, че в областите, 

оцветени в синьо, аерозолното съдържание не е нулево. 

С помощта на стандартните библиотеки на MATLAB, бяха разработени 

допълнителни програмни модули към програмна система „Лидар” за графично 

представяне на резултатите от лидарни измервания по хоризонтални направления във 

форма на кръгови сектори. При наслагване на тези сектори върху картата на гр.София 

се получава точна информация (визуализация) за разположението и относителната 

концентрация на аерозолните замърсявания над града за времето на лидарното 

измерване. Този последен етап от визуализиране на резултатите от лидарни измервания 

все още не е автоматизиран и понастоящем забавя представянето в реално време на 

данните от лидарни наблюдения на атмосферата. Дейността в направление на пълната 

автоматизация на представяне на данните от лидарни измервания продължава, с оглед 

постигане на достъпен и разбираем метод за пространствено широко-обхватен 

мониторинг на аерозолните замърсявания над гр. София. 

РП I.5.7-2 (Лидарно картографиране на съдържанието, разпределението и 

динамиката на аерозолните замърсявания в прилежащия до повърхността 

атмосферен слой): 

доц. д-р  Захари  Пешев 

Проведеният през първата година на проекта анализ показа наличието на 

възможности за измерване с два сканиращи лидара на пространственото разпределение 

на аерозолните коефициентите на екстинкция и обратно разсейване и, съответно, на 

съдържанието, разпределението и динамиката на аерозолните замърсявания над 

обширни градски, извънградски и планински зони на София. 

Дейност 1. Експериментални дейности по провеждането на хоризонтално лидарно 

картографиране на съдържанието, разпределението и динамиката на аерозоли в 

прилежащия до повърхността атмосферен слой в избраните райони.  

 С цел тестване и оптимизиране на избраната изследователска методика бяха 

проведени предварителни хоризонтални, квази-хоризонтални и вертикални измервания 

на аерозолни замърсявания с двете лидарни системи (на базата на лазер с пари на CuBr 

и Nd:YAG лазер). След анализ на получените резултати и уточняване на методиките, са 

проведени експерименти по лидарно сондиране със секторно картографиране в 

определени градски участъци със средни линейни размери от 6 - 10 km по направление 

на лазерния лъч, а също така и за наблюдаване на еволюцията на аерозолните ансамбли 

по фиксирано трасе на сондиране на лидарната система. Подробни резултати от 

извършените измервания, които демонстрират определяне на аерозолната плътност и 

аерозолния коефициент на обратно разсейване в хоризонтален сектор и времевото им 

изменение по трасето на сондиране, са представени в РПI.5_Приложение 8.  Тези 

резултати показват убедително, че използваната лидарна технология и разработените 

методики за нейното прилагане са ефективно средство за детектиране, характеризиране 

и картографиране на аерозолни замърсявания в приземния атмосферен слой, във вид 

благоприятстващ извършването на бързи и адекватни оценки за степента на 

замърсяване на градския въздух с ФПЧ, като съществен компонент на КАВ, както и  

евентуалното вземане на съответни управленски решения. 
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Дейност 3. Визуализиране на резултатите във вид на удобни за контрол и анализ 

цветни карти, които дават възможност за идентифициране на възможните локални 

източници на замърсяване на въздуха. 

Резултатите от хоризонталните лидарни измервания са представени във вид на 

цветови лидарни карти - цветови „ветрила” с връх, съвпадащ с разположението на 

лидарната станция (ИЕ-БАН); „ъглово разтваряне”, което е равно на азимуталния ъглов 

диапазон на мониторинга; „рамене”, съответстващи на максималната дистанция на 

сондиране, измервана от лидарната станция. Чрез съпоставяне на лидарните карти с 

топографската карта на Софийска община са направени изводи за евентуалните 

източници на замърсяванията в тези зони. Освен секторни цветови карти на 

разпределението на аерозолите в приземния атмосферен слой бяха получени и карти, 

отразяващи времевата динамика на разпределението на аерозолната 

плътност/концентрация по фиксирани квази-хоризонтални направления. 

 Лидарните карти на коефициента на обратно разсейване на аерозолите, който е 

свързан с броя на аерозолните частици в измервателния обем на лидара, са особено 

важни поради факта, че аерозолните частици се пренасят от атмосферните маси под 

действието на вятъра и по този начин те представляват естествени маркери за 

движенията в атмосферата и могат да се използуват за тяхната визуализация чрез 

лидарните карти. 

 Лидарните карти, които представяме в РПI.5_Приложение 8, са построени за 

случаите на хоризонтално лидарно сондиране само в определени ъглови сектори. 

Ограниченията за осъществяване на кръгово сондиране са свързани с наличието на 

новоизградени високи сгради пред ИЕ-БАН. Това се отнася най-вече за сондирането по 

направление на центъра на града. За сондирането по направление към Витоша успяхме 

да разширим ъгъла на обзор до 40-50 градуса. През следващата година очакваме, като 

резултат от обновяването на лидарната станция и разширяването на пространствения 

обхват на лидарната система, да имаме възможност за получаване на лидарни карти с 

по-голям ъгъл на обзор и в северно и източно направление. Представени са и лидарни 

карти при вертикално сканиране, които дават подробна представа за аерозолната 

стратификация в приземния атмосферен слой за интервала на наблюдение.  
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РП.I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на 

катастрофални събития в миналото - ключ към разбиране на 

настоящи и бъдещи заплахи за планетата 
 

РП 1.6.1. Климатични събития през палеозойската ера 

Подпакет 1.6.1.1. Глобално застудяване в края на ордовишкия период (400 

млн. г.)  
Във връзка с изпълнението на дейностите по подпакета се проведе 15-дневна 

командировка с цел установяване на инструктивни разрези на границата ордовик–силур 

и тяхното детайлно опробване. В тектонско отношение районът попада в Свогенската 

тектонска единица на Средногорската тектонска зона и е претърпял херцински 

(вариски) и алпийски деформации. Границата ордовик–силур до момента е установена 

само в един разрез (Салтарски дол при с. Батулия). Тя попада в най-долната част на 

доминирана от лидити седиментна последователност (Салтарска свита), на 1 метър над 

подстилащи ги пясъчници (Сирманска свита). В резултат на многократната тектонска 

преработка и разликата в реологичните свойства на скалите, тази част от 

стратиграфския разрез се запазва много рядко. В околностите на селата Желява, 

Бухово, Кремиковци, Ябланица, Огоя, Батулия, Луково, Владо Тричков, Церецел, 

Чибаовци и Шума бях изследвани 44 разреза (Приложение 1), като подходящи за 

целите на настоящото изследване се оказаха само 2. Тези разрези бяха детайлно 

опробвани за фосили, като на всеки 20 сm са вземани 5-килограмови проби. 

При обработката на пробите през втората половина от периода се установи, че 

коректна количествена оценка на граптолитните таксони не може да се извърши, тъй 

като в доминираните от лидити интервали е трудно – а понякога и невъзможно – да се 

извлекат годни за определяне фосили, въпреки че се наблюдават множество прерези. 

Поради това е извършен само качествен анализ на граптолитното съдържание, 

резултатите от който ще бъдат обобщени на конференцията с международно участие 

„Геонауки 2019“ през декември 2019 г. 

От девет интервала на разреза в Салтарски дол (Приложение 2), в който е 

установена границата ордовик–силур, са направени шлифи за седиментоложки и 

микропалеонтоложки изследвания. Анализът е завършен и предстои резултатите да се 

публикуват през следващите периоди от Програмата. 

От пясъчниците на Сирманската свита са взети три 10-килограмови проби, за да 

бъде изследвано тяхното съдържание на циркони. Характерът на тяхната възрастова 

популация ще даде позицията на подхранващата провинция и палеогеографското 
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положение на Балканския терен в края на ордовишкия период. Тези изследвания 

предстоят през следващата година. 

 

Подпакет 1.6.1.2. Глобални събития Kellwasser и Annulata в горнодевонски 

разрези от България (372 млн. г.) 

 

Изследванията, свързани с изпълнението на задачата изискват детайлна 

литературна справка. Според данни на Спасов (1965, 1973)  горнодевонски разрези се 

разкриват в областта Краище и Софийска Стара планина. Тези разрези не са обвързани 

с координати и нямат ясно позициониране, което налага по-площно изследване. Бяха 

проведени командировки за установяване на подходящи разрези в района на Краището 

(Западна България), където се разкриват дълбоководни девонски седименти. Бяха 

опробвани за конодонтна фауна детайлно 3 разреза (Станьовци, Беренде и Царичина) 

подходящи за целите на настоящото изследване. Взети са  50 броя  3 килограмови 

проби, обработката на които беше осъществена в микропалеонтоложкана лаборатория 

на ГИ-БАН. Планирани са нови командировки с цел опробване на горнодевонски 

седименти в района на Софийска Стара планина и в Моравската тектонска единица при 

с. Страдалово, Кюстендилско. 

От изследваните разрези в областта Краище бяха установени нови фосилни 

находки, доказващи присъствието на глобалното събитие Kellwasser на територията на 

България. Първата находка  на Kellwasser е в обхвата на Кътинската свита, а втората се 

разкрива в Пърчарска свита. Извършена е биостратиграфска и палеоеколожка 

интерпретация на палеообстановката на границата фран-фамен (F/F) и корелация с 

известни находки на това глобално събитие по света.  

Представянето на доказателства за наличие  на горнодевонското аноксично 

събитие (Upper Kellwasser Event) в България води до увеличаване на информацията за 

неговото пространствено разпространение и създава основание за глобални корелации. 

При  събитието Kellwasser  се извършва смяна на фосилните съобщества – масово 

изчезват големи фосилни групи и се появяват нови.  Въз основа на  биостратиграфия и 

седиментология, образуването на черни аргилити в геоложки запис на границата F/F са 

идентифицирани като еквивалент на Upper Kellwasser Event  - събитие известно в 

глобален мащаб и проследимо по цялото земно кълбо. Това събитие се обвързва с 

конодонтно биозониране. Граничният интервал F/F се дефинира с помощта на 

кододонти в края на горна linguiformis зона и долна - triangularis зона. В този интервал 

горен фран -долен фаменски етаж се установява замяна на полигнатидни биофациеси с 

богатството на таксони от рода Palmatolepis и се наблюдават изключително бедни, 

практически монотаксонни икриодидни биофациеси. Това вероятно е поради промени в 

глобалното морско ниво и (Upper Kellwasser Event) масовото изчезване на видове на 

границата  F/F. 

Границите на зоните не могат да бъдат доказани поради слабата разкритост и 

усложнената тектонска обстановка. Установената конодонтна асоциация индикира 

присъствието на горната rhenana Zone – долна  linguiformis Zone. Видовете Palmatolepis 

subrecta Müller & Joungquist, Palmatolepis delicatula Branson & Mehl, Ancyrodella nodosa 

Ulrich & Bassler, Ancyrodella ioides  Ziegler, Polygnathus decorosus Stauffer индикират 

зоната. Доказателство за присъствието на долна- triangularis зона са установените 

екземпляри от Palmatolepis triangularis. 

Натрупването на девонски флишки седименти в Западна България бележи 

заключителния етап на регионалното развитие на палеозойските морски басейни, 

свързани с компресия при настъпването на Вариската орогенеза. Тя се характеризира с 

турбидитно-силицикластично акумулиране и с присъствие на единични карбонатни 
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лещи в рамките на флишката сукцесия. Тези карбонатни прослойки са фосилоносни и 

показват времевия интервал на флишкото отлагане: от ранен девон (емс) до ранен 

карбон (турне). Дефинирането на границата F/F и проявата на събитието Горен 

Kellwasser във флишки трог представлява интересен факт, който провокира 

интерпретации, касаещи прехода между европейските (Чехия, Полша, Германия) и 

азиатските (Китай, Иран) къснодевонски басейни. 

 В късния франски век конодонтните родове са имали наистина глобално 

разпространение, с геоложки запис в повече от 40 тропически морски басейни на 

Северна Америка, централна и Южна Европа, Северна Африка, Урал, Кимерийски блок 

(Иран – Пакистан), Казахстан, Северен и Южен Китай,  Западна и Източна Австралия. 

Това събитие е установено в различни седиментни и тектонски обстановки 

(Приложение 3): вулканично активни орогенни пояси (например Калифорния, 

България, Нов Южен Уелс), силцикластични външни басейни (източна част на Северна 

Америка), глинести фациеси във външни басейни (Южно Мароко), кондензирани 

пелагични дълбоководни басейни както и в карбонатни платформи (Рейнски масив, 

Планината Ноар, Тафилалт -Мароко, Мароканска Месета, Иран), в плитки води на 

карбонатни платформи (Алберта), междурифови басейни и смесени силикастично – 

карбонатни плитки шелфови рампи (Монтана, Ардените). 

 

РП 1.6.2. Раннотоарско аноксично събитие (Т-ОАЕ, 183.6–181.6 млн. г.) 

Съгласно работната програма и специфичните цели на тази задача, през първата 

година на проекта са извършени следните основни дейности: 

1) Изготвена е актуална библиография за проявите на раннотоарското аноксично 

събитие в Тетиските морски последователности в Европа (до 2019 г.), анализирани са 

данните и използваните методи, публикувани в над 70 научни публикации, подбрани са 

най-подходящите обекти и техники за това изследване. 

2) Направен е преглед на данните и е извършена частична ревизия на по-рано 

публикувани колекции от плийнсбах-байоски фосили (главно амонити и белемнити, ь 

също и бивалвии и брахиоподи) от находища в Стара планина и Предбалкана. 

Таксономния състав и стратиграфското разпространение на амонитите се анализира в 

контекста на раннотоарското аноксично събитие. 

3) Осъществени са теренни огледи на разкрития на долноюрската серия в 

Западна Стара планина в Годечко и Свогенско (между държавната граница и Искърския 

пролом), с ревизионни работи върху по-рано известни и нови разкрития. При теренните 

работи се акцентира върху разрези при селата Добравица, Беледие хан и Бов и в района 

на Зимевишкото плато (Софийско). 

4) Събрана е теренна информация в три разреза в Западна Стара планина, с 

детайлна биостратиграфска и литоложка класификация на последователностите в 

интервала около Т-ОАЕ. Направено е детайлно опробване, със събрани 80 скални 

образци и характерни фосили около границата плийнсбахски/тоарски етаж. 

5) Извършена е предварителна подготовка на пробите и са получени първи 

геохимични данни от избраните разрези: пробите са в процес на подготовка за 

геохимичен анализ на главни елементи и елементи-следи в седиментните скали; 

подготвени са проби за изотопна и органична геохимия (δ13C и δ15N и биомаркерен 

анализ) и са изпратени за изследване в специализирана лаборатория в Университет 

Кийл (Германия); подготвени са и са в процес на анализиране проби за морфология и 

геохимия на седиментен пирит; част от събраните проби са подложени на рентгено-

флуоресцентен анализ и е определен минералния състав на скалите в някои от 

изследваните разрези. 

Във връзка с дейност 5 са анализирани проби за съдържание на органично 
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вещество (ОВ) и живак (Hg) в седиментите и е направен анализ с интерпретация на 

стратиграфската вариабилност на ОВ и Hg, както и на съотношението Hg/ОВ, като 

индикатори за дистален вулканизъм в опробваните последователности. Анализите са 

извършени в лаборатория на Лозанския университет (Швейцария). В разрези 

Добравица-1 и Бов е документирана стратиграфската вариабилност на ОВ, Hg и на 

съотношението Hg/ОВ в скалите, съответно в интервала горен плийнсбахски подетаж–

горен тоарски подетаж и в долния тоарски подетаж (вж. приложената схема). 

Изследваните разрези показаха повишени съдържания на живак (Hg, ppb) и органично 

вещество (TOC, wt %), както и отчетливо нарастване на съотношението Hg/TOC 

(ppb/wt %), със силна положителна корелация Hg/TOC. Пикът на нарастване на 

съдържанията на живак, органичното вещество и на отношението между тях са 

локализирани в долния тоарски подетаж, от горната част на амонитната зона 

Tenuicostatum (Hg ~ 39 ppb; TOC ~ 0.64 wt %; Hg/TOC ~. 62.3 ppb/wt %) до средата на 

амонитната зона Bifrons (Hg ~ 36 ppb; TOC ~ 0.60 wt %; Hg/TOC ~. 70 ppb/wt %), с 

максимални стойности в зоната Falciferum (Hg ~ 220 ppb; TOC ~2.25 wt %; Hg/TOC ~ 

230 ppb/wt %). В горния тоарски подетаж в разрез Добравица-1 е установен още един 

пик на съдържанията на живак и органично вещество (Hg – 45 ppb; TOC – 1.25 wt %). 

 
Геохимични данни (Hg, TOC и Hg/TOC) в разрезите Добравица-1 и Бов 

(Софийско). Интервалът на раннотоарското аноксично събитие е показан в сиво. 

Времево и като абсолютни стойности, наблюдаваните аномалии са сходни с 

данни от предходни проучвания у нас и на много места в СЗ Европа. Генетично тези 

аномалии се считат за следствие от активността на голямата магматична провинция 

Кару-Ферар в южното полукълбо, която е довела до масивна емисия на въглероден 

диоксид, живак и метан-хидрати в атмосферата и е предизвикала рязко затопляне на 

климата преди около 183 млн. год. В този смисъл, повишените съдържания на живак и 

органичното вещество в скалите са специфичен израз на раннотоарското аноксично 

събитие, което е глобален климатичен феномен в геоложката история на Земята.  

Макар и с по-ниски съдържания на органично вещество, в сравнение с 
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последователностите от СЗ Европа, геохимичните показатели в изследваните разрези са 

отражение на вулканизма, свързан с дейността на провинцията Кару-Ферар и са още 

едно доказателство за проявата на раннотоарското аноксично събитие в седиментните 

последователности у нас. В България това събитие беше индикирано по-рано с ясни и 

съгласувани едновъзрастови аномалии на стабилните изотопи на кислорода (δ18O) и 

въглерода (δ13С), които са следствие от рязко затопляне и кислороден дефицит на 

морската вода. 

РП.I.6.3. Валанжинско океанско аноксично събитие “Вайсерт” (134.6 – 134.3 млн 

г.) 

През първата отчетна година от работата усилията на научния колектив бяха 

насочени основно в пет направления: а) изясняване на концепцията, механизма, 

проявлението и последствията от океанските аноксични събития и в частност 

валанжинското океанско аноксично събитие Вайсерт; б) теренни изследвания на 

горноюрски – долнокредни карбонатни платформени отложения; в) подготовка на 

събраните от теренните работи проби за микропалеонтоложки и петрографски 

изследвания; г) подготовка на представителни образци за изотопни анализи; д) 

подготовка и представяне на първите резултати от изследването на международен 

научен форум. 

Теренните изследвания бяха насочени към разнообразни карбонатни 

последователности основно от района на град Драгоман, Софийска област. Теренните 

работи включваха: детайлно описание на разрезите; събиране на макрофауна; 

опробването им за микрофауна и седиментоложки изследвания; проследяване и 

изучаване на регионалните взаимоотношения на литотелата; разпознаване на 

прекъсвания на седиментацията, несъгласия и събитийни репери. От района на селата 

Беренде извор и Калотина, град Драгоман и рида Три уши бяха детайлно описани, 

измерени и опробвани общо три разреза от които са събрани проби за 

микрофаунистични и седиментоложки анализи. Изследвани бяха седиментите на две 

литостратиграфски единици: Сливнишката и Салашката свита. В резултат на 

проведените теренни наблюдения беше изготвена подробна макропетрографска 

характеристика (виж Приложение 4). 

Събраните скални образци бяха подготвени за лабораторен анализ, в резултат 

бяха изготвени са 70 броя дюншлифи и съответно бяха реализирани 

микропалеонтоложки и петрографски изследвания. При първоначалните изследвания 

на тези дюншлифи бяха установени  богати и разнообразни асоциации от бентосни 

фораминифери, които принадлежат на родовете: Pseudocyclammina, Everticyclammina, 

Rectocyclammina, Haplophragmoides, Nautiloculina, Montsalevia, Charentia, Valdanchella, 

Verneuilinoides, Pfenderina, Paracoskinolina, Varcorsella, Valvulina, Meandrospira, 

Quinqueloculina, Dobrogelina, Hechtina, Earlandia и др. Със стратиграфска стойност за 

определяне на възрастта на седиментната последователност са следните видове: 

Textularia jurassica, Ammobaculites irregularis, Ammobaculites suprajurassicus, 

Protopeneroplis ultragranulata, Pseudocyclammina lituus, Haghimashella arcuata, Valvulina 

lugeoni, Siphovalvulina variabilis, Haplophragmoides joukowskyi, Meandrospira favrei, 

Nautiloculina bronnimanni, Charentia cuvillieri, Patellina turriculata, Istriloculina eliptica, 

Istriloculina emiliae, Quinqueloculina infravalanginiana, Quinqueloculina multicostata, 

Verneuilinoides neocomiensis, Protomarssonella kummi, Montsalevia salevensis, 

Valdanchella miliani, Pfenderina neocomiensis, Paracoskinolina jourdanensis, P. tunesiana, 

P. pfenderae,Vercorsella camposaurii, V. scarsellae, V. laurentii и др. (виж Приложение 4). 

Подготовката на по-детайлни петрографските анализи и съответните им резултати като: 

микрофациална характеристика и седиментоложка интерпретация са в сравнително 

първоначален етап (поради ограниченото време между теренните изследвания, 
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изготвянето на дюншлифите и времето за микроскопиране) и ще бъдат окончателно 

завършени в следващия етап на проекта. Представителни образци от трите опробвани 

разреза (Калотина, Драгоман и рида Три уши) бяха подготвени и изпратени в 

Лаборатория за изотопни анализи, резултатите от които се очакват в следващите 

месеци. 

Първоначалните резултати от микропалеонтоложките и петрографските 

изследвания бяха подготвени и представени на Международна палеонтолого-

стратиграфска конференция в град Аланя, Турция (Приложение 5). 

 

РП 1.6.4. Кампан-мастрихтско климатично захлаждане (73–71 млн. г.) 

През първата година са проведени теренни проучвания и опробвания за установяване 

на разрези с непрекъснат седиментен запис на кампан-мастрихтския граничен интервал 

– разрезът при с. Кладоруб в СЗ България и при Меловете (с. Кошарево, Пернишко). 

Пилотните теренни изследвания в района на Меловете показаха, че там не се разкриват 

най-високите части на кампанския етаж – представена е само основата на горния 

кампан и следователно разрезът не е перспективен за установяване на климатичното 

събитие около границата кампан-мастрихт.  

Разрезът при с. Кладоруб обаче предоставя такава възможност. Именно този 

разрез беше опробван с висока резолюция (0,5m) както за биостратиграфски, така и за 

изотопно-геохимични анализи. В настоящата задача се продължават вече започналите 

през 2018 г. изследвания по проблема с кампан-мастрихтското захлаждане, стартирали 

като младежки проект на д-р Г. Грънчовски под ръководството на К. Стойкова.  

За да се локализира целевият интервал, наред с детайлните таксономични 

определения на нанофосилите за биостратиграфски цели, стартираха и 

полуколичествени и абсолютни изследвания на изобилието на характерни видове 

нанофосили. Беше успешно завършена многоетапната подготовка на пробите за 

определянето на леките изотопи - δ13C и δ18О – чрез извличането им от черупки на 

бентосни фораминифери, съхранили изотопния запис от това време. Пробите бяха 

анализирани в сертифицирана Лаборатория на Университета Exeter, Penryn, UK, с 

участието на д-р Грънчовски. Някои предварителни резултати от проведеното 

изследване са докладвани на авторитетен международен форум – конференцията на 

Международната нанопланктонна асоциация INA 17 Santos, Brazil, 15-20 септември 

2019 г. (Приложение 6). Предстои тяхното осмисляне и публикуване в престижно 

международно издание. 

Кривата на δ13C показва най-високи стойности в долната част на разреза 

(Приложение 7) и индикира топъл климат. В основата на зоната UC 16a започва 

стъпковиден негативен тренд, отразяващ започналото захлаждане (CMBE, означено 

със сива ивица на схемата). Стойностите на δ18О са винаги по-податливи на вторична 

промяна. За да се тества тяхната достоверност, в момента се извършват допълнителни 

елементно-геохимични изследвания на Fe, Sr, Mn, Mg, Ca. С тяхна помощ ще бъде 

направена оценка на вероятната диагенетична промяна и ще се пристъпи към 

интерпретация на палеотемпературата, отразена от изотопите на кислорода. 

Изотопните съотношения на въглерода и кислорода показват слабо изразена 

обратна корелация (Приложение 8). Това ни дава увереност, че поне стойностите на 

δ13C отразяват коректно оригиналните сигнали на средата на образуване на 

седиментите. Избрани нанофосилни таксони от интервала на границата кампан-

мастрихт при Кладоруб са представени на Приложение 9. 

 Първите резултати от изследванията на кампан-мастрихтското климатично 

захлаждане България са публикувани в абстракт от Сборника на конференцията на 

Международната нанопланктонна асоциация INA17 – Santos, Brazil, September 15-20, 
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2019 (Приложение 10).  

РП 1.6.5. Палеоцен-еоценски термален максимум (55,5 - 56 млн. г.) 

Палеоцен-еоцeнският термален максимум (ПЕТМ) е най-голямото глобално 

затопляне в историята на Земята, ефектът от което се отразява върху цялата биосфера. 

Събитието се бележи от характерен интервал на разтваряне на карбонатите, както и с 

рязък негативен екскурс в изотопния състав на въглерода. Основната ни цел е да 

изследваме влиянието на екстремното затопляне върху морския микропланктон и 

неговата реакция и преживяване, както и да установим изотопно-геохимичното 

отражение на събитието в български локалитети.  

Предишни наши изследвания в разрезите при Рибен и Божурица, Плевенско, 

доведоха до установяването на проявата на ПЕТМ-събитието в България (Stoykova & 

Ivanov, 2005). Изследванията бяха успешно рестартирани в рамките на настоящата 

Програма с нови опробвания (10 cm резолюция) на най-пълния разрез – при с. Рибен 

(виж по-долу). Взети са 40 проби за изследване на леки изотопи и над 100 проби за 

проследяване на количествените вариации в нанопланктонните асоциации преди, по 

време и след приключването на ПЕТМ. 

Първите резултати от микроскопските изследвания през 2019 г. документират 

най-малко два епизода на екстремно затопляне и разтваряне на карбонатите – един 

при рязкото начало, в основата на подзона NP9b, и втори в основата на еоцена, зона 

NP10. Те се характеризират с пълното отсъствие на нанофосилни останки, поради 

повишената киселинност на морската вода и разтваряне на всички карбонати, вкл. 

нанофосилните скелети (Carbon dissolution intervals, CDI 1 & CDI 2). В седиментите, 

отложени по време на ПЕТМ-събитието, се регистрира специфична топлолюбива 

нанофлористична асоциация, включваща Rhomboaster spp., Toweius serotinus и редки 

Discoaster araneus-D. anartios. Установени са специфични количествени промени в 

изобилието (намаляване, увеличаване или изчезване) в различните стадии на 

затоплянето (Приложение 12). Освен това, първоначалните седиментоложки данни 

предполагат, че обстановката на отлагането е в средата на шелфовата зона.  
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Опробване на разреза на границата палеоцен-еоцен при с. Рибен, Плевенско, с проява 

на ПЕТМ за целите на изотопно-геохимични изследвания δ13C и δ18О, 9.09.2019 г. 

Резултатите от подновените изследвания на ПЕТМ в България са публикувани в 

абстракт от Сборника на конференцията на Международната нанопланктонна 

асоциация INA17 – Santos, Brazil, September 15-20, 2019 (Приложение 11) и бяха 

представени като постер (Приложение 12). 

РП 1.6.6. Еоцен-олигоценски суперерупции в Родопския масив и тяхното 

отражение върху регионалните и глобални климатични и биотични промени (34 –

33 млн. г.) 

Допълнена е с нови възрастови данни създадената преди старта на Програмата 

база данни за териториалното разпространение на големите ерупции в Родопския 

масив, чрез набиране на възрастови данни от територията на съседни страни. 

Извършени са: 1) командировка на територията на Източните Родопи и 2) на остров 

Лемнос, Гърция. Събран е материал за петроложки, геохроноложки и палеонтоложки 

изследвания. Направени са микроскопски препарати, които са изгледани и подготвени 

за минераложки (микросондови и LA-ICP-MS) анализи.  

На базата на наличните и новите възрастови определения е уточнена възрастта 

на големите ерупции, съответно 34.0-33.5 Ма за Първи кисел вулканизъм, 33.0-32.5 Ма 

за втори, и 31.8-31.5 Ма за трети. Получените резултати са представени в табличен вид 

в приложеното копие от постера (Приложение 13), който ще бъде представен на 

8.10.2019 г. на Международна конференция в Измир (Приложение 14) . Новост са и 

получените данни за възрастта на туфите от остров Лемнос (32.8 Ma). Те показват, че 

туфите са образувани в резултат от изригването на супервулкана Боровица в Източните 
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Родопи, довело до формирането на най-голямата европейска калдера. Резултатът 

разширява географията на разпостранението на ерупцията.  

Изследвано е и нанофосилното съдържание на повече от 60 проби от редица 

локалитети в Източните Родопи, Грузия, Украйна и около Оброчище (Варненско) и са 

определени възрасти в рамките на нанофосилната зона NP21: NP21a – NP21b. Двете 

зони се разполагат непосредствено под и над границата еоцен-олигоцен и са в близост 

до изригването на Първия кисел вулканизъм. Подробните резултати от определенията 

са дадени в отделно Приложение 15. 

РП 1.6.7. Екстремни климатични промени и критични събития в сухоземните 

екосистеми през палеогена и неогена (65–2 млн. г.) 

Геоложката история на сухоземните екосистеми е важна тема свързана с 

промените в околната среда. Тази задача има за цел да проучи  промените в наземните 

екосистеми по време на палеогенския и неогенския период, през които настъпват 

огромни географски и екологични промени в Европа, но същевременно са достатъчни 

близки до настоящия момент (особено флористични промени през неогена), за да 

можем да разберем промените във флората и фауната по отношение на възможностите 

за съпоставимост със съвременното биоразнообразие и съществуващите екосистеми. 

Осъществени са следните дейности: 

  Полева дейност – теренни проучвания на находища на фосилни флори и събиране на 

нов материал. Събрани са материали от естествени разкрития с еоценска възраст от югозападна 

България и с олигоценска възраст от Пернишкия басейн. 

  Камерална обработка на събраните материали за макрофлористични анализи. 

  Таксономична ревизия на публикувани данни за макрофлората от Пернишкия басейн. 

  Таксономична идентификация на нови материали от макрофлората на Пернишкия 

басейн. 

  Поленов анализ на материали от открития рудник Тева – таксономична обработка и 

анализ. 

  Литературен преглед на класически и нови литературни източници за геологията и 

палеофлората от България с еоценска и олигоценска възраст. Създаване на база данни с 

флористичния състав – наличен и установен в настоящето изследване – подготвени са списъци 

със състава на установените досега таксони. 

  Представени доклади на международни научни форуми в чужбина – 2 бр. - 

Приложение 16, 17, 18, 19. 

 

РП 1.6.8. Климатични промени в Източния Паратетис през миоцена (23 – 5 млн. г.) 

За да се проследи климатичната еволюция и да се отделят резки климатични 

промени през миоцена в Източния Паратетис е необходимо да се проведат комплексни 

изследвания, използващи съвременни методи – магнитостратиграфски, 

биостратиграфски и седиментоложки.  

 
Първоначално бяха използвани предварително събирани материали от опробван и 

описан разрез през 2013 г. в района на местност „Зеленка”, при с. Българево. Пробите 
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от изследвания разрез са описани и подготвени за предвидените лабораторни анализи 

по настоящия проект. Завършен е диатомейният анализ – таксономична документация 

(светлинно микроскопски анализи и сканираща микроскопия), биостратиграфски и 

палеоекологични изследвания. През месец юли 2019 г. бе проведена нова командировка 

в района и бе възможно опробването на разрез Зеленка’2019 г.  

 
Разрез „Зеленка’2019” 

Получени са следните по-важни резултати от проведените седиментоложки, 

диатомеен и анализ на молусковата фауна: 

Седиментоложки анализи (основаващи се на разрез Зеленка’2019): 

Разрезът е съставен предимно от арагонитни утайки (арагонитити по Колева-

Рекалова, 1994). В долната част на разреза те са тънкослойни, а над глинестия слой 

имат ламиниран вид. Съдържанието на карбонати в бледожълтите арагонитити е 94.3% 

(проба Z1-1), а на светлокафеникаво-сивите арагонитити е 92.3% (проба Z1-2). Някои 

бели ламини съдържат само арагонитни кристали. Формата на арагонитовите кристали 

е предимно иглеста. Максималната дължина на иглите е до 0,03-0,04 mm. В проба Z1-2 

(светлокафеникаво-сиви арагонит) се наблюдават единични и малки доломитови 

ромбоедри. Неразтворимите компоненти (5.7 и 7.7%) са представени от глинести 

минерали и редки кварцови зърна с размери по-малки от 0,02 mm. В глинестите 

разновидности (проба Z1-7) преобладават диатомеите, глинестите минерали, 

кварцовите зърна и органичното вещество, докато арагонитните кристали са много 

редки. Варовикът е съставен главно от микрит с единични остракоди и фрагменти от 

бивалвии (микритен мадстоун). 

Диатомеен анализ (основаващ се на разрез Зеленка’2013): 

Диатомейният анализ е въз основа на опробванията през 2013 г. Новите 

материали от 2019 г. са прегледани за стерилност във временни микроскопски 

препарати и предстои тяхната лабораторна обработка, както и провеждането на 

таксономичен, биостратиграфски и палеоекологичен анализ. 

 Фосилоносни по отношение на диатомейната флора са повечето опробвани 

пластове на разрез „Зеленка’2013”. Диатомейната флора е изключително богата и 

разнообразна. (Приложение 20). Установени са 82 вида, вариетета и форми диатомеи, 

които принадлежат към 29 рода, 17 семейства, 6 разреза и три класа. Някои от по-

големите черупки са лошо запазени и начупени, но преобладават добре запазени 

екземпляри. Това позволи да се проведе светлинна и сканираща електронна 

микроскопия.  Доминиращ вид е Caloneis liber var. zagrebiensis Jurilj. Видът е определен 

от Jurilj (1957) в седименти със сарматска възраст от околностите на гр. Загреб. 

Повечето от черупките са силно натрошени (Приложение 20, Таблица 6, фиг. 7). По 
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своя произход изследваните седименти са бракично-морски. Образувани са в недълбок 

залив, богат на макрофити. Дълбочината на залива е била променлива или е имало 

силни подводни течения, пренасящи на моменти теригенен материал и натрошаващи 

черупките на едрите кремъчни водорасли. 

Анализ на молусковата фауна (основаващ се на разрез Зеленка’2019): 

Фосилният материал е с изключително лоша запазеност, предимно фрагменти, 

много рядко цели черупки. Този факт силно затрудни палеонтоложките 

идентификации. Независимо от специфичните особености на нашата фосилна фауна, 

можем да я отнесем към съобществото Obsoletiforma michailowi – Inaequicostata barboti 

и съобществото Obsoletiforma balcicense. Пластовете, съдържащи тази фауна от разрез 

Зеленка’2019 можем да разглеждаме като горната част на интервалната зона 

Cryptomactra pesanseris и лежащата над нея локална рейндж-зона Obsoletiforma 

balcicense (по локалната схема на Коюмджиева и др., 1989). 

 Върху глинести и варовито-глинести участъци на прогресивно опресняващия се 

средно сарматски (бесарабски) басейн най-често са обитавали съобщества с ръководни 

форми – Obsoletiforma michailowi (Toula), O. desperata (Koles.) и характерни O. gatuevi 

(Koles.), Plicatiforma fittoni rustovensis (Sultanov). На тинестото дъно от дълбоководието 

обитава криптомактрово съобщество, обикновено с малобройни популации. Само 

рядко присъстват Inaequicostata barboti (Hörn.), I. subfittoni (Andrus.), Obsoletiforma 

michailowi (Toula), Atamarcia naviculata (Hörn.) и някои други. 

 Фауната от изучените пластове предпочита глинестия субстрат на морски 

басейни със соленост 20 до 12 ‰. Обитавала е на дълбочина от 60 - 200 m и може да 

понесе известни колебания на температурата и наситеността на морската вода с 

кислород.  

 

 

РП 1.6.9. Климатични промени през кватернера (2 млн. г. – днес) 

1.6.9.1. Холоценските флуктуации на морското ниво по българското Черноморско 

крайбрежие и въздействието им върху древните цивилизации  

Направено е ортофотодокументиране с дрон на района на Бургаските езера 

(Мандренско и Бургаско), информацията от което ще бъде използвана за 

хипсометрично идентифициране на холоценските морски тераси (Новочерноморската и 

Нимфейската) в района на езерата. Получените резултати ще бъдат обработени в 

ArcGIS и ще бъде създаден триизмерен модел на езерното крайбрежие, което ще даде 

възможност за идентифициране на колебанията на морското ниво през Холоцена и 

очертаване на бреговата линия на Мандренския залив по време на максималното 

морско ниво на Новочерноморската трансгресия преди 5600-4300 г.  

Извършено е опробване на подложката на почвения хоризонт в района между кв. 

Сарафово на гр. Бургас, кв. Св. Георги на гр. Поморие и с. Каменар, както и на 

пясъчно-плажната ивица в района на къмпинг „Корал” и къмпинг „Градина”, на които 

са направени гранулометрични анализи. Публикувани са резултатите от 

гранулометричните анализи на разкритието на Нимфейската тераса по източния бряг на 

Атанасовското езеро, които дават отговор на някои въпроси относно характера на 

крайбрежните лимани и условията на седиментация през последната трансгресия в 

геоложката история.  

Идентифицирана е Новочерноморската тераса около Мандренското езеро в 

района на с. Дебелт. Обвързването на палеогеографските данни с изестните 

археологически находки на територията на Националния археологически резерват 

„Деултум-Дебелт” ще хвърли нова светлина върху холоценските флуктуации на 
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бреговата линия и ще даде отговор на някои дискусионни въпроси около древното 

корабоплаване в античния Мандренски лиман.  

 

1.6.10. Геоложки записи на кватернерни климатични промени 

Изследването на кватернерните климатични промени е особено важно за 

определяне на степента и мащабите на участието на природните и антропогенните 

процеси в глобалното затопляне. Тези въпроси са силно дискусионни и вълнуват 

голяма част от населението на земята, защото засягат качеството на живот и определят 

мерките за борба с глобалното затопляне.  

За изследването им приложихме най-съвременни методи като палео-

луминесценция. Палеолуминесценцията на натечни калцити е нов и много мощен 

метод за количествени реконструкции на температурата и валежите в миналото, със 

свръх висока разделителна способност. Методът е разработен от екипа на задачата и е 

всепризнат като прецизен метод за реконструиране на кватернерните климатични 

промени. 

В един δ13C запис от калцитов пещерен натек от пещерата “Духлата”, Софийско, 

открихме положителна стойност на δ 13C. Това е много необичайна стойност на това 

изотопно съотношение в пещерен калцит. Единственият начин да се обясни то е, че 

целият въглерод в натека идва от скалата над пещерата по време на образуването на 

съответния слой в калцита, защото само карбонатните скали имат положителна 

стойност на δ 13C. Подобна ситуация може да се случи само по време на пълно 

замръзване на земята над пещерата по време на заледяване. В такъв случай 

органогенният и въздушният въглероден диоксид не могат да достигнат до пещерата и 

не участват в отлагането на калцит в пещерните натеци. За уточняване на възрастта на 

това събитие е необходимо абсолютно датиране на изследвания образец. 

Резултатите от първата година на изследванията са представени като абстракт на 

международна конференция - EuroSpeleo Forum 2019. 

1.6.11. Промените в растителността на територията на България през късния 

плейстоцен и холоцен – ключ за прогнозиране на измененията на екосистемите 

при климатични промени и антропогенен натиск 
Настоящата задача има за цел да се направи реконструкция на промените в 

растителността, климата и човешкото влияние върху палеоекологичната обстановка в 

България през късния плейстоцен и холоцена. 

 Литературни справки и обработка на наличната информация по темата на 

задачата. 

 Започната е разработка на протокол за извършване на теренните проучвания, 

която ще приключи през следващия етап поради изключително кратките срокове. 

 Събрани са материали за анализ на поленови спектри на съвременни 

повърхностни проби и изясняване на връзката полен-растителност и полен-

климат и техните съответствия с обкръжаващата растителна покривка и 

климатични особености. 

 Представен доклад на научен форум в чужбина - Приложение 21. 

 

1.6.12. Палеолимнологично проучване на кватернерни езерни седименти от 

високопланински езера в Рила и Пирин планина 

Получени са следните по-важни научни резултати: 

Богатството и разнородността на видовете и екосистемите са най-впечатляващата 

особеност на биоразнообразието във високопланинските езера на Рила и Пирин. 

Пирин – езеро Безбог 

Проведен е диатомеен анализ на сондаж от езеро „Безбог” с дълбочина 565 сm. 

Пробите са взети на интервали от: 8 сm (дълбочина 556-455 сm); 2 сm (дълбочина 441-
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435 сm); 1 сm (дълбочина 435-415 сm); 2 сm (дълбочина 415-400 сm); и отново 8 сm 

(дълбочина 378-0 сm). Събрани са и съвременни бентосни (епилитни) проби от три 

определени мониторингови точки в периферията на езерото: 2004г.; 2009г.; 2019г.  

Предварително изследвани бяха материалите в интервал 556-300 сm – общо 55 

проби. Установена бе богата и разнообразна диатомейна флора – 169 вида, вариетета и 

форми, принадлежащи към 28 рода. (Приложение 22 Таблица 1-3). Първите сканиращо 

микроскопски изследвания на езерните седименти доказват интересно присъствие на 

род Genkalia Kulikovskiy, Lange–Bert. еt Metzeltin (Приложение 22 Таблица 1, фиг. 1-5). 

Три различни вида са разпространени в езерни местообитания на Карпатите и Рила 

планина. Видът, който установихме в езеро „Безбог” е Genkalia boreoalpina Wojtal, C.E. 

Wetzel, Ector, Ognjanova–Rumenova et Buczkó (Wojtal et al., 2014), обитаващ 

високопланински езера с лека киселинност на водите и с ниско минерално съдържание.   

 На някои нива в седиментите е установено високо процентно съдържание на 

хризофитови цисти. Процентното съотношение диатомеи/хризофитови цисти е отличен 

показател за трофичен статус на водите в езеро при образуване на седиментите. 

Основните фактори, определящи структурата на диатомейните съобщества в дълбочина 

са: местообитанието, солеността, рН на водата, температурата, географското 

разпространение. В резултат на определените екологични спектри на диатомейните 

видове са получени следните пропорционални съотношения: Преобладават 

перифитните видове, от които епифитите са 67.2%, следвани от а бентосно-дънните 

форми – 23.6%. Диатомейната флора е представена от типично сладководни видове. 

Индиферентните олигохалоби преобладават - 70%. В зависимост от pH на средата 

преобладават алкалофилите (35.7%). Ацидофилите са 27.8%, но някои то тях са 

доминанти в дълбочина. Диатомейната флора е съставена от космополити 67,9%, 

следвани от северно-алпийски 24,8% и бореални 7,3%. Диатомейната биостратиграфска 

диаграма включва всички  видове, представени в количество над 2% (68 таксона). Въз 

основа на видовия състав и съотношенията на различните екологични групи са 

установени три локални диатомейни ансамблови зони: DAZ 1 (556-463 cm); DAZ 2 

(447-413 cm); DAZ 3 (413-308 cm) 

* През изминалия отчетен период бяха лабораторно обработени останалите проби 

от сондаж езеро „Безбог” (300-0 cm). Пробите са подготвени са светлинно 

микроскопски анализ. Предстоят още изследвания на сканиращ микроскоп. Резултатите 

от диатомейния анализ ще бъдат корелирани с вече проведения поленов анализ и ще 

бъдат сравнени с получените абсолютни датировки. 

Рила – циркус „Седемте Рилски езера” 

Изследванията ни в циркус „Седемте Рилски езера” са въз основа на съвременни 

бентосни диатомейни проби (епилити), събрани през 2016 г. Анализирани са х3 

епилитни проби от езерата „Сълзата”, „Окото”, „Бъбрека” и „Близнака”, а от „Рибното”, 

„Детелина” и „Долното” езеро – х1 проба. (Карта № 1) Лабораторно обработени и 

изследвани са общо 15 проби. Завършена е таксономичната документация и 

количестеният анализ. Установени са 141 вида и вариетета диатомеи, принадлежащи 

към 46 рода. 
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Мониторингови станции за пробонабиране в района на „Седемте Рилски езера” 

Предстои статистическа обработка на получените данни, както и корелационни 

анализи, за да се сравнят екологичните показатели с тези от предишни наши 

изследвания.  

*През месец септември 2019 г. бе проведена нова командировка и са взети нови 

епилитни проби за мониторинговите ни резултати. Те ще бъда сравнени и анализирани 

с резултатите ни от 2000/2001 г., за да може да се проследи процесът на промяна в 

екологичното състояние на езерата в циркуса. Промяната в екологичния статус на 

езерата през изминалите 20 години е съществена, достъпът до езерата е улеснен и 

потокът от посетители (особено през летния сезон) драстично нараства. Увеличава се 

количеството на диатомейните видове, които са включени в Червения списък на 

Европа, появяват се макар и единично инвазивни видове. 

Проведена е сканираща електронна микроскопия на епилитни материали от 

езерото „Сълзата”, където бе установен висок процент на един силно застрашен от 

изчезване диатомеен вид Navicula pseudosilicula Hust. През 2010 г. Kulikovskiy & др. 

описаха нов род Boreozonacola Lange-Bertalot, Kulikovskiy & Witkowski, като Navicula 

pseudosilicula Hust. е въведен като типов вид, без да е провеждана ревизия на типови 

материали. Това наложи нови изследвания на Navicula pseudosilicula Hust. от типови 

материали, съхранявани в Hustedt Collection, Bremerhaven, Германия. Предстои 

подготвяне на статия за печат. 

 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на 

жизнената среда 
 

РП.I.7.1 ЗАДАЧА 1. ПРОМЕНИ В ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В 

РЕЗУЛТАТ НА КЛИМАТИЧНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.1–1. Дистанционни методи при управление на уязвими 

природни местообитания 

Природното местообитание Преходни блата и плаващи подвижни торфища в 

планините на България се среща на слабо наклонени или относително заравнени 

терени, като структуро-образуващата растителност са мъховете от род Sphagnum.  

Мозаечният характер на местообитанието се определя от: геоморфологичните и 

климатичните характеристики в българските планини; специфичните изисквания към 

средата от сфагновите мъхове и другите видове от българската флора. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

148 
 

За управлението на хабитата, както и за използването му като индикатор на 

промените в средата е необходимо детайлно количествено охарактеризиране на цялата 

площ заета от мозайката  съставена от петната сфагнови мъхове, хигро- мезо и 

ксерофитни треви и храсти. 

През отчетния период беше избрана мониторингова територия на Витоша, 

резерват „Торфено бранище“. Извършено беше заснемане с дрон, използвани бяха и 

мултиспектралните сателитните изображения от Sentinel 2, които разкриват добри 

възможности за детайлна характеристика на природни местообитания. Направена беше 

и верификация на данните чрез обхождане на терена, за да се пристъпи към 

разработване на съответен алгоритъм. Започна и избор на подходящи за анализа 

индекси за характеризиране на средата по мулти спектрални изображения. Водещи при 

избора изисквания към индексите са, те да бъдат базирани на канали с 10 m резолюция; 

да отразяват промяната в съдържанието на растителните пигменти - хлорофил, 

ксантофили, антоциан (през пролетта, лятото и есента) или влагата в листната маса или 

в почвата. 

В избраните полигони с целевия хабитат, през 2019 г., по картни материали, 

сателитни снимки и орто-мозайки от заснемане с дрон, са определени представителни 

контролни точки за характеризирането на земното покритие. Контролните точки са 

обходени на терен и за тях са събрани съответните данни. На тази основа е апробиран 

подхода за създаване на алгоритъма за дистанционно мониториране на хабитата. 

Получените междинни резултати показват, че работната хипотеза е вярна и че в 

хабитата могат да се разграничават чрез дистанционни методи съответните полигони, 

които отразяват неговото състояние. За разработването на алгоритъма е необходима 

допълнителна работа за прецизиране на работната схема с цел повишаване точността на 

метода. Във връзка с това за втората година на проекта са определени допълнителни 

контролни точки, както и е прецизирана информацията за типовете земно покритие, 

която ще се събира на терен. 

Направен е преглед на наличните данни от предходни изследвания за състава и 

разпространението на сфагнофилните черупчести амеби в природно местообитание 

„Преходни блата и плаващи подвижни торфища“ от Витоша планина. Изготвен е 

списък на установените в това местообитение 117 вида и са набелязани тези от тях, 

които са по-чувствителни към промени в екологичните условия и могат да бъдат 

използвани като индикаторни видове. Такива са например Alabasta militaris, Assulina 

seminulum, Bullinularia indica, Trigonopyxis arcula, които се срещат в периферията на 

сфагновите торфища или в участъци с по-малка влажност и увеличаването на тяхната 

относителна численост може да е индикатор за настъпващо засушаване в дадения 

район. Обратно, редица видове като Archerella flavum, Lesquereusia spp., Cyphoderia 

spp., Zivkovicia spp. се развиват само в много влажни или дори потопени във водата 

сфагнови мъхове и тяхното доминиращо присъствие може да е индикация за добро 

състояние на сфагновите торфища и липса на засушаване. 

 

Подзадача РП.I.7.1-2. Реликтни храстови местообитания като моделен обект 

за оценка на климатичните промени 

През първата година работата по подзадачата обхвана всички предвидени 

дейности, като някои са изпълнени изцяло, а други – частично, съгласно подадения 

времеви график. 

Дейност 1: Извършена е литературна справка за публикувана научна и друга 

информация за моделните храстови местообитания и установените в тях видове 

гръбначни животни. По отношение на литературните източници се установи, че като 

цяло те са много оскъдни за целевите храстови съобщества в България. Сред причините 
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за това е фактът, че тези съобщества нямат значима фитоценотична роля в растителната 

покривка на страната, както и нямат голямо икономическо значение. Също така, 

екологията на видовете животни, включени в стандартните формуляри на защитените 

зони, в които попадат реликтните храстови съобщества, е слабо проучена. В 

допълнение, наличните данни относно видовия състав и популационната численост на 

възможните индикаторни видове за изменение на климата е оскъдна. Списък на 

източниците, които ще послужат като основа за по-нататъшния анализ, е включен в 

Приложение I.7.1-2-1. 

Дейност 2: Разработен и използван е формуляр за извършване на теренните 

изследвания, на основата на формулярите използвани в Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие (Приложение I.7.1-2-2) 

Дейност 3: Проведени са теренни изследвания в моделните местообитания. 

Направени бяха общо 29 фитоценологични описания в и трите моделни местообитания, 

като към тях са добавени и 6 описания в съобществата на Genista germanica – реликтен 

бореален вид, разпространен само за Западните Родопи в България, където се срещат и 

други два от проучваните типове, Spiraea salicifolia и Potentilla fruticosa. Събраната 

фитоценологична информация е организирана за ползване и последващи анализи в 

специализирана база-данни, която е в процес на изграждане и допълване.  

Създадена е материална основа за провеждане на полеви наблюдения на 

гръбначна фауна в целевите реликтни храстови местообитания. Осигурени са 

консумативи за полева работа - фотокапани (Moultrie M-40, 4 броя) и живоловни 

капани за гризачи тип Sherman. Извършено е полево проучване на видовия състав на 

гръбначната фауна в съобществата на Astracantha aitosensis. Лалугерът е определен 

като индикаторен вид за промени в климата на базата на присъствието му във всички 

работни площадки в това местообитание и чувствителност към климатични изменения. 

При отделни храсти в основата бяха констатирани дупки, което свидетелства, че 

индивидите от този вид намират там подходящи укрития. Наличието на вида беше 

констатирано непряко – по наблюдаваните дупки при обхождането на трансектите. 

Трансекти бяха обхождани в източната, западната част и в защитена зона Трите братя. 

Установени са и заплахи, свързани най-вече със замърсяване, отъпкване и др. 

Дейности 4 и 5: Определени са растителни видове и индикаторни видове от 

теренните изследвания. Идентифицирани са едификаторите и доминантите в 

съобществата, но също така и всички участващи видове растения. Стартирало е 

извършването на анализи – фитоценологичен, анализ на видовия състав и числеността 

на установените гръбначни животни и др., съгласно времевия график за годината. В 

рамките на дейностите са получени и частични научни резултати, накратко 

представени в Приложение I.7.1-2-3. 

 

РП I.7.1-3. Комплексна оценка на уязвими растителни съобщества, изложени на 

риск от климатични и други промени 

Планирана дейност 1. Преглед и анализ на наличните данни и избор на 

конкретни обекти за проучване. 

Прегледана е научната литература и националната фитоценотична база от 

предварително избрани два типа растителност, чувствителни към климатични промени: 

1) растителност на планинските мочурища и извори и 2) растителност на вътрешни 

засолени терени. Създадени са критерии за селекция на места с налични данни относно 

тези типове растителност с цел повторното събиране на данни за сравнителен анализ. 

От прегледаните описания, за избор на места за повторно събиране на данни бяха 

избрани тези, които имат GPS координати и са направени преди повече от 10 години.  
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Крайната селекция с обекти за изследване включва: 1) растителност на 

планинските мочурища и извори на Витоша планина (първа година) и субалпийски 

мочурни съобщества в Рила и Западна Стара планина (втора и трета година); 2) 

растителност на засолени терени във вътрешността на страната в районите на град 

Сливен и град Карнобат (първа година) и на градовете Пловдив и Плевен (третата и 

четвърта година на Програмата). 

Планирана дейност 2. Събиране на актуални данни за биоразнообразието 

Осъществени са теренни проучвания в района на Витоша в 32 места на 

планинските мочурища и извори (асоциации: Drepanocladetum exanulati, Primulo 

exiguae–Caricetum echinatae, Cirsio heterotrichi–Caricetum nigrae, Bruckenthalio–

Sphagnetum capilifoli и Dactylorhizo cordigerae–Eriophoretum latifolii). Събрани са данни 

за видовия състав и обилието на растителните видове, както и pH, 

електрокондуктивност и температура на водата в почвения субстрат. 

Планирана дейност 3. Избор на критерии и индикатори за оценка на състоянието 

на избраните обекти 

Изготвен е предварителен списък на основните индикатори за оценка на 

състоянието и/или изменения на растителността в рамките на повече от едно 

десетилетие, с цел установяване наличието на тенденции и влияния: 1) за 

растителността на планинските мочурища тези индикатори са в две основни групи: а) 

флористични и б) екологични характеристики на средата; 2) за растителността на 

засолени терени във вътрешността на страната: а) флористични и б) заемана площ и 

фрагментация. Уточнен е методичният подход за събиране на информация за оценка на 

състоянието на растителните съобщества на планинските мочурища. Осигурени са 

климатични и биоклиматични данни за избраните места на Витоша, за анализ на 

промените в климата през последните 30 години. 

Планирана дейност 4. Прилагане на избраните критерии и анализ на резултатите 

Всички данни от първата година са в процес на камерална обработка и 

подготовка на научна статия. 

РП.I.7.2. ЗАДАЧА 2. ПРОМЕНИ В ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗМЕРА НА 

ПОПУЛАЦИИТЕ НА ВИДОВЕ ОТ ФЛОРАТА, ФАУНАТА И МИКОТАТА, 

ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

 

Подзадача РП.I.7.2-1: Проектиране, изграждане и попълване на база-данни за 

проследяване на промени в популации на чувствителни към климатични промени 

видове гъби в местообитание 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

През отчетния период са изпълнени дейностите, предвидени по тази подзадача. 

Направен е преглед на проучванията, свързани с гъбите в Местообитание 7140 – 

„Преходни блата и плаващи подвижни торфища“ в Европа и у нас. Обсъдени са 

различни експериментални дизайни и райони за залагане на площадки за събиране на 

необходимата информация за базата-данни. Определени са моделните групи гъби: 

базидиални макромицети, торбести макромицети и три групи паразитни гъби по 

растенията (ръжди, главнѝ и брашнести мани). Извършена е планираната теренна 

работа. Осъществени са 7 командировки (общо 15 човекодни). Заложени са две пробни 

площадки в торфища на Витоша, означени като „Голи връх“ и „Конярника“. 

Апробирана е избраната методика и са извършени планираните дейности по 

наблюдение и отчитане за събиране на данни. Разработена е структурата на базата-

данни и се извършва текущо натрупване на данни от изследваните пробни площадки. 
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Подзадача РП.I.7.2 – 2. Проучване на въздействието на климатичните промени 

върху флористичното разнообразие като компонент на устойчива и благоприятна 

жизнена среда 

Основната задача на екипа за първата година беше да се създадат условия за 

провеждане на дългосрочен мониторинг за оценка на климатичните промени върху 

флористичното разнообразие на България. Като резултат за първата година беше 

предвидено разработване и апробиране на Протокол за извършване на теренните 

проучвания. 

Работата се извърши в съответствие с предвидените дейности и одобрения 

график. В началото на отчетния период (на 22.04.2019 г.) беше проведена работна 

среща на екипа за запознаване на участниците с основните дейности по проекта. За 

първата година беше планирана работа по 4 дейности. 

Дейност 1. Проучване на чуждестранния опит и разработване на протокол за 

извършване на теренните проучвания. 

Дейността стартира с проучване, систематизиране и анализ на научната 

литература от национални и международни източници, отнасящи се до методиката и 

територията на изследването (Приложение РП.I.7.2 – 2-1). 

Дейност 2. Подбор на подходящи места за извършване на проучванията и 

инсталиране на постоянни площадки за мониторинг. 

Подходящ обект за инсталиране на площадки за мониторинг са планините, 

защото в тях се срещат значим брой чувствителни към затоплянето видове растения. За 

нашето изследване избрахме планината Витоша. Първоначално бяха идентифицирани 3 

потенциални места за инсталиране на отчетните площадки – 2 в района на резерват 

„Торфено бранище“ и 1 при изворите на река Струма (Приложение РП.I.7.2 – 2-2). След 

внимателното им обхождане бяха избрани 2 места при изворите на река Струма – в 

района на Черното плато и на Скопарника. „Торфено бранище“ не се оказа подходящо 

място. Инсталирани и обозначени с трайни маркери (забити в земята пластмасови 

колчета) бяха общо 9 бр. отчетни площадки с площ от по 1 кв. м., 4 бр. в района на 

Черното плато и 5 бр. на Скопарника. 

Разработен и апробиран беше протокол за извършване на теренните проучвания 

(Приложение РП.I.7.2 – 2-3). Разработени бяха и специални формуляри за нуждите на 

проекта за отчитане на показателите от протокола (Приложение РП.I.7.2 – 2- 4).  

Във всяко място за мониторинг беше монтиран по един датчик за дългосрочно 

измерване на температурата през интервал от 1 час, заровен на дълбочина от 10 см.  

По време на обхождането за избор на места за мониторинг бяха установени 

видове растения с консервационно значение, считани за отдавна изчезнали от 

територията на планината. Подготвена е 1 публикация по темата. 

Дейност 3. Теренни проучвания на въздействията на климатичните промени. 

Проведени бяха теренни проучвания във всяка отчетна площадка в района на 

Черното плато и на Скопарника в съответствие с апробирания протокол. Попълнени 

бяха по 1 Протокол за мониторинг за всяка отчетна площадка. Данните са прехвърлени 

и в електронен вид.  

Дейност 5. Разпространение на резултатите. 

През отчетния период са представени 2 доклада на международни научни 

форуми и е подготвена 1 публикация, която ще бъде подадена в международно 

списание до края на годината. 

 

Подзадача РП.I.7.2 - 3. Моделни оценки на измененията в състоянието на 

ключови застрашени видове животни на територията на България в условията на 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

152 
 

климатични промени,  техните взаимодействия с локалните човешки дейности и 

оценка на мрежата от защитени територии в този аспект 

Направен е преглед на налични данни от предходни изследвания, оценена е 

пълнотата на информацията и са набелязани приоритетни видове, обект на изследване. 

Работи се по съставяне на  пространствена база данни за всеки от избраните видове. 

Подготвени са ГИС слоеве, необходими за моделирането. Съставени са  

актуалистични модели и е направена статистическа верификация на основата на данни 

от Северна България. Идентифицирани са  критични моделни райони – поречието на р. 

Дунав, като еко-коридор с над-национално значение, подложен на интензивен 

антропогенен натиск. 

Извършени са полеви изследвания за видовете в контекста на пригодността на 

територията и антропогенните въздействия, необходими за верификация на 

актуалистичните модели и оценка на реалистичността на избрания моделен подход в 

района на подържан резерват Сребърна и Натура 2000-зона BG0001389 – Средна гора. 

 

Подзадача РП.I.7.2 – 4. Въздействие на климатичните промени в комплекс с 

други фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, 

редките видове и почвени животински съобщества 

През първата година на проекта, по дейност „Избор на целеви видове от 

различни групи безгръбначни и гръбначни животни“ е направен преглед на 

литературата, разработени са критерии и избрани подходящи, основно ендемични и 

редки видове животни и определени моделни индикаторни животински съобщества за 

изследване на въздействието на климатичните промени в комплекс с други фактори 

(замърсители, пожари и др.).  

Изготвен е списък от 41 моделни видове насекоми, основно ендемични и редки, 

чувствителни към климатични промени (Приложение РП.I.7.2-4-1). Той включва: 

разред Hemiptera - 8 вида от сем. Cicadidae; разред Coleoptera – 1 вид от сем. 

Geotrupidae, 2 вида от сем. Scarabaeidae, 10 вида от сем. Tenebrionidae, 8 вида от сем. 

Cerambycidae; Разред Hymenoptera – 12 вида от сем. Formicidae. Събрани са наличните 

до момента литературни данни за разпространението на видовете в България, както и 

други данни от значение за създаването на прогностични модели. Прегледани са 

материали от Зоологичната колекция (BFUS) на СУ „Св. Кл. Охридски, катедра 

Зоология и антропология и систематизирана информацията за непубликуваните 

находища на целевите видове. В резултат на теренните изследвания са получени нови 

данни за разпространението на 12 от видовете.  

Избрани са групи гръбначни животни (тетраподи) - птици (Aves) и прилепи 

(Mammalia: Chiroptera) за проучване на неблагоприятното въздействие на промяна в 

климата върху биологичното разнообразие, с акцент върху редките и консервационно 

значими видове, както и райони на изследване по крайбрежната ивица на Черно море, 

някои планински горски екосистеми, влажни зони и скални терени по течението на река 

Струма (Приложение РП.I.7.2-4-1). Проведени са фаунистични проучвания в Конявска 

планина и са регистрирани 27 вида птици и 6 вида прилепи. Направени са записи с SM2 

рекордер в каньона на река Шагава, в близост до с. Ръждавица, които ще бъдат 

анализирани. 

Определени са моделни почвени съобщества, въз основа на които ще се прави 

биологична оценка на влиянието на климатичните промени върху качеството на 

почвата, а именно свободно живеещите и растително-паразитни нематоди (Nematoda). 

Разработена е постановка на експеримент, която включва изследване в незамърсени и 

замърсени с тежки метали почви на трайни лозови насаждения. Избрани са 8 

експериментални площадки от три климатични области и са събрани почвени проби 
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през пролетта и лятото. Направена е биологична оценка на условията в почвата на 

базата на нематодните съобщества и оценка на способността им да преживяват 

неблагоприятни условия (Приложение РП.I.7.2-4-2). 

Нематодните съобщества са избрани за моделни и при проучване на ефекта на 

горските пожари, зачестили в резултат от засушаване и затопляне, вследствие 

изменение на климата. Прегледана е литературата, свързана с влиянието на горски 

пожари върху тях. Взети са проби и се анализира структурата на нематодните 

съобщества на базата на трофични групи и гилдии в старо пожарище от района на 

Лозенска планина (Приложение РП.I.7.2-4-3). Резултатите ще се сравняват с данни от 

същите площадки преди 20 години. Събран е материал и от пожарище в Кресненското 

дефиле. 

 

РП.I.7.3. ЗАДАЧА 3. РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА 

РАННО ОТКРИВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ВИДОВЕ 

Съгласно времевия график на задачата през отчетния период беше направен 

преглед на информационните източници, в които се публикува информация за чужди 

видове в България. Установени са: 15 научни списания, 4 институционални бази данни, 

12 информационни портала, 22 специализирани интернет страници и форуми, 15 

фейсбук страници и групи, и 10 интернет страници на основни неправителствени 

организации, работещи в областта на изследване и опазване на биоразнообразието.  

Направен беше и преглед на основните институции, отговорни и имащи 

отношение към проблема за инвазивните чужди видове в България. Установени са: 3 

министерства със съответните дирекции, 11 държавни агенции, центрове и 

лаборатории, 13 научни институти и университети, 3 музея, 5 ботанически и 

зоологически градини. 

Актуализиран е националният предупредителен списък с инвазивните чужди 

видове (Приложение 1.7.3.1). Като основа е използван предупредителният списък, 

разработен по проект ESENIAS-TOOLS (2015–2017 г.). В актуализирания списък са 

включени видове, засягащи Европейския съюз, и видове от регионално значение – 

засягащи Дунавския басейн, които все още не са установени в България, но за които 

има риск на бъдат въведени от съседни страни или съществуващи пътища на въвеждане 

и разпространение, както и наскоро установени видове (през последните 1-3 години), 

които са все още локално разпространени в страната. Списъкът съдържа 38 вида 

животни, 7 вида гъби и 37 вида растения. Целта на предупредителния списък е да 

информира заинтересованите страни за чуждите видове, които имат потенциал да 

навлязат на територията на страната и да се разпространят бързо, и по този начин да се 

стимулира тяхното активно търсене и при необходимост – ликвидиране на възможно 

най-ранен етап съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1143/2014 за инвазивните 

чужди видове. 

РП.I.7.4. ЗАДАЧА 4 – СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В 

УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ОКОЛНА СРЕДА 

 

Подзадача РП.I.7.4-1. Създаване на база-данни за гъбни ресурси, уязвими към 

климатични промени 

През отчетния период са изпълнени дейностите, предвидени по тази подзадача. 

Уточнен е обхватът на данните за включване и натрупване в базата-данни. Изготвен е 

списък на литературните източници, съдържащи данни за включване в базата. Изготвен 

е предварителен списък на таксоните за включване в базата-данни. Списъкът ще бъде 

допълван и коригиран паралелно с излизането на нови публикации. Отчитат се нови 

данни за разпространението на гъбите, които са геореферирани и са обвързани с типове 
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местообитания. Наличните за България публикации, с отношение към изгражданата 

база-данни, са идентифицирани. Маркирани са релевантните данни за последваща 

дигитализация. Извършено е тестово дигитализиране на данни с 97 записа. 

 

Подзадача РП.I.7.4-2. Динамика на ресурсите от лечебни растения уязвими към 

климатичните промени 

Избрани са видове лечебни растения, които са чувствителни към промени в 

екологичните условия. През отчетния период е събрана и систематизирана 

необходимата за провеждането на теренните изследвания налична хорологична 

информация. Информацията за ресурсологични изследвания е ограничена и данни в 

това направление могат да се открият основно в разработени дипломни работи. 

Направен е преглед на хербарните материали в SOM, както и справка с хорологичната 

картотека в ИБЕИ, БАН. Проведени са теренни проувания. Приложен е трансектният 

метод, в резултат, на който са локализирани и картирани естествените находища на 

Adonis vernalis (Пролетен горицвет) и Allium ursinum (Левурда, Мечи лук) в Лозенска 

планина. Пролетният горицвет е забранен за стопанско ползване, съгласно чл. 10 от 

Закона за лечебните растения (разрешен за събиране само за лични нужди). Левурдата е 

вид със стопанско значение и е важен обект на събиране в цялата страна. Направена е 

оценка на състоянието на Betonica officinalis (Лечебен ранилист) в Люлин планина. 

Лечебният ранилист е вид под специален режим на опазване и ползване (съгласно чл. 

10 от Закона за лечебните растения).  Избрани са пробни площи, в които е направена е 

ресурсна оценка и е определено състоянието и нивото на експлоатационните запаси, 

съгласно „Методика за определяне на запасите от лечебни растения” (Шрëдер и др., 

1986). Направена е оценка на състоянието на Micromeria dalmatica (Далматинска 

микромерия, Балканска мента) в Родопите, Славянка и Долината на река Места и на 

Arctostaphylos uva-ursi (Мечо грозде) в Пирин. Проведен е мониторинг на популациите 

на Sideritis scardica (Пирински, Мурсалски чай) в Родопите, Славянка и Пирин. Видът е 

под пълна забрана за събиране (след издадена заповед от 2016), но въпреки това 

антропогенният натиск продължава да съществува. Направено е предложение за 

включването му в Закона за биологичното разнообразие. Направен е анализ на 

биологичните типове и функционалната морфология на цветовете на ентомофилните 

лечебни растения във връзка с начините на опрашване и потенциалните опрашители. 

Обобщени са стратегиите на размножаване, включващи биологичния тип, полинацията 

и мутуалистичните взаимовръзки с опрашителите на представителни видове от сем. 

Lamiaceae. Подчертано е, че 85% от лечебните растения у нас се нуждаят от 

опрашители за нормално семенно размножаване. Направените анализи имат пряка 

връзка с целите на националната програма, тъй като климатичните промени засягат 

много по-рязко опрашителите, което рефлектира върху растенията. 

Подзадача РП.I.7.4-3. Влияние на глобалните климатични промени върху 

ресурсни видове риби в речни екосистеми, обект на хидроморфологичен натиск 

Идентифицирани са и са проучени източници на информация за екологичното 

състояние на пъстървови реки (главно от типове R1, R2, R3). Според резултатите от 

досега извършените проучвания, хидроморфологичният натиск е основната форма на 

антропогенно влияние върху пъстървовите реки в България. Изграждането и 

функционирането на МВЕЦ налага изискването за изграждане на проходи за риби и 

други водни животни и осигуряване на „екологичен минимум” (10 % от 

средномногогодишното водно количество), който се определя като ключов за 

поддържане на биоразнообразието на водните екосистеми, на крайречните 

местообитания и влажни зони. Освен антропогенните въздействията, естествените 

смущения като локални и/или глобални промени (затопляне, засушаване, наводнения) 
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играят роля при формирането на пространствено-времевия модел на дънните 

безгръбначни (Clenaghan &Hernan 1998). Екологичните предпочитания на 

сладководните организми се използват през последните години за оценка на 

климатичните промени и тяхното влияние върху състава и структурата на бентосните 

съобщества в реките (Durance, Ormerod, 2007). На базата на информацията от 

идентифицираните източници е съставен списък на потенциални обекти за проучване, 

който през следващия етап на проекта ще бъде прецизиран и оптимизиран. На този етап 

като основни райони за проучване се очертават високите части от водосборите на 

реките Струма, Места и Арда. Като допълнителни потенциални райони за проучване са 

високите части от водосборите на реките Огоста, Лом и Осъм. В резултат на анализ на 

данни от извършени мониторингови проучвания по БЕК Риби, свързани с рутинен 

биологичен мониторинг на водите, мониторинг на МВЕЦ, както и проучвателен 

мониторинг на СМВТ в пъстървовите зони по БЕК Риби за периода 2011-2019 г. е 

направен анализ на популацията на речна пъстърва на територията на 

западнобеломорски регион. Регистрирани са 40 локации на речна пъстърва. Подробен 

отчет по дейности е представен в Приложение РП.I.7.4-3. 

 

Подзадача РП.I.7.4-4. Местното растително разнообразие и традиционното 

знание като основа за оценка на влиянието на климатичните промени и адаптиране 

към тях 

Дейност 1: Проучване на национални и регионални политики в областта на 

ползването на растителните биоресурси и влиянието на климатичните промени върху 

растителното разнообразие в България.  

Анализираните действащи национални и регионални политики в областта на 

ползването на растителните биоресурси са част от разработени стратегии, планове, 

анализи и научни проучвания. Мерките за адаптация на земеделските практики към 

промените климата са подробно разписани в съответните стратегически документи, но 

примерите са основно базирани на чуждестранен опит. Националната статистика (МЗХ, 

2003-2013) отчита значително намаляване на броя на малките ферми от смесен 

характер, поддържащи високо разнообразие от култури, които се считат за важни за 

поддържането на растителните генетични ресурси, осигурявайки важен социално-

икономически буфер в периоди на икономическа нестабилност, осигурявайки основно 

препитание за значителна част от населението в селските райони, както и допълнителен 

източник на евтина, здравословна храна за членовете на техните семейства в градските 

райони. Недостатъчната информация и пропуските, отразени в редица документи 

представят обществената неинформираност и/или неангажираност към ефекта на 

климатичните промени и подходите за адаптация към тях като впечатление правят 

липсата на данни за активност на отделни фермери и общности от селските райони по 

отношение прилагане на вече известни или нови подходи за адаптация.  

В България липсват и значими данни за хранителните навици и потребителското 

поведение по отношение на ползването на растителното разнообразие включително 

местното. Откъслечни данни показват увеличаване на потреблението на животински 

продукти и особено на преработени храни. В същото време близо 80% от основните 

храни на пазара (плодове, зеленчуци, месо) са вносни, което права снабдяването с 

храни на населението почти изцяло зависимо от чуждестранни източници на храни. 

Дейност 2: Сравнителен анализ на възприятието, разбирането и реакциите към 

измененията на климата на местно ниво в избрани планински и равнинни райони 

Разработена е анкета за изследване на нагласите към измененията на климата на 

местно ниво. Проучването заложи на лично анкетиране на респонденти по време на 

теренни проучвания в избрани планински и равнинни райони и на web-базирано 
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набиране на респонденти в дългосрочен план за по-голяма представителност.  

Междинните данни показват, че като най-осезаеми се посочват засушаванията, 

екстремните климатични явления и появата на нови вредители по селскостопанските 

култури. Респондентите се възприемат като силно или много ангажирани с въпросите, 

свързани с опазването на хранителното биоразнообразие, но споделят, че им липсва 

информация, свързана с мерки за адаптация към климатичните промени, включително 

когато се касае за земеделски производители. 

Данните от теренните проучвания показват отказване от зеленчукопроизводство 

вкл. на местни сортове поради нерентабилността на местната продукция в сравнение с 

вносната продукция комбинирано с преориентирането на дребните преработватели към 

по-евтините вносни суровини. Въпреки наличието на български и вносни 

сухоустойчиви култури и сортове преориентиране на производителите към тях не се 

споменава. Възможността за отглеждане на сухоустойчиви сортове и култури не се 

промотира като средство за адаптация към измененията в климата (АИК) сред дребните 

стопани, които често разчитат на неефективни и неадекватни практики или нямат 

възможност да инвестират в подобряването на производствените си мощности. 

Запазените на места традиционни знания за събиране на диви хранителни растения и 

отглеждане на стари сортове и местни форми сухоустойчиви култури не се възприемат 

като възможен ресурс за предприемачество в сектора на селското стопанство и 

производството на храни. 

Подборът на култури, сортов материал и подходящи земеделски практики 

базирани на традиционни знания са силно ограничени поради силно ограничения брой 

пазители на подобни знания, слабия пренос между поколенията и противопоставянето 

на модерните експертни схващания с традиционните подходи без да се търсят 

възможности за комбинирането им. Последното поставя допълнителни препятствия 

пред по-доброто информиране на местните общности и производителите. 

 

РП.I.7.5. ЗАДАЧА 5. ГЕНЕТИЧНИ, ЕПИГЕНЕТИЧНИ И ФИЗИОЛОГО-

БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РАСТЕНИЯТА КЪМ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

През отчетния период бяха проведени експерименти по всички 

научноизследователски дейности, планирани в Задача 5. Като експериментален 

материал са използвани български генотипове зимна пшеница, създадени в 

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево (Янтар и Златица) и Институт 

по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово (Садово 1 и КМ135), както и 

различни генотипове ечемик. Растенията са отглеждани в климатична камера като 

почвени култури. Всички анализи са извършвани на фаза втори лист. 

Дейност 1. Проучване на генетичните и епигенетични механизми на регулация 

на стрес-индуцируеми гени в икономически важни култури 

1.1. Анализи на експресията на гени, свързани с отговора към абиотичен стрес 

в генотипове житни растения с различна устойчивост към абиотичен стрес 

Проучена е експресията на следните гени, свързани с отговора към абиотичен 

стрес - калпаин P-ATP-зависима протеаза, цистеин протеаза WCP2, дехидрини 

(AY574032, EU395844, AAB18201), протеини на топлинния шок (HSP70 и HSP100) 

след засушаване и последващо възстановяване. Седемдневното засушаване води до 

силно повишаване на транскрипцията на всички изследвани гени, като степента на това 

повишаване е генотип-зависима. Експресията на изследваните протеази е най-висока 

при Златица и Садово, докато при Янтар увеличението е значително по-слабо. След 4-

дневно възстановяване се наблюдава подобна тенденция на промяна, което показва по-

силни процеси на протеолитично разграждане в Златица и Садово. Това е индикатор за 
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по-слаба сухоустойчивост на тези два генотипа и по-висока устойчивост на Янтар. При 

дехидрините и HSPs също се наблюдават генотип-зависими промени, но получените 

резултати ще бъдат допълнително валидирани. 

1.2. Сравняване на ефектите на абиотични стресови фактори върху 

експресията на гени, кодиращи ензими с метилтрансферазна активност в генотипове 

житни растения 

Извършени са пилотни експресионни анализи на гени, кодиращи ДНК 

метилтрансферазни ензими (TaMET1, TaMET2a, TaMET2b и TaMET3) след засушаване 

и последващо рехидратиране на растенията. Наблюдавани са зависими от възрастта и 

генотипа промени в нивото на изследваните транскрипти. При всички генотипове се 

наблюдава най-голяма вариабилност в експресията на TaMET3. Нивата на MET1 се 

повишават при Златица и Садово, и остават непроменени при КМ135 и Янтар. Тези 

експерименти показват, че засушаването предизвиква експресионни изменения на 

изследваните метилтрансферази, което е показател за вероятна промяна в метилирането 

на ДНК. 

Контролът на ДНК метилирането в растенията се осъществява и от белтъци от 

Snf2 семейството, в частност от DECREASE IN DNA METHYLATION1 (DDM1), който 

ремоделира нуклеозомата. Проучихме ефекта на засушаването върху експресията на 

DDM1 в листа и корени на сортове пшеница с различна толерантност към засушаване 

след силен воден стрес и последващо възстановяване. Устойчивите към засушаване 

сортове показаха по-високо ниво на експресия на DDM1 в листата, докато по-

чувствителните сортове имаха значително по-ниска експресия. Експресионните нива на 

DDM1 в корените на всички изследвани сортове пшеница е по-висока в сравнение с 

тази в листата, но също така показва и зависими от сорта промени. Тези резултати 

предполагат пряко или косвено участие на DDM1 в сортово-специфичния отговор към 

засушаване, вероятно чрез промяна в структурата на хроматина. 

Дейност 2. Оценка на геномния интегритет на растенията в условия на 

абиотичен стрес 

2.1. Анализ на възникналите първични повреди в ДНК и кинетиката на тяхното 

възстановяване 

Разработен е протокол за определяне на естественото ниво на ДНК повреди, 

индуцирани от слънчевата УВ радиация в генома на ечемика при полски условия. 

Методологията дава възможност за оценка на въздействието на фоновата биологично 

активна УВ радиация от околната среда върху геномния интегритет при културните 

растения. 

Изследвани са молекулярните механизми, ангажирани в отговора към 

ултравиолетова радиация при ечемик. Направен е скрийнинг на фенотипно ниво на 

селскостопански и моделни генотипове ечемик за чувствителност към УВ-В радиация. 

Установено е, че нивото на ДНК фотоповреди в листата на млади ечемични растения 

при естествени условия е 7-9 на мегабаза ДНК в дни с интензивно слънчево греене. 

Направена е количествена оценка на УВ-индуцираните ДНК повреди и тяхната 

репарация в ядрения и извънядрените геноми на ечемика при контролирани условия. 

Установено е, че растенията, отглеждани в растежна камера с LED осветяване, 

отстраняват УВ-В фотопродуктите сравнително неефективно, за разлика от тези, 

възстановявани на естествена дневна светлина. 

Дейност 3. Изследване на физиолого-биохимичните основи на устойчивостта на 

растенията към неблагоприятни условия на околната среда 

3.1. Определяне на специфични морфологични белези, свързани с отговора на 

растенията към неблагоприятни екологични фактори 
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Направен е морфометричен анализ на листната повърхност на изследваните 

генотипове пшеница с основен акцент върху плътността на устицата и трихомите. 

Установени са статистически значими разлики в плътността на устицата при 

контролните и засушените растения. Изследваните генотипове пшеница притежават 

сравнително големи по размер устица, които не се различават съществено по 

дължината на гировидните клетки. Генотипът Янтар притежава по-висока плътност на 

трихомите, което вероятно намалява загубата на вода и е характерно за сортовете с по-

висока сухоустойчивост. 

3.2. Анализ на промените във фотосинтетичния газообмен при засушаване на 

пшеница 

През отчетния период е направен анализ на промените във фотохимичната 

активност на различни сортове пшеница, подложени на умерено и силно засушаване. 

Установено е че при умерена степен на засушаване фотохимичната активност на 

фотосистема 2 (Φ PS2 ) не се повлиява съществено. При силно засушаване Φ PS2 е 

силно инхибирана, но промените не са необратими. Установено е че максималният 

квантов добив на PS2 (F v /F m ) също по-съществено се повлиява при силна степен на 

воден дефицит. Като цяло, при изследваните сортове пшеница първичните 

фотосинтетични реакции са стабилни в условията на воден дефицит. 

3.3. Оценка на промените в качествения и количествен състав на основни групи 

метаболити, отговорни за устойчивостта на растенията към абиотични стресови 

въздействия 

Сравнени са промените в съдържанието на ключови стресови маркери за 

установяване на физиологичната реакция на различните генотипове пшеница към 

засушаване. Приложеният стрес съществено увеличава съдържанието на водороден 

пероксид, общите тиолни и фенолни съединения, малондиалдехид и свободен пролин в 

сравнение с контролите. Тези увеличения обаче показват отчетливи генотип-свързани 

изменения. При Янтар, увеличенията на всички маркери са по-слабо изразени, като 

след рехидратиране стойностите са сходни с контролните. Златица има най-високи 

стойности на маркерите при засушаване, както и най-слабо възстановяване след 

рехидратиране. 

Изследваните сортове пшеница бяха анализиране за съдържание на метаболити 

чрез ГХ/МС след засушаване и последващо възстановяване. Бяха идентифцирани 

фенолни, мастни и органични киселини, аминокиселини, мастни алкохоли, моно- и 

дизахариди, стероли. Количественият анализ показа, че в пробите, отглеждани в 

условия на засушаване, се отчита повишено съдържание на аминокиселини и 

монозахариди. Количествените вариации в останалите компоненти са нееднозначни. 

ИЗВОДИ 

Данните от проведените експерименти през отчетния период показват сортово-

специфични промени и според изследваните показатели, сортовете пшеница могат да 

бъдат разделени на толерантни, чувствителни и сортове с междинна устойчивост към 

абиотичен стрес. Толерантните генотипове имат сравнително стабилни генетични, 

епигенетични и физиолого-биохимични показатели, докато чуствителните показват 

съществена вариабилност на тези показатели и понижена способност за възстановяване 

след рехидратиране. Отчетените сортово-специфични изменения в защитната 

антиоксидантна система (съдържание на водороден пероксид, каталазна и пероскидазна 

активност и др.), разликите в листната микроморфология (плътност на устицата и 

трихомите) и нивото на експресия на гени, свързани с отговора към абиотичен стрес и 

епигенетичния статус на растенията, могат да бъдат използвани като маркери за оценка 

на нивото на толерантност към засушаване при различни сортове пшеница. 
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РП.I.7.6. ЗАДАЧА 6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА „ПОЧВА-РАСТЕНИЕ“ 

В РАЙОНИ С ПОВИШЕНА АНТРОПОГЕННА АКТИВНОСТ 

 

Първа стъпка в изследването на системата „почва-растение“ в антропогенно 

повлияна среда е определянето на потенциалните райони за изследване. За постигането 

на тази дейност, през отчетния период екипът, който работи по задачата извърши 

следното: 

1. Предварителна обработка на данните от Националната мрежа за почвен 

мониторинг. за концентрацията на 8 потенциално токсични елемента (ПТЕ) (As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb и Zn) в 397 пробовземателни места при две дълбочини на пробовземане: 

0-20 см (повърхностен почвен слой) и 20-40 см (подпочвен слой). 

2. Изчислени са "максималните" фонови концентрации на ПТЕ по методите 

'median+2MAD' и 'TIF', както и най-често използваните персентили (Q90, Q95 и Q98). 

Резултатите показват, че не се наблюдават съществени разлики между повърхностния и 

подпочвен слой. Стойностите за Q90 на ПТЕ са сравнени с данните от европейския 

геохимичен атлас FOREGS. 

3. Определени са и са представени чрез карти пробовземателните точки, в 

които се наблюдават по-високи концентрации от "максималните" фонови за двете 

дълбочини на пробовземане. Превишения се наблюдават в областите: за As – Бургас, 

Монтана и Смолян; за Cd – Стара Загора и Ямбол; за Cr – Бургас; за Cu – Бургас, 

Велико Търново, Пазарджик и Ямбол; за Ni – Бургас и Сливен; за Pb – Благоевград, 

Кърджали, Пазарджик, Смолян, София и Хасково и за Zn – Видин. 

Резултатите и тяхното подробно описание са представени в Приложение I.7.6. 

 

РП.I.7.7. ЗАДАЧА 7. РАСТИТЕЛНИТЕ ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ КАТО 

РЕСУРС НА ЦЕННИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

Направена е литературна справка относно разпространението на инвазивния вид 

- Amorpha fruticosa, от която става ясно, че растението е един от най-агресивно 

разпространяващите се инвазивни за Европа видове. 

Установено е, че един от основните компоненти на екстракта от Amorpha 

fruticosa - стилбеноида аморфрутин, притежава антимикробно, антиоксидантно, 

антидиабетно, цитотоксично, противовъзпалително, противотуморно, 

хепатопротективно и инсектицидно действие. Ограничени или напълно липсващи са 

данните относно генотоксичния, мутагенния и канцерогенния потенциал на екстракти 

от този вид.  

На база литературните данни, плодовете на растението бяха избрани за 

определяне на потенциалния им генотоксичен ефект. Плодовете от Amorpha fruticosa 

бяха събрани и идентифицирани от доц. д-р Екатерина Кожухарова. 

Приготвен е воден екстракт по стандартна процедура. Изсушеният материал 

(300 g) е пулверизиран, пресят (3 mm), перколиран и изсушен с дихлорометан (4,5 l). 

Обезмаслената растителна субстанция е екстрахирана допълнително с 80% метанол (12 

1), след което полученият екстракт е филтриран, изпарен на ротационен изпарител и 

лиофилизиран (Е.К и И.Й). Анализът на екстракта е направен чрез модифициран HPLC 

метод по отношение на аморфрутин A и B. Установено е, че общото количество 

аморфрутини е 94%. 

Потенциалният генотоксичен и мутагенен ефект беше определен на два тестс - 

„spot“  и на Цимерман. Интензивността на „петната“ в третираните варианти и 

негативната (нетретирани клетки) контрола беше приблизително еднаква, което 

предполага липса на генотоксичност. Тестът на Цимерман, показва, че преживяването 

след третиранията е сравнимо с контролата. Не беше установен и ефект по отношение 
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на генетичните събития - честота на конвертанти и ревертанти, както и тотални 

аберанти. Получените резултати показват, че екстракта от плодове на Amorpha fruticosa 

не проявяват генотоксичен и мутагенен потенциал в изследвания диапазон от 

концентрации. Данните ще бъдат представени на научен форум през ноември. В 

момента се подготвя съвместна публикация за списание с IF с колеги от ФФ на МУ, 

София. 

Допълнително извършена работа: 

На база DPPH анализ беше установено, че екстрактът има силно изразена 

радикал „улавяща“ активност. Данни от ДНК Topology тест показаха, че най-високата 

тествана концентрация - 1000µg/ml проявява про-оксидантен и съответно ДНК 

увреждащ ефект върху плазмидна ДНК. Данните са представени на научен форум (26-

28.09.2019, Варна). 

 

РП.I.7.8. ЗАДАЧА 8. СЪЗДАВАНЕ И ТЕСТВАНЕ С ТЕРЕННИ ДАННИ НА 

ПРОСТРАНСНТВЕНА БАЗА ДАННИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ 

Преглед и систематизиране на класификации, индикатори, методически документи – 

национални и на ЕС: 

През периода бе извършен преглед на класификации, индикатори, методически 

документи – национални и на ЕС от гледна точка на наличието на данни на европейско 

ниво, тяхната тематична релевантност, уместност на пространствения мащаб, честота и 

редовност на изготвяне на серия от данни и взаимна съвместимост, както и връзката им 

с международни разработки като текущата ревизия на експерименталните екосистемни 

сметки към Системата за икономически сметки за околната среда, изпълнявана от 

Статистическото поделение на ООН. Резултати:  

• Съставена и приета за публикуване глава от книга (Приложение I.7.8-1), 

посветена на връзката екосистеми – адаптация към изменението на климата.  

• Резултатите от цялостния анализ са обобщени във втора статия, която се 

подготвя за публикуване в списание с импакт фактор (Приложение I.7.8-2) и се очаква 

да бъде публикувана през втората година на проекта.  

 

Структуриране на пространствената база данни: 

През периода бяха извършени следните дейности: 

• Извършен обмен с международните мрежи, в които ИБЕИ участва и които имат 

за задача структуриране на бази данни: Международната и Европейската мрежи за 

дългосрочни екосистемни изследвания (ILTER и eLTER) и Децентрализираната 

система за научни колекции (DISSCO). Изучени техните стандарти и изисквания към 

структурата на подаваните данни. 

• Започната работа по инвентаризацията на данните в ИБЕИ: определени 

допълнителни принципни изисквания към архитектурата, в т.ч. архивиране и връзки с 

информационната инфраструктура на БАН.  

 

Създаване на система от метаданни и протоколи за въвеждане и споделяне на данни, 

осигуряване на откриваемостта на данните, тяхната кохерентност и 

пространствен анализ: 

През периода бяха извършени следните дейности: 

• Изучени системите за метаданни на Европейската Агенция по Околна Среда и 

международната мрежа. Започнат първоначален опис на елементи данни, които да 

бъдат отчитани в информационната система. 

• Изготвен проект за йерархия на индикатори и параметри, основани на принципа 

„Единна система“ и адаптирана класификация на екосистемни индикатори от 
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Методологична рамка за оценка и картиране на състоянието на екосистемите и 

екосистемните услуги в България (представена на конференция – вж. Приложение I.7.8-

3 и в статията по Подзадача 1). Поради късното обявяване на втори важен форум през 

12.2019 от страна на организаторите му не бе възможно изразходването на 

предвидените за него средства за командировки, които следва да се прехвърлят за 

Година 2 

Технологична и организационна реализация и въвеждане на информация в 

пространствената база данни: 

По тази дейност е започнат единствено анализът на гео-пространствените данни 

от картиране и оценка на отделните екосистемни типове.  

Оценка на състоянието и динамиката на уязвими високопланински екосистеми, 

разположени на горна горска граница, изложени на риск от климатични и 

антропогенни промени: 

По тази дейност са изпълнени: 

• Литературна справка, включваща над 100 публикации свързани с изследвания на 

високопланински екосистеми; 

• Разработка на критерии за избор на обект на изследвания, включващи: 

надморска височина, наличие на екотон на горна горска граница, характерно 

растително и земно покритие, наличие на различни типове и подтипове екосистеми, 

достъпност; 

• Избор на обект на изследвания, отговарящ на предварително заложените 

критерии за високопланинска екосистема; 

• Подбор на спътникови данни по предварително заложени критерии за качество 

на сателитните сцени; 

• Набор на климатични данни, включващи параметрите валежи, слънчева 

радиация, изпарение и температура, за периода на изследване; 

• Подбор на растителни индекси, базирани на дистанционни изследвания за 

изчисляване на индекси за функционално състояние на растителната покривка 

(Normalized Difference Vegetation Index – NDVI, Normalized Difference Water Index – 

NDWI и Normalized Difference Greenness Index – NDGI); 

• Започнат анализ на влиянието на промените в избраните ключови климатичните 

параметри върху функционалното състояние на високопланинските екосистеми. 

 

РП.I.7.9. ЗАДАЧА 9 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ (ПОЧВИ 

И РАСТЕНИЯ) ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ ПРИ УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА 

БЕЗОПАСНА ПРОДУКЦИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.9.-1. Създаване на F1 хибриди домати, толерантни към 

засушаване 

Дейност РП.I.7.1-1 Първичен скрининг на наличната генплазма от домати в условията 

на редуцирано напояване 

През отчетния период съгласно дейностите предвидени по работна програма 

беше извършен подбор на генотипове домати, от наличната колекция на Институт по 

зеленчукови култури „Марица“ Пловдив, с цел изпитване толерантността им към 

редуцирано поливане. Четиринадесет генотипа домати бяха отгледани по технология за 

средноранно полско производство при два режима на напояване – оптимален и 50% 

редуцирано поливане. Експерименталните данни показаха, че растенията огледани в 

условие на намалено напояване се отличават с понижение на добива, като резултата от 

формирането на по-малко на брой и с по-ниска средна маса плодове. Най-чувствителни 
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на приложения стрес бяха генотиповете от групата на индетерминантните, едроплодни 

домати, при които намалението на продуктивността е в границите от 64,6% до 72,9%. 

Най-устойчиви на редуцирано напояване бяха доматите от типа „Чери“, при които 

понижението в продуктивността е от 0,6% до 29,9%. Изключение прави само линия 

1059, при която добива в условия на 50% редуцирано напояване намалява с 63,3%. 

Доматите с детерминантен тип на растеж заеха междинно положение с понижение на 

продуктивността от 11,8% (сорт Жаклин) до 36,9% (линия 1941). Редуцираното 

напояване се отразява негативно и върху морфологията на плода. Обобщените 

резултати показват, че в условия на редуцирано напояване се формират плодове с по-

малки размери и по-тънък перикарп. Установена е сортова реакция към водния 

дефицит по съдържание на разтворими сухи вещества в доматените плодове. Всички 

индетерминантни едроплодни домати реагират с увеличение на изследвания показател, 

докато в детерминантните сортове за промишлена преработка се отчита намаление. 

Независимо от режима на напояване, разтворимите сухи вещества в 

индетерминантните линии от тип „Чери” 1447/16 и 1059/18 запазват постоянни 

стойности. 

На основа на получените резултати стартира изграждането на база данни, за 

толерантността към засушаване при домати.  

Приложение РП.I.7.9.-1 : Снимков материал на растения и плодове от 

проучваните генотипове отгледани при два режима на напояване. 

 

Подзадача РП.I.7.9-2. Създаване на система за съхранение и оценка на 

биоразнообразието от зърнено-житни култури за нуждите на производството и 

селекцията 

Дейност 1. Проучване на адаптивните възможности на съвременни сортове 

пшеница, ечемик и овес при условията на абиотичен стрес.  

В опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат в полски опит са засети 

по 25 генотипове пшеница, ечемик и овес с различен географски произход, общо 75 

образци. По време на вегетацията са извършени наблюдения за определяне 

настъпването на основните фенологични фази на развитие и полски оценки на важни 

селекционни признаци (зимоустойчивост, ранозрелост, устойчивост на полягане, 

височина на стъблото, устойчивост към важни за съответните култури болести). 

Отчетена е продължителността на междуфазните периоди поникване-братене, братене-

вретенене, вретенене-изметляване и изметляване-восъчна зрялост. Отчетени са броят на 

засетите и броят на поникналите растения. На базата на процента на презимувалите 

растения е определена степента на зимоустойчивост. Всички образци са изпитани по 

методиката на Кох за установяване на тяхната студоустойчивост. Чрез комплекс от 

физиологични показатели е определена биологическата сухоустойчивост на образците, 

а чрез контролирано засушаване в засушник е определена тяхната агрономическа 

сухоустойчивост. Отчетен е добивът и неговите структурни елементи. На фона на 

наблюдаваното засушаване през стопанската година са излъчени образци с добри 

адаптивни възможности. Те успяват да формират относително висок добив спрямо 

стандартните сортове и средните стойности за всяка група образци.    

Дейност 2. Изграждане на демо-полета за презентиране на сортове подходящи за 

производство при условията на абиотичен стрес.  

Демо-полетата са насочени към земеделските производители и са за 

презентиране на сортове подходящи за производство при условията на абиотичен стрес 

с цел внедряването им в производство. Засети са 24 сорта ечемик, 3 сорта овес и 12 

сорта пшеница. Извършени са всички необходими технологични мероприятия. 

Отчетени са броят на засетите и броят на поникналите растения. Проследено е 
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настъпването на основните фенофази, продължителноста на отделните фенофази, 

междуфазни периоди по сортове и на вегетационния период като цяло. При полски 

условия е установена степента на зимоустойчивост на всички образци, а при полско-

лабораторни условия (по методиката на Кох) е определена тяхната студоустойчивост. 

Отчетен е добивът, неговите структурни елементи и е направено заключение за 

реакцията на отделните образци към условията на абиотичен стрес. Излъчени са 

образци с добра стабилност на добива и добра проява на други признаци (ранозрелост, 

устойчивост на полягане), които успешно могат да се отглеждат от земеделските 

производители.  

Дейност 3. Създаване и поддържане на полски колекции от образци пшеница, 

ечемик и овес, устойчиви на абиотичен стрес.   

В опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат са засети ръчно колекции 

от по 25 генотипове пшеница, ечемик и овес с различен географски произход, общо 75 

образци. Размерът на парцелките е 1 m2 в 3 повторения. Отчетени са датата на 

поникване и продължителността на отделните фенофази и междуфазни периоди. 

Установен е броят на засятите и броят на поникналите растения. По време на 

вегетацията са извършени наблюдения за установяване настъпването на фенологичните 

фази на развитие и са направени полски оценки на важни селекционни признаци 

(височина на стъблото, дължина на вегетационния период, устойчивост на полягане и 

болести). Направен е биометричен анализ за определяне на структурните елементи на 

добива (брой продуктивни братя, брой класчета и зърна, тегло на зърното от клас 

(метлица) и масата на 1000 зърна. На базата на посочените изследвания е направена 

агробиологична характеристика на образците  и са посочени перспективни генотипове, 

които могат да бъдат включени в хибридни комбинации за създаване на изходен 

материал и сортове, устойчиви на абиотичен стрес.   

Дейност 4. Създаване на ново генетично разнообразие от пшеница, ечемик и 

овес.  

За създаване нови образци по пътя на комбинативната селекция с висока студо- 

и сухоустойчивост в питомник за хибридизация са засети по 10 сорта и селекционни 

линии ечемик, пшеница и ечемик. През месец май по време на цъфтежа от всяка 

култура са извършени по 6 хибридни комбинации, по 3 във всяко направление – по 

студоустойчивост и сухоустойчивост. Получените хибридни семена (Fo) са засяти през 

есента за отглеждане на F1 хибриди. 

Подзадача РП.I.7.9-3. Картотекиране и съхранение на диви овощни видове и 

стари локални сортове, застрашени от изчезване при специфичните условия на 

Западна България 

През отчетната 2019 г. са извършени възможните за този етап експедиции в 

районите на Кюстендил (Конявската планина, Краище, Пиянец), Ресилово и Трън за 

издирване на диви  овощни видове и стари локални сортове. Координатите на 

отбраните дървета са записани с мобилно приложение, а физически са маркирани с 

трайна флуорисцентна спрей боя. 

В Конявската планина до 700 m надморска височина и в района на село 

Горановци са маркирани стари дървета с неизвестен произход oт вида Prunus avium L. 

В черешови насаждения в районите на селата Таваличево и Горна Гращица са открити 

местните стари черешови сортове - Ръждавичка белвица, Переста белвица и Волско 

сърце. Посочените ги няма в ген-банката на Институт по земеделие – Кюстендил. В 

резултат на изследването са маркирани единични дървета принадлежащи към род Pyrus 

(круша) и род Malus (ябълка), семейство Rosaceae, както и от род Prunus, вид domestica 

(слива). Едни от маркираните дървета са свободнорастящи в горския фонд, имащи 

семенен произход, а други се намират в стари изоставени градини и ниви в 
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пограничните села Еремия, Ваксево и Длъхчево-Сабляр. Съгласно методиката за 

изучаване на растителните ресурси (Недев и др., 1979) на някои от маркираните форми 

са описани короните на дърветата, определени са морфологичните особености и 

вкусови качества на плодовете, както и сроковете на узряването им. При наличието на 

плодове са извършени биометрични и химични анализи. Подробен анализ на 

резултатите, както и някои помологични характеристики на плодовете са дадени в 

приложение РП.I.7.9.3. През следващите години на проекта предстои проследяване на 

проявленията на маркираните растителни форми, както и издирване на нови. Отбраните 

перспективни форми от местните генетични ресурси ще бъдат размножени и запазени 

като генофонд в Институт по земеделие - Кюстендил и включени в бъдеща 

селекционна работа. 

 

РП I.8 Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 
 

РП I.8.1 Анализ на опита и прилаганите решения при оценката на 

опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни 

явления 

 

РП I.8.1-1 Проучване, инвентаризация и анализ на нормативно 

регламентираните процедури и методики за оценка и прогнозиране на опасността, 

уязвимостта и риска от проявата на неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 

хидросферни явления: 

В рамките на тази дейност беше извършено задълбочено проучване на 

нормативната уредба, както и на нормативно регламентираните и утвърдени методики 

в страната. Акцентът беше поставен върху проблематиката, свързана с управлението на 

риска от наводнения, където е налице както утвърдена методика (МОСВ), така и 

натрупан практически опит, залегнал в основата на действащите към настоящия 

момент Планове за управление на риска от наводнения (ПУРБ). В резултат от 

извършеното проучване беше разработен Технически доклад, в който задълбочено е 

разгледана действащата нормативна уредба в областта на Управлението на водите, с 

подчертано внимание върху Управлението на риска от наводнения (Приложение I.8.1-

1). Докладът ще бъде използван като основа за работата и в останалите изследоватески 

дейности в подпакета. Обобщените резултати от тази дейност, както и резултатите от 

следващата РП.I.8.1-2 дейност в настоящия подпакет бяха представени на проведената 

XVII-та Национална конференция „География и регионално развитие“ през месец 

септември 2019 г. Подготвен и представен за издаване е доклад на тема „Нормативно 

предопределени проблеми на картирането и оценката на заплахата и риска от 

наводнения в нормативната уредба на България“, който предстои да бъде публикуван в 

Сборника към конференцията (предполагаема дата на издаване - март 2020 г). 

 

РП.I.8.1-2: Преглед и анализ на научната и техническа литература, свързана с 

оценката на опасността, уязвимостта и риска от неблагоприятни явления 

В рамките на тази дейност е направен задълбочен преглед на научната и 

техническа литература. Осбенно задълбочено са разгледани големите изследователски 

проекти, финасирани и изпълнявани на ниво ЕС. Създавен е документ с резюмирани 

селектирани проекти в областта на оценката и картирането на заплахата и риска от 

неблагоприятни атмосферни и хидросферни явления, както и подробна библиографска 

справка с научна литература (Приложение.I.8.1-2).  изследователите, ангажирани в 
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работата по работния пакет.Информацията е достъпна за останалите участници в 

работният пакет.  

 

РП I.8.2 Информационно осигуряване и създаване на интегрирана 

геопространствена база данни за оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления 

 

РП I.8.2-1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост  

В рамките на този под-пакет е извършено задълбочено проучване и анализ на 

информационната обезпеченост по отношение на неблагоприятните и рискови 

климатични явления. Разгледани са както основните източници на информация (в т.ч. 

производни на метеорологичната и хидрометрична мрежа на НИМХ), така и 

допълнителни потенциални източници на информация, които могат да бъдат 

използвани в хода на изследователския процес. Събрана е информация за налични 

достъпни бази данни и инструменти. В тази връзка, и с цел оптимизиране на 

изследователските дейности и осигуряване на активни и ефективни взаимодействия 

между научните екипи в РП 1.8., на 29 март 2019 г. в Геоинформационния център на 

Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ 

(сграда на Ректората, северно крило) се проведе обучителен семинар на тема: 

„ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ В ГИС СРЕДА НА ДАННИ ОТ РЕГИОНАЛНИ 

КЛИМАТИЧНИ МОДЕЛИ”. В Семинара взеха участие изследователи от отделните 

партньори по Проекта, ангажирани в работата по РП I.8. По време на Събитието беше 

обсъдено информационното осигуряване на целия работен пакет и възможностите за 

неговата оптимизация.  

Основният продукт от настоящия работен пакет е Технически доклад 

„Проучване и анализ на информационната обезпеченост“, който е приложен към отчета 

под формата на Приложение I.8.2-1. 

 

РП I.8.2-2. Създаване на интегрирани тематични бази данни с климатични и 

хидроложки данни (включително данни от симулации с регионални климатични и 

хидроложки модели с висока резолюция) 

В рамките на тази дейност е проектиран и създаден дизайн на тематична 

ГЕОБАЗА ДАННИ за целите на Работен пакет I.8, което в обобщен вид е представен в 

приложената схема: 
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Геобазата данни е разработена като файлова база данни в Geodatabase формат 

(ЕСРИ), като понастоящем включва два основни домейна – Базова карта и Тематични 

(климатични) данни. На този начален етап са заредени данни от симулации с 

регионален климатичен модел ALADIN, които са получени от обработка на първични 

симулации с модел от проект “MEDCORDEX” (www.medcordex.eu ). Базата е в процес 

на постоянно захранване. 

 

РП.I.8.3 Методи и модели за оценка на опасността от неблагоприятни / 

катастрофални атмосферни явления 

РП I.8.3.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост за оценка 

на заплахата от неблагоприятни атмосферни явления 

В рамките на под-пакета са извършени следните дейности: 

РП I.8.3.1-1 Анализ на състоянието на научните изследвания по задачата 

Извършено е проучване на чуждестранни и български научни публикации 

относно неблагоприятни /катастрофални атмосферни явления и в частност за 

засушаване (метеорологично, агрометеорологично и хидроложко), екстремно ниски и 

екстремно високи температури на въздуха, мразове и градушки (Приложение РП 

I.8.3.1 а). В резултат на литературния анализ са определени теоретичните основи на 

изследването. На базата на този анализ се подготвя обзорна статия за състоянието на 

научните изследвания в България и Европа по темата неблагоприятни атмосферни 

явления. Планира се публикацията да е готова през март 2020. 

РП I.8.3.1-2 Инвентаризация на наличните данни за работа по научната задача 

Направена е инвентаризация на наличната база данни от метеорологични 

измервания (на разположение в архива на катедра „Климатология, хидрология и 

геоморфология“ на Геолого-географски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“), 

събирани в резултат на досегашни научни разработки, както и възможни нови 

източници на информация. Създадена е база данни за изследването, която включва 

климатична информация и литературни публикации (Приложение РП I.8.3.1 б). Базата 

данни ще се актуализира периодично през следващите години от работата по 

програмата. 

Разработени са две научни публикации:  

1) Radeva K., Nikolova N. Hydrometeorological Drought Hazard and Vulnerability 

Assessment for Northern Bulgaria. Публикацията е завършена и предстои 

http://www.medcordex.eu/
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изпращане за рецензиране в научно списание (International Journal "Agriculture 

and Forestry" (Scopus)).  

2) Nikolova N., Matev S., G. Rachev, Ivanova D. Characteristics of first and last frost 

occurrences and length of frost-free season in Bulgaria. Планира се публикацията да 

бъде завършена през декември, 2019 г. и да бъде изпратена в Journal of 

Environmental Protection and Ecology, ISI quoted. 

Резултати от първата публикация са представени на X International Agriculture 

Symposium "AGROSYM 2019", 3-6 October 2019, Bosnia and Herzegovina (Приложение 

РП I.8.3.1 б), а от втората ще бъдат представени на International Symposium on Climate 

Change and Sustainable Agriculture, 14-15 ноември, Аграрен университет – Пловдив. 

 

РП I.8.3.2. Анализ, категоризация и пространствена интерпретация на 

факторите и условията за възникване и проявление на неблагоприятни 

атмосферни явления 

Проучванията ще са насочени и към изследване и категоризиране на факторите 

за проява на суша, екстремно ниски и екстремно високи температури. Работата по тази 

дейност ще завърши по план, в края на втората година от работата по програмата и 

резултатите и ще бъдат отразени в научен анализ и публикация. 

 

РП I.8.4 Изследване, моделиране и оценка  на опасността и риска  от 

пожари 

  РП I.8.4.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост за оценка на 

заплахата от пожари 

В рамките на работният пакет е проучена и събрана значителна информация, 

касаеща риска от пожари. Проучени са съществуващите и достъпни публични бази 

данни, както и такива, които се съхраняват в различни ведомства. Също така са 

изледвани и други източници на информация, които могат да бъдат използвани в 

последствие.  

В процеса на работа по задачата е събрана и локална информация за пожара в 

Кресненското дефиле от 24-31 август 2017 г., която е използвана за създаване на 

моделна реконструкция на събитието.  

 

РП I.8.4.2. Изследване, моделиране  и оценка на опасността и риска от пожари  

В рамките на под-пакета са извършени следните дейности: 
1) Закупен е лиценз и е проведено обучение за работа с компютърно базиран 

инструмент WILDFIRE ANALYST, предназначен за симулации на горски пожари, 

чрез който в реално време може да бъде направена симулация за развитие на пожар 

при налични ГИС данни и лесоустройсвени данни, преобразувани в горивни 

модели. 

2) Приета е статия за публикуване  (21–22 November 2019, Sofia, Bulgaria Big Data, 

Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE'2019). 

Като допълнителни мероприятия за популяризиране на получените резултати ще 

бъдат посетени с изнасяне на доклади следните конференции: 
1. 2-days workshop on 14-15 October 2019 in Institute of Forestry, Lithuanian Research 

Centre for Agricultural and Forestry (Liepų St. 1, Girionys, LT-53101 Kaunas distr., 

Lithuania) 

2. EWWF Wildfire Conference Cardiff 2019 - https://www.southwales-fire.gov.uk/ewwf-

wildfire-conference-2019/ 

 

РП I.8.5 Методи и модели за оценка на опасността от наводнения и други 

неблагоприятни/катастрофални хидросферни явления 

https://www.southwales-fire.gov.uk/ewwf-wildfire-conference-2019/
https://www.southwales-fire.gov.uk/ewwf-wildfire-conference-2019/
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РП I.8.5.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост за оценка 

на заплахата от неблагоприятни хидросферни явления 
В рамките на тази дейност e извършено подробно проучване на 

информационната обезпеченост, което включва както преглед на различни литературни 

източници, така и инвентаризацията на различни категории информационни ресурси 

(включително геопространствени), които се явяват от критическа необходимост за 

оценката на заплахата от наводнения. Като основен източник са идентифицирани 

геопространствени данни, които са събрани в процеса на изготвяне на действащите 

понастоящем Планове за управление на риска от наводнение в 4 Басейнови дирекции. 

Особенно внимание е отделено на използваните цифрови модели на терена, както и на 

данните от геодезически измервания в рамките на РЗПРН. В резултат на това е изготвен 

Оценъчен доклад, който е приложен към настоящият отчет (Приложение  I.8.5.1.). 

 

РП I.8.5.2. Създаване на хронологична геопространствена геобаза данни за 

възниквалите в страната различни категории наводнения 

Понастоящем се събират данни за минали наводнения и се изготвя логически 

дизайн на бъдещата геобаза данни. 

 

  РП I.8.5.3. Критичен анализ на утвърдената методика от МОСВ за оценка 

на заплахата и риска от наводнения, предложените РЗПРН, карти на заплахата 

от наводнения и действащите към момента ПУРН 

В рамките на тази дейност е извършен  критичен анализ на утвърдената от 

МОСВ Методика за картиране и оценка на заплахата и риска от наводнения. 

Прегледани, анализирани и обобщени са процедурите, които са използвани при 

действащите към настоящия момент ПУРН и картите на заплахата и риска от 

наводнения в рамките на 4те района на Басейново управление. Изготвен е Технически 

доклад, който е приложен към отчета (Приложение I.8.5.3.) 

 

РП I.8.6 Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на 

опасността от неблагоприятни явления 

 

РП I.8.6.1 Проучване и анализ на информационната обезпеченост по 

отношение потенциала на основните типове екосистеми по територията на 

страната да осигуряват регулиращи услуги в контекста на опасността от 

неблагоприятни атмосферни и хидросферни явления 

РП 1.8.6.1-1 (Инвентаризация на източници на данни и оформяне на заявки за 

достъп до данни):  

Направен е обзор на литературните източници, свързани с темата за 

екосистемните услуги, осигуряващи регулацията на неблагоприятни хидро-климатични 

явления. Съставен е списък, съдържащ 170 заглавия, които са селектирани чрез търсене 

в световни бази данни за научна литература Scopus, Web of Science и Google scholar 

(Приложение 1.8.6.1-1). Съставена е система (таблична матрица) за аналитичен 

преглед на публикациите: за всяка публикация се въвежда обща информация (7 полета 

за въвеждане на данни); тематична характеристика на публикацията, производни на 

целта, задачите и методиката на изследването (16 полета); целенасочена информация за 

адресираните в изследването екосистемни услуги, свързани с водите и 

неблагоприятните хидро-климатични явления (40 полета), обща информация за 

използваните хидроложки модели (13 полета). Въведена е подтаблица за 

систематизиране на специализирана информация относно хидроложките модели 
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(пространствено/времеви скали, изисквания към данни, съвместимост с платформи и 

други инструменти, характер на получаваните резултати) – целта на подобен разширен 

преглед е анализ на приложимостта на съответните модели в оценката и картирането на 

екосистемните услуги, свързани с водите и неблагоприятните хидро-климатични 

явления в България. 

Допълнително, в сътрудничество с научните екипи на подпакетите, са 

идентифицирани източниците на представителни данни, както от регулярен 

мониторинг, така и от специализирани научни проекти и тематични изследвания в 

страната. Специално внимание е отделено на резултатите от националните проекти за 

Картиране и оценка на екосистемни услуги от деветте основни типа екосистеми, 

представени в страната (Регистърът с информационни източници ще бъде разширяван в 

хода на разгръщане на изследователските програми). 

 

РП 1.8.6.1-2 (Идентификация на регулиращи екосистемни услуги от интерес за 

проучванията в избраните екосистемни типове – кореспондират с резултатите по 

дейност 1.8.6.2.): 

Извършен е преглед на регулиращи екосистемни услуги (по Международната 

класификация на екосистемните услуги, CICES – версия 5.1., от януари 2018) – с 

отношение на услугите „Регулация на наводнения“ и „Регулация на климата на локално 

ниво“. Идентифицирани са 13 класа услуги. Изяснено е съответствието между услугите 

и кореспондиращите им категории от други признати международни класификации 

IPBES, TEEB и МА (Приложение 1.8.6.1-2). Направен е преглед на индикаторите за 

оценка на регулационни екосистемни услуги, произлизащи от методологичната рамка 

MAES (Mapping and Assessment of Ecosystem Services), призната и препоръчвана от 

Европейската Комисия. Реализиран е и преглед на регулационните екосистемни услуги 

и индикаторите за оценка на базата да методиките за картиране и оценка на 

екосистемите в България (Приложение 1.8.6.1-3). За всеки от деветте типа екосистеми 

са идентифицирани релевантните регулационни екосистемни услуги и е направена 

характеристика на индикаторите за петте най-значими екосистемни услуги. 

 

РП I.8.6.2 Идентификация, тематична класификация и комплексен 

пространствен анализ на характерни ландшафтни структури и съставящите ги 

типове екосистеми (вкл. посредством картографско моделиране), които 

притежават потенциал за осигуряване на регулиращи функции и/или реално 

осигуряват естествена „защита“.  

РП 1.8.6.2-1 (Литературен преглед и методическа постановка – 

„ландшафтната структура“ и производните й регулационни функции в осигуряването 

на екосистемни услуги): 

Направен е задълбочен преглед на наличната литература с ландшафтно-

екологична насоченост в България, публикувана в периода 1940-2018 година. Изведени 

са закономерности, селектиран е важен за предстоящите изследвания картографски 

материал. Обобщените резултати дават основание да се твърди, че ландшафтно-

екологичното разнообразие на страната е пряко следствие от сложните пространствени 

взаимоотношения на зоналните и азоналните фактори, които влияят върху отделните 

природни компоненти. Българската територия се възприема като част от голямата 

картина на общоевропейската диференциация на ландшафтите. Територията на 

страната попада в рамките на Алпийската провинция (Долнодунавска подпровинция – 

Придунавско-Добруджанска област, Южнодунавско-Лудогорска област, 

Предбалканска област, Старопланинска област), Източносредиземноморската 

провинция (Среднобаканска подпровинция: Среднобългарска област, 
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Източномакедонска област, Рило-Севернопиринска област, Западно- и Среднородопска 

област, и Приегейска подпровинция: Тракийско-Тунджанска област, Източнородопско-

Сакарска област, Беласишко-Южнопиринска област, Долнотракийска област) и 

Понтийската провинция (Западнопонтийската провинция: Черноморска област и 

Странджанска област). Пространственото измерение на ландшафтното разнообразие се 

изразява в йерархично организирана класификация, която кореспондира с 

хоризонталната и вертикалната структура на ландшафтите. Разграничават се класове 

ландшафти (въз основа на макроморфоложки белези), типове ландшафти 

(хидроклиматични условия), подтипове ландшафти (въз основа на зонална и 

интразонална растителност), родове ландшафти (въз основа на мезорелеф), група 

ландшафти (въз основа на скалната основа), видове ландшафти (въз основа на 

почвените типове) и подвидове ландшафти (въз основа на съвременната растителност и 

характера на земеползването). 

 

РП 1.8.6.2-2 (Комплексен пространствен анализ на характерни ландшафтни 

структури и съставящите ги типове екосистеми, които притежават регулиращи 

функции): 

Реализиран е съгласуван анализ на наличните типологични класификации на 

ландшафтното разнообразие на страната (в национална скала и в тематични 

изследвания в отделни региони на страната) с типологията на екосистемите в България, 

използвана в Национална методика за оценка и картиране на екосистемите и 

екосистемните услуги, предоставяни от тях (разработена в рамките на проект 

„Методична подкрепа за картиране на екосистемни услуги и биофизична оценка“ 

(MetEcoSMap). Анализът се основава на разбирането за ландшафтите като хетерогенна 

пространствена единица, състояща се от взаимодействащи си екосистеми. 

Въз основа на направения всестранен анализ на ландшафтно и екосистемното 

разнообразие на страната са изведени пространствени комбинации, които се явяват 

приоритени за иследване в ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ за нуждите на работен пакет РП I.8.6. 

Това са агроекосистеми в равнинни ландшафти, екосистеми с площи с рядка и без 

растителност в равнинни и планински ландшафти, горски екосистеми в равнинни 

ландшафти и урбанизирани екосистеми в равнинни и планински ландшафти. За 

останалите типове екосистеми липсва пълноценна информационна обезпеченост с 

данни по отношение на хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура. При 

определянето на типовете екосистеми с подчертано внимание е отчетена спецификата 

на почвената и растителната компонента в ландшафтните структури. В процес е 

идентифицирането на типови ландшафтни структури – осигуряващи регулационни 

функции по отношение на неблагоприятни явления и природни бедствия (с акцент 

върху наводненията и атмосферното засушаване) и такива, които са уязвими на 

посочените явления. За целта изследователският екип е в постоянни взаимодействия с 

изследователите от подпроектите на РП 1.8 за обмен на данни и прецизиране на 

използваните методи и инструментариум.  

 

РП I.8.6.3 Идентифициране на територии в страната – в различни 

тематични скали (природни и административни), нуждаещи се от осигуряване на 

регулиращи екосистемни услуги и открояване на факторите на ландшафта, 

способстващи за стимулиране на тези естествени защитни функции 

РП 1.8.6.3-1 (Преглед на налични тематични изследвания, вкл. история на 

проблема и методическа постановка): 
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 В тесен контакт с изследователските екипи от подпакетите на РП 1.8 е 

реализиран тематичен преглед (с акцент върху наводненията и атмосферното 

засушаване) на стратегически, нормативни документи, официални резултати от научни 

проекти и други представителни научни изследвания и бази данни, свързани с анализа 

на проявата на неблагоприятни явления и природни бедствия (с приоритетно внимание 

върху периода след 1990 година). Резултатите са използвани за селекция на територии - 

както в природни (водосбори, ландшафтни структури с регионален характер), така и в 

административни граници, където са налице: 1. Природни предпоставки (производни 

на ландшафтната структура и на ландшафтоформиращите фактори – геолого-

геоморфоложки, хидро-климатични и почвено-биогенни) за проява на неблагоприятни 

явления и природни бедствия и наличието на тенденции за повишаване на динамиката 

на вътрешно ландшафтните промени под влияние на криматичните промени; 2. 

Съсредоточия на стопанска активност и висока гъстота на селищна мрежа, които 

предполагат повишен риск за населението и инфраструктурата. 3.Степен на проученост 

и наличие на бази данни (както мониторингови, така и в резултат на научни 

изследвания); 4. Висока потенциална възможност за хоризонтални връзки - 

сътрудничество и обмен на информация с останалите работни подпакети в РП 1.8, с 

други РП в програмата и с други научни проекти. 

  

РП 1.8.6.3-2 (Определяне на териториалния обхват / фокус на последващите 

проучвания върху избраните класове ландшафти и съставящите ги екосистемни 

типове): 

 Въз основа на изложените по-горе пространствени анализи на този етап са 

откроени две основни моделни територии (административния характер на границите на 

изследване ще бъде допълнително прецизиран) за съсредоточаване на проучванията: 1. 

Централна Стара планина и Централен Предбалкан (Територията е с висока степен на 

проученост от страна на експертния екип, вкл. с приложението на специализирана 

методика и инструментариум, и предлага обезпеченост с данни. Изборът на 

територията в допълнителна степен е обусловен от възможността на сътрудничество и 

трансфер на информация и резултати от други научни проекти, реализирани или 

текущи в обхвата на модела) и 2. Източни Родопи (Аргументи за селекцията са 

предложени в Приложение 1.8.6.3-2). В процес е обработката и структурирането на 

необходимия информационен обем за осъществяване на планираните проучвания, 

както и приоритизирането на съответстващи на търсените резултати подходи и методи 

на изследване. 

 

РП.I.8.7: Методи и модели за оценка на риска (човешки ресурси, сграден 

фонд, инфраструктура, икономически сектори 

 

РП I.8.7.1. Проучване и анализ на информационната обезпеченост 

 

В рамките на тази дейност проведено проучване и анализ на информационната 

обезпеченост. Акцентът беше поставен върху идентифициране на литературни 

източници, свързани с оценка на риска от неблагоприятни атмосферни и хидросферни 

явления върху наслението, сградният фонд, инфраструктурата и териториалното 

развитие и въздействието на неблагоприятните атмосферни и хидросферни явления 

върху някой чувствителни икономически сектори. В рамките на изследователската 

работа фокусът е поствен върху туризма, като проучването на литературата е оформено 

като отделно приложение (Приложение I.8.7.1.). 
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РП I.8.8 Технологични решения за изследване на опасността и системи за 

ранно предупреждение 

 

В рамките на подпакета за отечетения период бе направено литературно 

проучване на технологиите, които съществуват до момента за ранно предупреждение 

на населението от природни бедствия на светoвно ниво. Напрaвено е проучване и на 

различните системи за опасността от бедствия на територията на България. 

Понастоящем подобни системи съществуват основно в регионален и/или в локален 

план. Най-често те дават своите предупреждения за приближаващи бедствени явления 

от метеорологичен характер. Геостационарните спътници на висока орбита следят 

непрекъснато променящата се метеорологична обстановка и изпращат веднага, почти в 

реално време, информацията за времето.  

На база на направените проучвания е направен анализ на съществуващите 

технологии за ранно оповестяване на населението от природни бедствия, които 

предстои да бъдат публикувани в статия през следващия период. 

На база на направеното проучване и анализ на системите за ранно 

предупреждения е започната работа по разработване и на интегрирана Методология за 

използване на информация от оперативните сателитни програми, както и по частта с 

разработване на Методология за набиране на информация от района на бедствие чрез 

Безпилотни Летателни Системи 

По време на отчетения период са приети за публикации три статии, които са 

реферирана в WoS и Scopus.  

За отчетния период участниците на подпакета са участвали в няколко 

конференции (в Сливен, Пловдив, София, Прага и предстояща в Румъния). 

 

РП.1.9. „Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления“ 
 

РП 1.9.1 Анализ на разпространението на опасни геоложки процеси   

Извършва се литературна справка относно изследванията по разпространението на се-

лектираните 4 опасни процеса на територията на страната. Създава се основата на база 

данни за разпространението на тези процеси на територията на страната. При изследва-

нето на свлачищата е акцентирано върху разпространението им по Черноморското 

крайбрежие.  

 

Срутища. Извършено е полево изследване на разпространение на срутищни явления и 

разломи в района на ЮЗ България. Срутищата се проявяват предимно в планински 

райони по стръмни до отвесни склонове, изградени от здрави, но напукани скални 

разновидности. Размерите им се обуславят от наклона и височината на склоновете и 

напукаността на масивите. Подходящи условия за възникване на срутища съществуват 

при скални склонове, засегнати от разломи, с наличие на наклонени пластове, затъващи 

по посока на склона, периферните зони на плата, а така също високи каньоновидни или 

тесни речни проломи. Направен е обстоен анализ на типовете срутищни явления и 

закономерностите на тяхното разпространение в страната.   

 

Свлачища. Направен е преглед на основвите закономерности на рзпространение на 

свлачищни процеси, като са очертани главните свлачищни райони. Това са високия 

бряг на река Дунав, Северното Черноморие, терциерните басейни в Южна България - 

Източномаришкия въглищен басейн, Софийския и Пернишки басейн. Много свлачища 

се проявяват и по речните склонове в Предбалкана и Стара планина, в Рило-Родопския 
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район. Даден е пример на най-значимите свлачищни прояви в страната през последните 

80 години.   

 

Черноморски свлачищен район. Направен е анализ на разпространението на 

свлачищните процеси по черноморското крайбрежие на страната , като са разгледани 

всички свлачищни райони по крайбрежието.  

 

 

РП 1.9.2 Мултифакторен анализ на опасността от възникване на катастрофални 

геоложки явления (свлачища, срутища и др.) на територията на страната 

Извършено е литературно проучване на международната практика относно анализ на 

геоморфоложките условия за възникване на кално-каменни порои. Въз основа на 

проучването са определени индикатори, по които ще бъдат анализирани и оценени 

геоморфоложките условия. Определени са ключови участъци за изследване (съвместно 

МГУ, СУ и ГИ).  

 

Създадена е структура на ГИС база данни, която ще се изгражда във формат файлова 

геобаза данни на ESRI, като са предвидени информационни слоеве, таблици, 

релационни класове, растери и приложения. Предвидена е функционалност за 

въвеждане на LAS файлове с данните от наземното лазерно сканиране. Работи се по 

уеб-приложение към геоинформационния портал на МГУ, представящо информация за 

факторите и предпоставките за проява на кално-каменни порои, и резултати от 

изследванията. 

Предвид направени проучвания на научни публикации, разглеждащи различни аспекти 

на кално-каменните порои и предходни изследвания на членове на научния колектив, в 

ГИС среда са изчислени морфометрични показатели на басейни на кално-каменни 

порои (площ, вертикално разчленение на релефа, гъстота на водосливните линии, 

форма на водосбора, наклони на топографската повърхнина, индекс на топографска 

неравност, индекс на Мелтън). Посочените индикатори са в основата на статия: Debris 

flows grain-size distribution and its relation to basins morphometry: case study of the Middle 

Struma Valley. Authors: Valentina Nikolova, Rossitza Kenderova. 

 

РП 1.9.3 Развитие и разпространение на опасни геоложки явления в България 

(свлачища, срутища, кално-каменни порои) в условията на климатични промени 

 

РП 1.9.3-1 Исторически преглед на случаите с опасни геоложки явления в България. 

Критичен анализ на досегашни публикации по темата на подпакета. 

Извършено е проучване на чуждестранни и български публикации относно геоморфо-

ложки характеристики на кално-камените порои и изследване динамиката на 

процесите, а също така и на публикации, изследващи връзката климат – 

метеорологично време – опасни геоложки явления. Анализът на съществуващите науч-

ни публикации е извършен в две направления: 1) референция – документиране на 

местоположението и времето на случване на опасните геоложки явления и създаване на 

библиографска справка и 2) теоретико-методично – сравнителен анализ на използва-

ните методи за изследване на опасните геоложки явления. 

 

РП 1.9.3-2 Теренни изследвания. Качествен контрол на изходната информация. 

На базата на научните публикации и опита на изследователите, включени в екипа на РП 

I.9.3, са определени ключови участъци, в които ще бъдат извършвани детайлни изслед-

вания в рамките на програмата.  
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Проведено е предварително проучване на участъци, засегнати от калнокаменни порои и 

срутища в Кресненското дефиле и са взети проби. Закупена е мониторингова апаратура 

– 5 бр. метеостанции TFA Nexus. Една от тях вече е инсталирана в с. Крупник на 

18.04.2019 г. (допълнителни настройки бяха направени на 02.07.2019 г.). Втора 

метеостанция бе инсталирана на 23.07.2019 г. в с. Генерал Гешево в Източните Родопи. 

Водят се преговори/проучвания за инсталиране на другите 3 метеостанции, като 2 от 

тях се предвижда да се инсталират в с. Енчец (Източни Родопи) и в подножието на 

Пирин (западно от Кресна).  

Изследвани са 2 бр. проби от калнокаменния порой, случил се в периода 23:00-23:30 ч 

на 27.07.2019 г. и затворил за няколко часа Кресненското дефиле. Получени са данни за 

зърнометричния състав и пластичните свойства на материалите, участващи в пороя.  

 

Теренни изследвания 

Извършени са теренни изследвания на територията на Източни Родопи и са определени 

ключови участъци. Поставени са маркери на терен, по които да се следи за динамиката 

на процеса. Събрани са проби от рахли материали от леглата на потоците и наносни 

конуси от участъци във водосборите на р. Боровица, Айля дере и р. Бююкдере.  

Данните от измерванията ще бъдат допълвани и съпоставяни с данни от наземно 

лазерно сканиране на ключови участъци. Предвижда се до края на октомври 2019 г. да 

се извърши заснемане на 2 участъка. 

 

Лабораторни анализи 

Извършени са морфоскопски и зърнометричен анализи, и са подадени проби за дифрак-

тометричен анализ. На базата на кумулативните криви от анализа на зърнометричния 

състав са определени коефициенти на сортировка и медианен диаметър, и са съставени 

хистограми за механичния състав на наслагите. По данни от морфоскопския анализ са 

определени форма и степен на изветреност на валуните и чакъла, които са показател за 

условията на транспорт. 

Получените от опробванията резултати се анализират и е започната работа по статия с 

работно заглавие „Geomorphological and sedimentological characteristics of debris flows: 

case study of Eastern Rhodopes (Bulgaria). Authors: Radostina Rizova, Valentina Nikolova, 

Asparuh Kamburov. Предвижда се статията да бъде изпратена за рецензиране в списание 

„Environmental Earth Sciences, ISSN:1866-6280“, индексирано в Scopus. 

 

РП 1.9.5 Анализ на условията, факторите и разпространението на склонови 

процеси по перифериите на платовидни заравнености. 

Извършено е литературно проучване относно геоморфоложките условия, характерни за 

платата в СИ България. Направено е Интернет проучване и запознаване с 

информацията за платата в СИ България, като е направен DEM на този район. Съставен 

е предварителен вариант на методика за откриване на рискови райони по периферията 

на платовидни заравнености. Платата в обхвата на тези данни ще бъдат изследвани през 

2020 г. 

Направен е анализ на геологията и тектонския строеж на Добруджанското плато – най-

обширното плато в района на изследване. Извършени са полеви изследвания за 

уточнение на някои от геоложките граници в района между Каварна и Шабла. Предстои 

анализ на геоложкия строежи и да останалите плата в района.  

Взети са пробни тела от периферията на Добруджанското плато (от участъка между н. 

Калиакра и н. Шабла). Пробните тела са оформени във вид, подходящ за изследване на 

физико-механичните им показатели (обемна плътност, специфична плътност, якост на 

натиск, якост на опън, скорост на сеизмични вълни и др.). Получени са данни за 
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физико-механичните свойства на геоложки разновидности от района на 

Добруджанското, Мадарското и Провадийското плато.     

Изследвано е разпространението на опасни геоложки процеси: свлачища, срутища, 

ерозия, абразия и др., като на този етап резултатите от проведените изследвания са 

подготвени за публикуване в Доклади на БАН – 2 бр. (Ivanov P., R. Nankin, M. 

Krastanov. Cliff erosion – mapping, causes and effects in coastal zone near Kaliakra Cape 

(Northern Bulgarian Black Sea  и Koleva-Rekalova E., N. Dobrev. Sarmatian carbonate 

tempestites (heraclites?) from Cape Kaliakra (NЕ Bulgaria): evidence for the existence of 

microbialites.). В момента тече подготовката и на трета статия за списание „Инженерна 

геология и хидрогеология”  (Добрев Н., Е. Колева-Рекалова. Сарматски микробиални 

варовици от нос Шабла и нос Калиакра (Североизточна България) – 

микропетрографски и инженерно-геоложки особености). Подготвя се и участие в 

ежегодната конференция на БГД Геонауки-2019, предвидена за началото на декември.  

Направен е анализ на сеизмичността на територията на платата в СИ България и района 

около тях, в граници N42,9°-43,8° сев.ширина и E26,7°-29,2° изт.дължина. Направени 

са:  преглед на историческата сеизмичност, на сеизмичността след 1900 г. и задълбочен 

анализ на инструментално определената сеизмичност след 1980 г., по време на която са 

регистрирани над 500 земетресения с М=1,56-5,2.  

 

РП 1.9.6 Активни разломи и свързани с тях теренни деформации 

Извършва се преглед на материалите, свързани с изследванията и разпространението на 

активните разломи на територията на страната. Селектират се участъците, където ще се 

наблегнат по-нататъшните изследвания на разпространението на активните разломи на 

територията на страната.  

През 2013 г. беше разкопана палеосеизмоложка канава през Мещицкия разлом при с. 

Расник, Пернишко, свързан със земетресението от 12 май 2012 г. е с магнитуд Mw5.6 

(известно като Пернишкото земетресение). Получените данни доказаха, че през 

Холоцена по този сегмент на Мещицкият разлом са се случили повтарящи се средно 

силни земетресения (Radulov et al., 2014). За да се датират точно палеосеизмичните 

събития, бяха изпратени за радиовъглеродно датиране 3 бр. образци в Университета на 

Сан Диего, САЩ. За да се доуточни времето на предишните събития е необходимо 

датирането на още образци. Преди Пернишкото земетресение през 2012 г. този разлом 

не се считаше за активен. 

Направен е анализ на активните разломи по Черноморското крайбрежие, като са пред-

ставени техните основни характеристики.  

 

РП 1.9.9 Влияние на геоложката среда върху химичния състав на подземните води 

(минерален, петрографски, геохимични особености 

Разработена е методика за трасиране на подземни води под праговата концентрация на 

визуално откриване на флуоресцин и уранин. Разработена е методика за определяне на 

праговата откриваема концентрация на флуоресцин и уранин при трасиране на 

подземни води чрез регистрация по спектъра на флуоресценция на багрилото.  

Определянето на тази прагова откриваема концентрация е необходимо за точно 

определяне на количеството багрило при трасиране на подземни води под границата на 

визуално откриване на багрилото. Трасирането на подземни води под границата на 

визуално откриване е необходимо за свободно приложение на трасирането без 

необходимост от предварително уведомяване на местното население. Трасирането на 

подземни води е от ключова необходимост при теренни изследвания на  влиянието на 

геоложката среда (минерални, петрографски, геохимични особености) върху химичния 

състав на подземните води за определяне на подземния път на водите през конкретни 
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геоложки структури. Проведени са полеви изпитания на новата методиката за 

трасиране на подземни води. 

Резултатите от изследванията са представени на научната конференция International 

Symposium “Techniques for Remote Location of Unknown Underground Cavities”, 

EuroSpeleo Forum 2019; 

Взето е участие в работата на авторския колектив на научната статия: Yavor Shopov, 

Ivan Antonov, Valentin Lozanov, Svetoslav Marinov, Pavlin Dimitrov. (submitted) Dye 

tracing of Groundwater in Kolkina dupka cave, Bulgaria, by measuring of spectra of 

fluorescence of uranine in dilutes from activated charcoal detectors, изпратена за печат в 

International Journal of Speleology (Q1; Latest IF 2017: 1.439). 

Направена е картировка през месеци март-април 2019 г. в района югоизточно от село 

Българево (Добричка обл.) в местността "Зеленка", където  е установена зона на разто-

варване на подземните води в склона на абсолютна кота 36 m. Водите от тази зона се 

стичат по склона и се концентрират в основата му.  През месец март 2019 г. е започнат 

мониторинг на дебита, температурата, рН и вземане на водни проби за йонния състав 

на водата.  

 

РП 1.9.10 Мониторинг на опасни геоложки процеси и системи за ранно предуп-

реждение 

На базата на анализа на разпространението на опасни геоложки процеси бяха избрани 2 

района на изследвани („геодинамични полигони“) – ЮЗ България и Изт. Родопи. 

Извършената работа по този под-пакет на този етап е помощна и свързана със следните 

дейности:  

 инсталирането на метеостанция в района на с. Крупник. Станцията бе 

инсталирана през м. април, като допълнителни настройки бяха направени в 

началото на м.юли. (връзка с РП 1.9.3) 

 втора метеостанция бе инсталирана в края на м.юли в с. Генерал Гешево 

(Източни Родопи), в близост до дълбоко свлачище, засягащо пътя Джебел-

Златоград (връзка с РП 1.9.1 и РП 1.9.4). 

 В подготвителен етап е инсталирането на трета метеостанция в района на 

с.Енчец (инсталацията е договорена с кметството), където са установени 

дълбоки склонови деформации, засягащи по-голямата част от селото. В 

подготовка е и инсталирането на други мониторингови системи за следене на 

бавни свлачищни и вероятни тектонски движения. По време на избора на място 

бе проведена серия от геофизични проучвания с цел изясняване на механизма на 

движение, обхвата на свлачищните процеси и наличието на активни разломи. 

Определени са местата за инсталиране на допълнителната геотехническа 

мониторингова апаратура. Изследването се извършва съвместно от работните 

екипи на ГИ-БАН и МГУ. (връзка с РП 1.9.1, РП 1.9.4 и евентуално с РП 1.9.6)  

 Избрано е място за инсталиране на четвърта метеостанция в подножието на 

Пирин, източно от гр. Кресна, за което в момента тече подготовка. 

Метеостанцията ще се инсталира от екипа на СУ със съдействието на работния 

екип от ГИ-БАН. (връзка с РП 1.9.3) 

Налице е връзка на РП.1.9.1 – част „Активни разломи“ с РП.1.9.6, поради което текстът 

е към втория подпакет, както и РП.1.9.1 – част „Калнокаменни порои“ с РП.1.9.3. 

Разпространеието на свлачищни, срутищни процеси по платата в СИ България, както и 

активни разломи, представени в РП.1.9.5, имат връзка с РП.1.9.1, РП.1.9.6 и РП.1.4.3.  

Мониторинговите дейности, провеждани или предвидени в РП.1.9.10, имат връзка с 

РП.1.9.1, РП.1.9.3, РП.1.9.4, РП. 1.9.5, РП.1.9.6.  
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РП.1.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 
 

РП 1.10.1 Бази данни 

РП 1.10.1-1 Сеизмологична база данни: Каталогът на земетресенията е допълнен 

с данните за 2018 г. Голяма част от параметрите на земетресенията са преоценени след 

добавяне на данни от сеизмични станции от съседни сеизмични мрежи. Преоценена е 

релацията свързваща магнитуд по сеизмичен момент и макросеизмична интензивност 

Mw=Mw (I0). Създадена е база данни с макросеизмични въздействия от земетресението 

от 1858 с магнитуд Mw=6.5 в близост до град София. Създадена е база данни с 

регистрирани ускорения в станции разположени на Балканския полуостров и северо-

източна Италия от плитки (корови) земетресения. Създадена е база данни от ускорения 

регистрирани на територията на България, Румъния и Сърбия от междиннофокусни 

земетресения в района на Вранча, Румъния. Данните, включени в базите са съобразени 

с бъдещото им използване за тестване приложимостта на различни релации за 

затихване за територията на България. Оценено и анализирано е отношението H/V 

(осреднено отношение на спектрите на хоризонталните и вертикалните компоненти) за 

станции от Българската сеизмична мрежа. Оценени и анализирани са разпределенията 

на разликите между прогнозираните (от 6 релации) и наблюдаваните стойности на 

сеизмичното въздействие.  

Резултатите са представени в Приложение РП.I.10-1-1.  

 

РП.I.10.1-2 Свързване на сеизмичността с активните разломи на територията 

на страната и близките околност, дефинирани по геоложки и геофизични данни:  

Събрана и анализирана е информацията за активните разломи дефинирани по 

геоложки и геофизични данни от различни проекти у нас и в чужбина. Данните от 

различните източници са сравнени и са избрани най-опасните разломи за градовете 

София, Пловдив, Благоевград, Варна и Велико Търново. 

Резултатите са представени в Приложение РП.I.10-1-2.  

 

РП X.XX.1-3: Обобщени данни за разпределението на сградния фонд и 

населението. Представени и анализирани са основните принципи за идентификация и 

класификация на сградния фонд за целите на прогнозиране на последствията от 

земетресения. Направен е преглед на класификацията разработени и използвани в 

редица проекти у нас и в чужбина. Събрани са входни кадастрални данни от различни 

източници с актуалност на данните към различни дати и периоди за община 

Благоевград. Извършен е сравнителен анализ и съпоставка на различни бази с входни 

кадастрални данни. Извършена е идентификация и класификация на сградния фонд на 

община Благоевград по възможно най-прецизен способ – чрез сваляне на данните за 

сградите от кадастралната карта на общината. Анализите са извършени в два варианта – 

по брой сгради и по разгъната застроена площ. На основата на събраната и анализирана 

информация е създадена детайлна база данни за сградния фонд в община Благоевград. 

Получените резултати през първата година представляват една добра основа за 

продължаване на изследванията през следващите етапи на проекта, а именно – 

определяне на сеизмичната уязвимост на сградния фонд и последваща оценка на 

последствията от катастрофални земетресения. 

Резултатите са представени в Приложение РП.I.10-1-3.  

 

РП X.XX.1-4 Обобщени инженерно-геоложки данни за по-големите градове в 

страната. На базата на геоложки и геофизични данни са създадени карти за 
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разпределението на осреднените скорости на напречните вълни в горните 30 метра за 

Благоевград, Варна и Русе. За град Благоевград са отделени 3 блока с различни 

скорости: 90 m/s - 270 m/s, 390 m/s - 570 m/s, 1490 m/s - 1570 m/s. За град Варна са 

отделени 4 блока с различни скорости: 180 m/s - 210 m/s, 280 m/s - 360 m/s, 360 m/s - 

420 m/s, 390 m/s - 470 m/s. За град Русе са отделени 4 блока с различни скорости: 210 

m/s - 250 m/s, 190 m/s - 240 m/s, 190 m/s - 350 m/s, 380 m/s - 550 m/s.  

Резултатите са представени в Приложение РП.I.10.1-4. 

 

РП.II.I. Създаване на единна геоинформационна среда 
 

РП II.I.1 Проучване на нуждите и обезпечеността с геопространствени данни и 

информационни ресурси 

РПII.1.1-1Проучване и оценка на капацитета за работа със съвременни 

геоинформационни технологии, данни и ресурси на ангажираните изследователи 

  

В рамките на тази дейност беше проведено проучване сред участниците в  

различните работни пакети, което имаше за цел да определи моментното състояние на 

капацитета за работа с геоинформационни технологии на изследователския състав, 

ангажиран в програмата. За целта беше приложен интегриран подход, който включваше 

провеждането на анкетно проучване и работни срещи с представители на отделните 

работни пакети. Анкетата беше разработена на основата на предварително определен 

набор от принципни компетенции и технически знания и умения, които са дефинирани 

на основата на задълбочено проучване на научни публикации в тематичните области в 

Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ“. Паралелно с проучването на литературните източници, бяха провеждани   

работни срещи с представители на отделните партньорски институции с цел 

допълнително прецизиране на информацията за капацитета и установяването на техния 

капацитет за работа с геоинформационни технологии.  

 В анкетното проучване се включиха  чрез попълнени анкети представители на 

различни институции: СУ “Св. Климент Охридски“, Институт за гората-БАН, Институт 

за информационни и комуникационни технологии-БАН, Национален институт по 

геофизика, геодезия и география-БАН, Технически университет, УАСГ и Минно-

геоложки университет.  

Резултатите от анкетното проучване са включени в Технически доклад към 

РПII.1.1, който е приложен към настоящия отчет (Приложение РП.II.1.1). Резултатите 

от тази дейност ще се използват при разработване на интегрираната геобаза данни на 

Националната програма.  

 

 

РПII.1.1-2Проучване на нуждите от геопространствени данни и тематична 

информация, която обективно характеризира компонентите на околната среда, 

обект на Националната програма 

 

 Проучването на нуждите от геопространствени данни и информация беше 

осъществено чрез провеждане на целево анкетно проучване. В него се включиха  чрез 

попълнени анкети представители на различни институции: СУ “Св. Климент 

Охридски“, Институт за гората-БАН, Институт за информационни и комуникационни 

технологии-БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН, 

Технически университет, УАСГ и Минно-геоложки университет. 
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Резултатите от анкетното проучване са включени в Технически доклад към 

РПII.1.1, който е приложен към настоящия отчет (Приложение РП.II.1.1). Резултатите 

от тази дейност ще се използват при разработване на интегрираната геобаза данни на 

Националната програма.  

 

РПII.1.1-3 Проучване на потребностите от ГИ (геоинформационни) приложения, 

технологични решения, инструменти и модели, както и бизнес и 

изследователските процеси, които стоят зад тях. 

 

 За целите на разработването на единната геоинформационна среда/платформа на 

националната програма и най-вече за определяне на нейния функционален обхват, 

беше осъществено проучване на нуждите от геоинформационни приложения, което 

обхвана както вътрешни потенциални потребители, така и външни такива. Самото 

проучване беше проведено под формата на интегрирана целева анкета. Потенциалните 

външни потребители бяха оценени чрез провеждане на неструктурирани интервюта по 

време на работни срещи.  

В анкетното проучване се включиха чрез попълнени анкети представители на 

различни институции: СУ “Св. Климент Охридски“, Институт за гората-БАН, Институт 

за информационни и комуникационни технологии-БАН, Национален институт по 

геофизика, геодезия и география-БАН, Технически университет, УАСГ и Минно-

геоложки университет, както и потенциални външни потребители, като МОСВ и 

Басейнова дирекция „Дунавски район“. 

 

РПII.1.1-4 Проучване, инвентаризация и осигуряване на достъп до базови 

информационни ресурси от публични държавни, институционални и 

международни източници. 

Резултатите от проучването на нуждите са включени в Технически доклад към 

РПII.1.1, който е приложен към настоящия отчет (Приложение РП.II.1.1). Резултатите 

от тази дейност ще се използват при разработване на интегрираната геобаза данни на 

Националната програма.  

 

РПII.1.1-4 Проучване, инвентаризация и осигуряване на достъп до базови 

информационни ресурси от публични държавни, институционални и 

международни източници 

 

В рамките на тази дейност са извършени  проучвания на достъпни източници на 

геоинформационни ресурси, което е осъществено основно чрез структурирани 

търсения в интернет. Идентифицирани са и оценени различни източници на 

национално и международно ниво, като резултатите от проучването са включени в 

Технически доклад към РПII.1.1, който е приложен към настоящия отчет (Приложение 

РП.II.1.1). Понастоящем са изследвани и е осигурен достъп до следните източници на 

данни: 

 Базата данни на инициативата MEDCORDEX, съдържаща данни от симулации с 

регионални климатични модели за територията на Средиземноморския регион 

(www.medcordex.eu). Осигурен е достъп до THREDDS Data server.  

 Проучени са базите данни, свързани с риска от наводнения към отделните басейнови 

дирекции, като от публичните уеб страници са свалени и организирани данните, 

свързани със заплахата и риска от наводнения. 

 Разработена е структура на геобазата данни с източниците и същата е попълнена с 

базови данни от публични източници – цифров модел на релефа (SRTM), данни от 

проект JICA, административни данни, хидрография, земно покритие и др. 
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 Данни от различни национални източници 

 Данни от картите на заплахата и риска от наводнения за 4-те басейнови дирекции 

 

Данните са организирани в тематична геобаза данни, която има следния най-общ 

схематичен вид: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РП.II.1.2. Разработване на единни изисквания към участниците относно 

качеството, форматите и стандартите на геоинформационните ресурси и 

свързаните с тях метаданни  

 

РП.II.1.2 Разработване на единни изисквания към участниците относно 

качеството, форматите и стандартите на геоинформационните ресурси и 

свързаните с тях метаданни 

В подпакета са изпълнени всички заложени дейности за първата година от 

действие на Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
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НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ“, Беше създадена необходимата организация за изпълнението на всички 

изследователски задачи до края на първата година. 

РП.II.1.2-1 Проучване на научната литература и други информационни 

източници относно изискванията за качеството, форматите и стандартите за 

географските данни и информация и свързаните с тях метаданни 

 

Успехът на „хоризонталния” работен пакет РП.II.1. Създаване на единна 

геоинформационна среда, който е съществена част от Националната научна програма 

(ННП) „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления 

и природни бедствия“, ще зависи от много фактори. Един от тях е свързан с 

качеството на геопространствените данни, които следва да бъдат интегрирани в 

единната географска информационна система на ННП. За целта е необходимо да се 

познават научните аспекти на проблема с качеството на геопространствените данни, 

изискванията на съществуващите стандарти в тази област, както подходите и методите 

при моделирането на несигурността им. Без оценка на качеството на данните и без 

яснота за съответните процедури по докладване няма да има доказателства дали 

използваните геопространствени данни са с необходимото качество в съответствие с 

целите на програмата. 

Оценката на качеството на данните е извършено  въз основа на определени 

стандарти за качеството на данните. Те са инструменти, необходими за осигуряване 

на оперативна съвместимост, която от своя страна насърчава разработването и 

приемането на такива стандарти. Оценката на качеството на данните включва сложни 

процедури по неговото измерване. Резултатът от прилагането на тези процедури трябва 

да покаже годността на данните за определена цел. 

Проучването по тази дейност е поместено в подробен технически доклад, който 

е приложен към настоящия отчет (РП.II.1.2-1). 

 

РП.II.1.2-2 Разработване на критерии и процедури за оценка на качеството на 

въвежданите данни в единната геоинформационна система 

 

Изискванията към информационните ресурси, които следва да се интегрират в 

бъдещата интегрирана геоинформационна среда на програма са един от най-важните 

фактори за постигане на висока степен на ефективност на разработваната платформа. 

Именно поради това е особено важно да бъдат определени формални изисквания за 

качество, на които следва да отговарят данните, които ще се входират в системата, 

както и за информационните ресурси, които геоинформационната среда ще осигурява 

за вътрешните и външни потребители на системата. За тази цел, в рамките на тази 

дейност е извършен подробен преглед на използваните формати и метаданни, свързани 

с определени стандарти и спецификации. В хода на по-нататъшната работа по ННП в 

зависимост от постъпващите данни от тематичните пакети ще се съблюдават 

дефинираните изисквания за оценка на качеството на данните и информационните 

ресурси. Проучването е оформено като  Технически доклад, приложен към настоящия 

отчет (РП.II.1.2-2). 

 

РП.II.1.2-3 Формулиране на изисквания към метаданните за 

геоинформационните ресурси в единната геоинформационна среда  

 

Към настоящия момент се разработват целевите изисквания към метаданните, 

които обективно да характеризират геоинформационните ресурси, които ще се събират, 
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инвентаризират, обработват, анализират, визуализират и разпространяват от бъдещата 

интегрирана геоинформационна среда/платформа на програмата.  

 

РП.II.1.2-4 Създаване на необходимата организация и процедури за достъп и 

обработка на данните, използвани при числените експерименти и компютърните 

симулации.  

 

В рамките на тази дейност е създадена съответната организация и са определени 

процедури за достъп до инфраструктура на ИИКИТ-БАН, която да се използва за 

числени експерименти и компютърни симулации за целите на програмата.  

 

РП.II.1.3. Проектиране и изграждане на интегрирана геобаза данни 

 

РП.II.1.3-1 Създаване на научнообоснована концепция и логически дизайн на 

интегрирана геобаза данни. 

В рамките на отчетния период е разработена научнообоснована концепция за 

интегрирана геобаза данни, която изцяло е съобразена с изследователските задачи на 

НП „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“. Същата се предвижда 

да се разработи като файлова мултипотребителска геобаза данни. 

Тя е разработена в ESRI Geodatabase формат, който има следните основни 

характеристики: 

Ключови 

характеристики 

ЕСРИ File geodatabase (gdb) 

Описание на 

формата 

Организирана колекция от различни типове геопространствени 

данни, структурирани в единичен файлов фолдер.  

Брой на 

потребителите 

Неограничен брой ползващи информационни ресурси,  един 

редактиращ/набор данни (feature dataset), единичен клас обект 

(stand-alone feature class), или таблица.  

Формат на 

съхранение 

Всеки набор от данни е отделен файл във системния фолдер. 

Ограничение за 

размер 

1TB за всеки набор от данни в базата данни, като една база 

данни може да съдържа повече от един набор от данни.   

Платформи Cross-platform. 

Сигурност Operating file system security. 

Администрация на 

базата данни 

File system management. 

   

Проектът за изграждане на геобазата данни е приложен под формата на 

Технически доклад към настоящия отчет (РП.II.1.3). В рамките на подпакета беше 

организиран и проведен обучителен семинар, който се проведе през месец септември 

(2019 г.)  в гр. Банско. На него бяха представени възможностите за поддръжка на 

геобази данни в ArcGIS сървърната платформа, която е избрана за основа на бъдещата 

геоинформационна среда на ННП.  

 

РПII.1.4 Осигуряване на изчислителна среда за използване на най-съвременни 

числени, динамични и статистически модели 

 

В рамките на този подпакет колективът направи пълен анализ на наличните 

изчислителни ресурси и дисковото пространство в Центъра за иновативни пресмятания 
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и обработка на данни (ЦИПОД) в ИИКТ-БАН. Разгледани бяха и предстоящите 

планове за разширяване на ЦИПОД с нови изчислителни ресурси и дискови системи за 

съхранение на данни. Бяха взети предвид и наличните политики за достъп до 

изчислителните ресурси и бяха направени предложения да се съгласуват с DGPR 

директивата на ЕС. На базата на направения анализ и на получените заявки за достъп 

до ресурсите беше осигурен достъп на първите потребители до суперкомпютъра. 

Отдели се дисково пространство за  съхранение на данните на различните потребители 

от вертикалните пакети. Обнови се приложен софтуер, необходим за крайните 

потребители на проекта.  Стартира процеса за създаване на специфично портфолио от 

числени и/или стохастични модели, софтуери, библиотеки и др.. 

 

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 
 

РП.II.3.1 Комуникация на резултатите от проекта с изследователски групи 

от други научни области  
1. Проведен е семинар от доц. Стелиян Димитров на тема „Workshop за обработка и 

използване в ГИС среда на данни от регионални климатични модели” на 29 март 2019 г. в 

Геоинформационен център (Ректорат – СУ). На него присъстваха студенти, докторанти и 

преподаватели от СУ – ГГФ и ФзФ, НИГГГ-БАН, ИГ, ИИКТ – БАН, УАСГ, ТУ–София; 

2. Подготвеният постер на Програмата даден в Приложение II.3.4 – 2 е представен на 

Национална научна конференция „75 години съюз на учените в България – в полза на науката и 

образованието“, 26 – 28 септември 2019 г. МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. 

Константин и Елена“, Варна; 

3. Разработена е концепция и подготвен тематичен постер даден в Приложение II.3.1 – 

1 в колектив – Боян Кулов, Велимира Стоянова, Александра Равначка, Биляна Борисова и 

Николай Рачев, за представяне на извършените дейности по РП.II.3. Публично представяне и 

комуникация на получените научни резултати в обществото, през първото шестмесечие на 

Конференция "География и регионално развитие", Созопол, 20-22.09.2019 г. 

 

РП.II.3.2 Разпространение на знания в рамките на международната 

изследователска общност  
1. Разработена е концепция и са подготвени два тематични постера дадени в 

Приложение II.3.2 – 1 с колектив – Боян Кулов, Велимира Стоянова, Биляна Борисова и 

Николай Рачев, за представяне на целите и очакваните резултати от Програмата и в 

Приложение II.3.2 – 2 с колектив Биляна Борисова, Стоян Недков, Стелиан Димитров, Боян 

Кулов, Ана Димитрова и Петър Пенев в рамките на международен научен симпозиум X 

International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", проведен в периода 03-06.10.2019 в 

Яхорина, Босна и Херцеговина, вкл. в Бизнес срещата AGROSYM B2B (03.10.2019). В рамките 

на форума е представена и една презентация с тема Hydrometeorological drought hazard and 

vulnerability assessment for Northern Bulgaria, с авторски колектив Нина Николова и Калина 

Радева. Програмата на форума включва над 900 презентации на колективи от 82 страни; 

2. Програмата е представена на International Conference on High-Performance Computing 

2019 (HPC 2019) 2-6 септември, Боровец от член-кореспондент Костадин Ганев (зам.-

председател на БАН). 

 

РП.II.3.4 Комуникация с широката общественост 

1. Организирано е публично представяне на ННП „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ - На 12 март 

2019 г. от 16.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 

ноември“ № 1). В тази връзка бяха извършени следните дейности: Установяване на 
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участници и заинтересовани страни;  Изготвяне на покани; Изпращане на покани до 

участниците; Създаване на предварителна програма.  Изготвяне на презентация за 

целта и задачите на работен пакет РП.II.3. Публично представяне и комуникация на 

получените научни резултати в обществото, представена на 12 март 2019 г.;  

2. Създаден е и подържан сайт на програмата - https://nnpos.wordpress.com/;  

3. Съставена и отпечатана е брошура на програмата (Приложение II.3.4 – 1);  

4. Съставени и отпечатани са постери на програмата на български (Приложение 

II.3.4 – 2) и английски език (Приложение II.3.4 – 3); 

5.Организирано е онлайн гласуване за лого на програмата - 

https://nnpos.wordpress.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/;  

6. Организирана е информацията за логото - по e-mail и са обработени 

резултатите от гласуването;  

7. На 6.04.2019 г. е представена Програмата в предаването “Седмицата” по 

Дарик радио - https://darik.net/ban-gostuva-na-sedmicata.html#parent=search от член-

кореспондент Костадин Ганев (зам.-председател на БАН) и директора на Института по 

биоразнообразие доц. Ана Ганева; 

8. Сключено е Споразумение за сътрудничество с Национално издателство за 

образование и наука Аз-Буки съвместни дейности за популяризиране и рекламиране 

дейността на партньорите по ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска 

от неблагоприятни явления и природни бедствия; 

9. Представена е Програмата на Деня на отворените врати на Физически 

факултет; 

10. Подготвен тематичен постер даден в Приложение II.3.4 – 4 в колектив – Боян 

Кулов, Александра Равначка, Велимира Стоянова, Биляна Борисова и Николай Рачев, 

за представяне на целите и очакваните резултати от Програмата в рамките Софийски 

фестивал на науката – София – 9-12.05.2019 г.;  

11. Представен тематичен постер даден в Приложение II.3.4 – 4, за целите и 

очакваните резултати от Програмата на Втори интердисциплинарен докторантски 

форум, посветен на 150-годишнината на БАН, 29-31 август 2019 г., хотел „Самоков”, 

Боровец; 

12. Подготвена статия за списание Проблеми на географията – БАН, със 

заглавие: Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на 

риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, с авторски колектив - Коста 

Ганев, Боян Кулов, Велимира Стоянов, Александра Равначка, Николай Рачев, Биляна 

Борисова. 

 

РП.II.3.5 Разпространение на знания в педагогическата практика  

1. Разработена е концепция и подготвен тематичен постер даден в Приложение 

II.3.5 – 1 в колектив – Боян Кулов, Александра Равначка, Велимира Стоянова, Биляна 

Борисова и Николай Рачев, за представяне на целите и очакваните резултати от 

Програмата в рамките на Българския географски фестивал - Стара Загора 2019 – 20-

23.04.2019 г.  

2. Представени са целите и очакваните резултати от Програмата посредством 

адаптация на семинарни занятия в рамките на учебната програма на задължителната 

дисциплина „Ландшафтна екология“ за втори курс, бакалаври, редовно и задочно 

обучение, специалност География, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

3. Представени са целите и очакваните резултати от Програмата посредством 

адаптация на семинарни занятия в рамките на учебната програма на задължителната 

дисциплина „Природен капитал“ за Магистърска програма „Ландшафтна екология и 

https://nnpos.wordpress.com/
https://darik.net/ban-gostuva-na-sedmicata.html#parent=search
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природен капитал“, редовно и задочно обучение, специалност География, Геолого-

географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

4. Представени са предварителни резултати от изследванията, проведени по РП 

1.8.6. в рамките на учебната програма на избираемата дисциплина „Методи за оценка 

на екосистемни/ландшафтни услуги“ за Магистърска програма „Ландшафтна екология 

и природен капитал“, редовно и задочно обучение, специалност География, Геолого-

географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

5. Подготвен е цикъл от семинарни занятия, свързани с очакваните резултати от 

Програматаи текущи приложни резултати от РП 1.8, към задължителната дисциплина 

„Въведение в природната география“, за новата за Геолого-географски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“ специалност „Геопространствени системи и технологии“ 

6. Представена е Националната научна програма „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ пред 

обучаваните във Физически факултет на СУ студенти по време на лекциите по 

следните учебни дисциплини: „Физическа океанография“ и „Уводен курс метеорология 
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СИНЕРГИЯТА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ РАБОТНИ ПАКЕТИ 
Глобалното затопляне не означава просто повишаване на средните 

температури. То е следствие от настъпващите изменения в глобалната циркулация на 

системата океан атмосфера, които водят до изменения не само на температурите, но и 

на пространствено-времевото разпределение на валежите, оттам на глобалните водни 

баланси, до изменение на характера, повтаряемостта и пространственото разпределение 

на екстремни, неблагоприятни и катастрофални явления (засушавания, бури, градушки, 

наводнения, пожари, морски вълнения, ерозия на почвите и т.н.).  

Климатичните характеристики и оттам глобалните водни баланси, качеството 

на въздуха, водите и почвите имат определящо влияние върху екосистемите и 

биологичното разнообразие. Те са свързани с процесите на деградация на екосистемите, 

загубата на биологично разнообразие, влошаване на състоянието на природните 

ресурси (включително биоресурсите) и увреждане на жизнената среда за човека. 

Всички тези промени ще оказват влияние върху екосистемите, върху 

практически всички отрасли на народното стопанство и в крайна сметка върху 

качеството на живота.  

Казаното по-горе недвусмислено показва тясната връзка между следните 

работни пакети: 

 РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 

 РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 

 РП.I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни и подземни) 

 РП.I.5. Качеството на живот в страната 

 РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда 

 РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 

хидросферни явления 

Анализът на моделни ситуации от геоложкото минало, чрез прилагане на 

актуалистичния принцип, позволява по-дълбоко разбиране на настоящите и надеждно 

прогнозиране на бъдещите (не само климатични) промени на Земята. Ще се анализират 

стратегиите на преживяване и възстановяване на биоразнообразието в екосистемите 

вследствие на катастрофални събития във Фанерозоя, запазени в геоложкия летопис на 

България. Такива са екстремните климатични затопляния и застудявания, сблъсък на 

Земята с космически тела, глобални аноксични събития и др. Те ще се използват за 

създаване на модели на реакцията на морските и сухоземни екосистеми и 

предизвиканите съответни бавни еволюционни промени вследствие на 

катастрофалните събития. В този смисъл очакваните резултати от РП.I.6. Модели на 

промяна на екосистемите в резултат на катастрофални събития в миналото - ключ към 

разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за планетата съществено ще подпомогнат 

осмислянето на резултатите от следните работни пакети: 

 РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 

 РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 

 РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда 

 РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 

хидросферни явления 

Едно от главните природни бедствия за нашата страна са земетресенията. 

Поради това е необходимо и изучаването на активните разломи на територията на 

страната. Те са не само фактор, които определя сеизмичността, но представляват и 

непосредствена опасност за инфраструктурата чрез бавни премествания водещи до 
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проявата и активизирането на свлачища, срутища и др. опасни геоложки явления. Това 

показва тясната синергия между следните работни пакети: 

 РП.I.9 Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални геоложки (вкл. 

хидрогеоложки) явления 

 РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и последствията 

от тях 

Изследванията, предвидени в тематичните работни пакети, ще бъдат 

извършени с използване на възможно най-пълния набор данни от национални и 

международни източници. Това е огромна по обем и много различна по характер 

информация, съхранявана в различни по организация и структура бази данни. 

Използването и е възможно само чрез създаване на всеобхватна мета-база данни с 

разработване на съответни автоматизирани процедури за достъп и преформатиране на 

данните. Съпоставянето и съвместния анализ на различни входни/изходни многомерни 

полета е възможно само при прилагане на ГИС (Географски Информационни Системи) 

технологии, които също ще бъдат елемент от единната гео-информационна среда.  

Изследванията ще бъдат провеждани с използване на най-съвременни числени, 

динамични и статистически модели, които като правило изискват големи компютърни 

ресурси. За получаване на надеждни изводи с оценка на степента им на неопределеност 

ще се наложат ансамблови (евентуално мулти-моделни) симулации, с вариране на 

много параметри и оценка на чувствителността на получените резултати. Нещо повече, 

симулациите трябва да бъдат направени за изчерпателен набор сценарии за изменение 

на глобалния климат. Всичко това изисква не само високопроизводителни компютърни 

платформи (компютърни клъстери, Грид, суперкомпютри), с каквито БАН 

разполага/има достъп, но и оптимална организация на числените експерименти и 

потока от данни. Това предопределя синергията между хоризонталния пакет РП.II.1. 

Създаване на единна геоинформационна среда и всички тематичните работни пакети.  

Задачите на хоризонталния РП.II.3. Публично представяне и комуникация на 

получените научни резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) са: 

 Комуникация с изследователски групи от други научни области относно 

резултатите от проекта 

 Принос към дейностите по разработване на политики 

 Разпространение на знания в рамките на международната изследователска 

общност 

 Комуникация с широката общественост 

 Разпространение на знания в педагогическата практика  

Това предопределя синергията между този хоризонтален пакет и всички 

тематичните работни пакети. 

По-детайлно, през първата година на проекта, взаимодействията между 

пакетите се изразяваше в следното:  

 

РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 

Организирана и проведена Научна конференция “Климат, атмосфера и водни 

ресурси в условията на климатични промени”, 14 - 15 октомври 2019 г., София, като 

организацията е съвместно на двата работни пакета РП.I.2. Воден баланс и водни 

ресурси на страната  и РП.I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни 

и подземни). Изнасяне и дискутиране на редица научни доклада, включително със 

специалисти и учени от други институции и Басейнова дирекция западнобеломорски 

район, Благоевград. Осъществен обмен на информация между двата работни пакета.  

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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РП.1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

Съгласуване в дейностите имаше с Работен пакет 1.2. относно съвместен избор 

на пилотни райони и за организиране на съвместна Научна конференция “Климат, 

атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”, която се провежда на 

14 и 15 октомври 2019 г.  В оперативен порядък членове на двата колектива обсъждат 

съвместни текущи  проблеми. Неформална координация има и с Работни пакети  РП.I.7 

и РП.I.9, предвид на това, че отделни членове на настоящия работен пакет участва и в 

тези пакети.   

По отношение на необходима информация от други работни пакети, считаме, че 

ще е необходима такава от: 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 

РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната заглавие 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда 

РП.I.9. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални геоложки (вкл. 

хидрогеоложки) явления  

Предполагаме, че резултати получени от нас могат да бъдат от полза за: 

Връзка с РП.I.5. Качеството на живот в страната 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда 

РП.I.9. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални геоложки (вкл. 

хидрогеоложки) явления  

С всички посочени по-горе работни пакети е възможно да има съвместно 

получени комплексни резултати. 

Необходимо е по-тясна връзка с общите работни пакети РП.II.1. РП.II.2. РП.II.3.. 

В това отношение, бихме препоръчали в скоро бъдеще да се проведе семинар 

организиран от РП.II.1 Създаване на единна геоинформационна среда за уеднаквававне 

методите и подходите за работа с бази данни и ГИ, на която да участват ГИС 

експертите от всички работни пакети.  

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

Резултатите, получени от числените симулации с модела WRFv3.9, използван за 

метеорологичен пре-процесор при симулациите на замърсяването в атмосферата ще 

бъдат използвани за установяване на микроклимата и очакваните климатични промени 

в региона на избраните пилотни градове – София, Пловдив и Варна. Климатът на 

замърсяване е неразривно свързан с локалния и регионален климат и съвместния анализ 

на резултатите от работата по РП.I.1. (Регионални/локални характеристики на климата 

на страната) и настоящия РП.I.5. (Качеството на живот в страната) е от съществена 

важност за изпълнение на поставените задачи. 

 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда 

Подзадача РП.I.7.2-4. предвижда възможност за интеграция с базите данни, 

създадени и развити при работата по РП.І.1.1 - РП.І.1.3 за създаване на прогностични 

модели на въздействие на климатичните промени и свързани фактори върху 

разпространението на някои от целевите видове. 

По задача I.7.8 на този етап не е осъществена връзка с други РП. С напредването 

на дейностите, заложени в тази задача, ще се очаква към края на проекта въвеждането 

на данните от другите РП в информационната система. 

 

РП I.8 Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 

хидросферни явления 
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Към настоящият момент са установени следните активни работни връзки с 

други работни пакети: 

 По отношение на РП II.1. Единна геоинформационна среда: Създадени са 

интензивни контакти, свързани с обмен на данни и информация. Планира се 

съвместна публикация. 

 

 По отношение на РП I: Регионални/локални характеристики на климата на 

страната: През следващия етап е необходимо да се осъществи връзка с РП I., от 

което очакваме да получим данни за основни метеорологични параметри (напр. 

температура на въздуха и валежи) ежедневни, месечни суми, екстремни 

стойности) от регионални / локални климатични модели, както и данни за 

бъдещи периоди, мащабирани към районите на изследване. На базата на това се 

очаква да бъде разработена съвместна публикация.  

 

РП.II.I. Създаване на единна геоинформационна среда 

Спецификата на РПII.1. е свързана със създаването единна геоинформационна и 

изчислителна среда, която да позволи интегриране на геопространствените данни и 

информация,  генерирани от тематичните пакети, както и ефективното им споделяне и 

предоставяне на специализирани геоинформационни услуги по тематиката на научната 

програма. Това предполага интензивни връзки с представители на всички РП, 

включени в НП. Понастоящем най-тесни връзки са поддържани с РПI.8,  където има 

определени дейности, които са дефинирани като „информационно осигуряване“ и на 

тази основа през първата година са предприети редица съвместни действия, 

включително по обмен на информационни ресурси. Предстои да бъдат задълбочени 

технологични и информационно-комуникационни връзка и с всички останали РП.  

Задълбочени връзки бяха установени и с учените, работещи по РПI.1,  като за нуждите 

на потребителите от този пакет бяха инсталирани софруерни продукти върху 

суперкомпютърната система Авитохол и бяха обучени 2 изследователи за работа със 

изчислителната система и за обработка на данни. 

 

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в 

обществото 

(поетапно и след края на програмата) 

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в 

обществото е част от РП II: Хоризонтални (cross-cutting) и затова осъществява връзка с 

всички останали работни пакети. През настоящата година е осъществена най-тясна 

връзка с РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/ атмосферни и хидросферни 

явления, съвместно с който е подготвен цикъл от семинарни занятия, свързани с 

очакваните резултати и текущи приложни резултати от Програмата. За следващата 

година се очаква задълбочаване на връзката и с другите работни пакети и организиране 

на множество семинари за представяне на текущите резултати по Програмата.  
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ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО 

ПРОГРАМАТА 
 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.I.1. 

 

Статии излезли от печат 

Статии в списания с IF и SJR 

1. Nikolay Pavlov and Stefan Hadjitodorov, Quantifying Resilience: A Case Study on 

Critical Infrastructure Resilience in the Republic of Bulgaria – In: Proceedings of the 7-th 

Annual Conference of NATO Crisis Management and Disaster Response Centre of 

Excellence, 5-6 June 2019.  

2. Rilka Valcheva. Climate Change Projections for Bulgaria According to RCP45 

Scenario until 2099, Springer in Air Pollution Modeling and its Application vol. XXVII 

 

Статии приети за печат 

Статии от Q1 

1. Tsvetanov, N., Dolgova, E., Panayotov, M. 2019. First measurements of Blue 

intensity from Pinus peuce and Pinus heldreichii tree rings and potential for climate 

reconstructions. Dendrochronologia 

Статии в списания с IF и SJR 

1. Savov, P., N. Kolev,  M. Vatskicheva, Ts. Evgenieva, D. Ivanov, P. Kaleyna. 

RELATIONSHIP BETWEEN THE URBAN BOUNDARY LAYER HEIGHT AND THE 

VERTICAL DISTRIBUTION OF PM NUMBER AND MASS CONCENTRATIONS IN SOFIA 

VALLEY. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences Comptes rendus de l'Academie 

bulgare des Sciences 

2. Chervenkov, H., Spiridonov, V., Bias Correcting of Selected ETCCDI Climate Indices 

for Projected Future Climate, Lecture Notes in Computer Science, vol XXXXX. Springer, 

Cham за сборник доклади на конференцията LSSC19 

3. Ivanov V., Gadzhev G., Ganev K., and Chervenkov H., Sensitivity of the Simulated 

Heat Risk in Southeastern Europe to the RegCM Model Configuration - preliminary results, 

Lecture Notes in Computer Science, vol XXXXX. Springer, Cham 

4. Chervenkov, H., Slavov, K., ETCCDI Climate Indices for Assessment of the Recent 

Climate over Southeast Europe, Studies in Computational Intelligence Springer series. 

5. Chervenkov, H., Spiridonov, V., Sensitivity of Selected ETCCDI Climate Indices from 

the Calculation Method for Projected Future Climate, Studies in Computational Intelligence 

Springer series. 

6. G. Gadzhev, V. Ivanov, R. Valcheva, K. Ganev and H. Chervenkov., HPC Simulations 

of the Present and Projected Future Climate of the Balkan Region, Studies in Computational 

Intelligence Springer series. 

7. Ivanov V., Valcheva R., Gadzhev G., HPC HPC Simulations of the Extreme Thermal 

Conditions in the Balkan Region with RegCM4, Studies in Computational Intelligence 

Springer series. 

8. Zhiyanski M. 2019. Forest Ecosystems in Bulgaria Under Environmental Change-

Carbon Sequestration Potential and Vulnerability Zones. Smart Geography. Springer Nature 

Switzerland AG. 

Други статии 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за първата година на 

програмата 

191 
 

1. Марков, И., Г. Попов, Й. Додев, П. Глогов. 2019. Климатичните промени и 

отражението им върху издънковите дъбови гори в района на Севеноцентрално 

държавно предприятие. Наука за гората, 55(1).  

2. Попов Е. 2019. Кълняемост на дългосрочно съхранявани семена от дугласка 

(Psudotsuga menziesii (Mirb. Franco). Наука за гората  

3. Gribacheva, N., G. Gecheva, R. Yaneva. (2019). Moss monitoring of atmospheric 

deposition in Western Rhodopes, Bulgaria. Silva Balcanica, Forest Research Institute, 

(приета за печат), ISSN 1311-8706. 

 

Статии готови за печат 

1. Zafirov, N., Panayotov, M., Tsvetanov, N., Nikolchova, I., Trouet, V. 2019. 

Dendroclimatic analysis of Pinus peuce Griseb. at subalpine and treeline locations in Pirin 

mountain, Bulgaria. Dendrochronologia.  

 

Доклади на конференции 

1. Белилов, С., Г. Георгиев. 2019. Ентомологични проблеми в горите в 

Ихтиманска Средна гора през периода 2017-2019. В Жиянски М. и др. (ред.). Сборник 

научни доклади по случай 150 години БАН. Институт за гората, София, 41-46. 

2. Георгиев, Г. 2019. Сечковци (Coleoptera: Cerambicidae) в Лозенска 

планина, България. В Жиянски М. и др. (ред.). Сборник научни доклади по случай 150 

години БАН. Институт за гората, София, 35-40. 

3. Георгиева, М., Г. Георгиев, П. Мирчев, Е. Филипова, Г. Заемджикова. 

2019. Основни патогени и насекомни вредители в насажденията от обикновен кестен 

(Castanea sativa Mill.) в Беласца. В Сб. Жиянски, М. и др. (ред.) „150 години Българска 

академия на науките“. Институт за гората, София, 55-64. 

4. Заемджикова, Г., Д. Дойчев. 2019. Нови местообитания на боровата 

процесионка в Софийско. В Сб. Жиянски М. и др. (ред.) „150 години Българска 

академия на науките“. Институт за гората, София, 17-24. 

5. Маринов, И., М. Грозева, Е. Павлова-Трайкова, Н. Грибачева. 2019. 

Проучване върху деградационни процеси в горски екосистеми от горното течение на 

река Джерман. В Жиянски М. и др. (ред.). Сборник научни доклади по случай 150 

години БАН. Институт за гората, София, 77-88. 

6. Мирчев, П., М. Матова, Г. Заемджикова, Г. Георгиев, М. Георгиева. 2019. 

Хищници, разрушаващи яйцата на боровата процесионка. В Сб. Жиянски М. и др. 

(ред.) „150 години Българска академия на науките“. Институт за гората, София, 7-16. 

7. Попов Е. 2019. Средна и доминиращи височини на дървостои в 

географска култура от дугласка. В Жиянски М. и др. (ред.). Сборник научни доклади по 

случай 150 години БАН. Институт за гората, София, 159-166. 

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

на издънкови дъбови гори. В Сб. Жиянски, М. и др. (ред.) „150 години Българска 

академия на науките“. Институт за гората, София, 233-242. 

9. Колев, Н., П. Савов, М. Вацкичева, К.  Величкова, Б. Владкова, Св. 

Тончева. Влиянието на открити минни разработки върху качеството на атмосферния 

въздух в близко разположени населени места. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ '2019 на МГУ "Св. Иван Рилски" 18 Октомври 2019 София, България. 

10. Савов, П., Н. Колев, В.  Лилков, В. Христова.  Експериментално и 

теоретично изследване на дисперсията на финни прахови частици в атмосферета на 

кариера за инертни материали. НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ„НАУКА И ОБЩЕСТВО 2019“ КЪРДЖАЛИ 02– 

03.10.2019 г 
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11. Nikolay Kolev , Plamen Savov, Ekaterina Batchvarova, Maria Kolarova, Maya 

Vatskicheva. Определян  качеството на атмосферния въздух, концентрацията на фини 

частици, WRF модел и височината на граничния слой на атмосферата над София. 

Научна конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични 

промени”, 14 - 15 октомври 2019 г 

12. Чиликова-Любомирова М., „Ретензиране на води при наводнения с 

природни способи“, НТС по водно дело, 17.06.2019, София 

13. Чиликова-Любомирова М., И. Христов, „Антропогенни и климатични 

въздействия върху агроекосистемите“, Национална научна конференция на СУБ, Дом 

на учения, 26-28.09.2019, Варна. 

14. Петков Р., „Замърсяване на подземните води в поречието на р. Тунджа 

вследствие на климатични въздействия“,Национална научна конференция на СУБ, Дом 

на учения, 26-28.09.2019, Варна. 

15. Ventsislav Danchovski, Evgeni Vladimirov, Evgenia Egova, Damyan 

Barantiev, Danko Ivanov, Reneta Dimitrova, and Ekaterina Batchvarova, 2019, Statistical 

analysis of ceilometer overlap function, EMS Annual Meeting Abstracts Vol. 16, EMS2019-

808 

16. Damyan Barantiev, Reneta Dimitrova, Hristina Kirova, Ekaterina Batchvarova, 

Maria Kolarova, Rosen Penchev, Evgeni Vladimirov, and Orlin Gueorguiev, 2019,  

Numerical simulations of wind field evolution over complex terrene against sodar 

measurements. EMS Annual Meeting Abstracts Vol. 16, EMS2019-577, 2019 

17. Damyan Barantiev and Ekaterina Batchvarova, 2019,  Nocturnal boundary-

layer characteristic at a coastal site using long-term sodar data, EMS Annual Meeting 

Abstracts Vol. 16, EMS2019-730 

 

Участия в научни форуми 

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

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

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

2. SmartResilience / SAYSO, в гр.Будапеща, Унгария,15-17 април 2019 г. 

3. International Conference TRACE 2019 – Tree-rings in Archaeology, Climatology and 

Ecology”, 7-10 May 2019, Sаn Leucio – Caserta, Italy 

4. 7-th Annual Conference of NATO Crisis Management and Disaster Response Centre 

of Excellence, 5-6 June 2019, Sofia, Bulgaria. 

5. 12th International Conference on Large-Scale Scientific Computations, June 10 – 14, 

2019, Sozopol, Bulgaria 

6. Втори докторантски форум, организиран от ЦО на БАН, 29-31.08.2019 г., 

хотел Самоков, кк Боровец. 

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

Borovets, Bulgaria 

8. The European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting: European Conference 

for Applied Meteorology and Climatology 2019, Copenhagen, Denmark, from 9 to 13 

September 2019 

9. 37TH INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING ON AIR POLLUTION 

MODELLING AND ITS APPLICATION 23 - 27 SEPTEMBER 2019, KATHOLISCHE 

AKADEMIE, HAMBURG, GERMANY. 

10. НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ„НАУКА И ОБЩЕСТВО 2019“ КЪРДЖАЛИ 02– 03.10.2019 г 

11. Национална научна конференция на СУБ, Дом на учения, 26-28.09.2019, 

Варна. 
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12. X International Agricultural Symposium AGROSYM 2019, Jahorina 3-6 

October 2019, Bosnia and Herzegovina 

13. „Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични 

промени”, 14 - 15 октомври 2019 г 

14. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ '2019 на МГУ "Св. Иван 

Рилски" 18 Октомври 2019 София, България.  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.I.2. 

 

Статии излезли от печат 

Статии в списания с IF и SJR 

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

application to solution of the river deviation problem during dam construction“. Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2019, vol. 49 (2), pp. 190-200. SJR 0.19 
http://jtambg.eu/papers/2019/JTAM2019_2_190-200.pdf 

Други статии 

1. Колчева Кр., (2019) Разпределяне на водните ресурси и климатични 

промени – същност и адаптиране, сп. Водно дело, бр.1-2, стр.2÷10. 

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

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

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

разпределение на недостига на води чрез Falkenmark Index, сп.Водно дело, 1-2, 2019, 

стр.30-35. 

4. Бърдарска, Г. (2019) Възобновяеми ресурси на прясна вода в България, 

сп.Водно дело, 1-2, 2019, стр.36-40. 

5. Ivanov I., E. Bournaski, Suspended sediments and water flow of the Mesta 

River in Bulgaria, Proc. 19th International Conference on Transport & Sedimentation of 

Solid Particles,   24-27 September 2019, Cape Town, South Africa, Eds. J.Sobota and R. 

Haldenwang, pp.319-326. 

 

Статии приети за печат 

Статии в списания с IF и SJR 

1. Krasya Kolcheva, Adapting the Public Water Supply to Climate Change, 

Journal of  Environmental Protection and Ecology  - списание с импакт фактор 

Други статии 

1. Гергинов, П., Т. Керестеджиян, А. Тотева, Б. Михайлова, А. Бендерев. 

2019. Геоложка среда, качества на подземни води и нормативна уредба. – сп. Водно 

дело (приета за печат) 

2. Gerginov, P. Temperature fluctuations in an undisturbed loess profile, 

Northeastern Bulgaria. – Геонауки 2019, ISSN 0007-3938 (приета за печат). 

 

Участия в научни форуми – изнесен доклад: 

1. Колчева Кр., Разпределяне на водните ресурси и климатични промени – 

същност и адаптиране, Научно-техническа конференция - Национално честване на 

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

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

Научно-техническа конференция - Национално честване на Световния ден на водата 

под наслов вода за всеки, София, 22.03.2019. 

http://jtambg.eu/papers/2019/JTAM2019_2_190-200.pdf
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3. Н. Христова, Пространствено–времево разпределение на недостига на 

води чрез Falkenmark Index, Научно-техническа конференция - Национално честване на 

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

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

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

вода за всеки, София, 22.03.2019. 

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

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

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

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

natural and technological risks”, EurasianRISK2019, May 22-24th, 2019, Baku, Azerbaijan. 
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6. Ivanov I., E. Bournaski, Suspended sediments and water flow of the Mesta 

River in Bulgaria, 19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid 

Particles,   24-27 September 2019, Cape Town, South Africa. 

7. Berman V., S. Kril, P. Vlasák and E. Bournaski, Some aspects of using electro-

diffusion method for diagnostics of kinematic structure of solid–liquid flow in pipelines., 19th 

International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles,   24-27 September 

2019, Cape Town, South Africa. 

ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

8. Пенков И., (2019) „Определяне на параметъра на 

синхронност/асинхронност на колебанията на речния отток чрез балова оценка (по 

примера за басейна на р. Янтра)“, сборник „География и регионално развитие“ 

национална конференция, Созопол. 

9. Аглаида Тотева, Татяна Орехова, Петър Гергинов. „Преглед на 

хидрогеоложките карти в обсега на долнодунавската артезианска област“, Научно-

техническа конференция за Деня на р. Дунав - 1 юли 2019 г. в София, сесия 2: „Добри 

практики за управление на водите в Дунавския басейн на България“.  

Национална конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на 

климатични промени”, 14-15 октомври 2019 г., София, представени следните доклади 

от работни пакети RP I.2 и RP I.3:  

10. Ничева О., Добрева П., Христова Н. Метод за изчисление на воден 

баланс. Примерно изследване за многоводна година (2018) за територията на Дунавския 

басейн,  

11. Христов В., П. Гергинов, Ресурси на минералните води в България,  

12. Алексей Бендерев, Владимир Христов, Използване на термина „водни 

ресурси“ при хидрогеоложки изследвания в България, 

13. Татяна Орехова, Нели Христова, Разчленяване на речния хидрограф –

приложимост на метода, 

14. Христова Н., Т.Орехова, Графични и аналитични методи за определяне на 

базисния речен отток – сравнителен анализ,  

15. Колчева Кр., Г.Бърдарска, Водните ресурси в България и тяхното 

използване, Национална конференция.  

16. Шопова Д., Устойчиво използване на водните ресурси на река Тунджа, 

Национална конференция.  

17. Kirilov L., E.Bournaski, Functionalities of WEAP Software to Water Balance 

Modeling.  
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Изнесените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник с научно 

рецензиране. 
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18. Иванов И., Е.Бурназки, Антропогенно въздействие (натиск) върху оттока 

на река Доспат, - Юбилейна международна научно-техническа конференция „70 години 

Хидротехнически факултет“, София, УАСГ, 7-8 ноември 2019 г. (приет за представяне) 

19. Заявено участие в Национална конференция с международно участие 

„Геонауки 2019”, 5–6 декември 2019 г. Софийския университет „Св Климент 

Охридски” 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.1.3. 

 

Статии излезли от печат 

Статии в списания с IF и SJR 

1. Viktoria Ilieva, Magdalena Kondeva-Burdina, Tzveta Georgieva, Vera 

Pavlova,  Vesela Georgieva. 2019. Toxicity of cyanobacteria. Organotropy of cyanotoxins 

and toxicodynamics of cyanotoxinsbyspecies. - Pharmacia, 66, 3, 91-97.  doi: 

10.3897/pharmacia.66.e37035. IF 1,527 

2. Aglaida Toteva, Diana Rabadzhieva, Boyka Mihaylova, Aleksey Benderev. 

Role of coal layers for the formation of chemical composition of the Upper pontian aquifer, 

Northwest Bulgaria. - Procc. 19-th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2019, 27 June - 7 July, 2019, Albena, Bulgaria. Vol.19, Sciences and Technologies in 

Geology, Exploration and Mining. Issue:1.2, Hydrogeology, Engineering Geology and 

Geotechnics, 461-468 ISSN 1314-2704  SJR (2918) - 2.07 

Други статии  

1. Stoyanov, N., S. Dimovski, A. Kisyov. 2019. Seawater intrusion in the Alepu 

protected area, part of the Ropotamo complex (Southern Bulgaria) – Proceedings of the 10th 

Congress of the Balkan Geophysical Society, 18-22 September 2019, Albena Resort, 

Bulgaria, Paper BGS2019-GM3.3-N33P6, 216-220. ISSN: 2214-4609. DOI: 10.3997/2214-

4609.201902635. 

2. S. Valtchev, D. Rabadjieva, V. Hristov, M. Trayanova, A. Benderev, Arsenic in the 

thermal waters of sothern Bulgaria, Journal of International Scientific Publications: Ecology 

& Safety, 13, 2019, 68-76. ISSN 1314-7234 

3. Контева, М., Р. Пенин, З. Чолакова (2010) Съвременна ландшафтна структура и 

геоекологично състояние на Габерската котловина (Бурел). – Год. СУ, Геол.-геогр. фак., 

102, №2 – География, 63–97. 

 

Статии приети за печат 

Статии в списания с IF и SJR 

1. Kristina Gartsiyanova, Stela Georgieva, Silviya Lavrova. Assessment of heavy 

metal contamination of the riverYantra, Bulgaria Journal of Chemical Technology and 

Metallurgy, приета за печат, 2020 г. SJR (2017) 0,331 

Други статии 

1. Stoyanov, N., S. Bratkova, S. Dimovski. 2019. Mathematical models of 

contamination with heavy metals from the abandoned mines in the Madjarovo ore field – 

Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Part I, Geology and Geophysics. ISSN: 

2535-1176. 
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2. Гергинов, П., Т.Керестеджиян, А. Тотева, Б. Михайловаова, А. Бендерев. 

Геоложка среда, качества на подземни води и нормативна уредба  Списание Водно дело 

 

Статии подготвени за печат 

1. Панайотова, М. 2019. Преглед на световния опит и Европейското 

законодателство, свързани с оценяване замърсяването на подземните води – Сп. 

Инжeнерна геология и хидрогеология, 33. ISSN 0204-7934.  

 

2. Rabadjieva, D, Kovacheva, A., Tepavitcharova, S., Ilieva, R, Gergulova R., 

Ecological assessment of waters in the Kuklen-Luki-Rudosem region, Bulgaria 

3. Galina Yotovaa, Marian Varbanov, Emilia Tcherkezova, Stefan Tsakovski 

Water quality assessment of a river catchment by the composite Water Quality Index and self-

organizing maps 

4. Виктория Кънчева. 2019. Оценка на качеството на водите на р. Тополница 

посредством многовариационни статистически анализ. Сборник доклади  НАУЧНА 

СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – 

ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ” София, 10-11 

октомври 2019 г.  

 

Участия в научни форуми  

1. 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, 18-22 September 2019, 

Albena Resort, Bulgaria, Stoyanov, N., S. Dimovski, A. Kisyov. 2019. Seawater intrusion in 

the Alepu protected area, part of the Ropotamo complex (Southern Bulgaria)  

2. 28th International Conference, Ecology & Safety, 28 June - 2 July 2019, 

Burgas, Bulgaria, Rabadjieva, D, Kovacheva, A., Tepavitcharova, S., Ilieva, R, Gergulova 

R., Ecologycal assesment and modeling of chemical species in waters in the Kuklen-Luki-

Rudosem region, Bulgaria – poster 

3. S. Valtchev, D. Rabadjieva, V. Hristov, M. Trayanova, A. Benderev, Arsenic 

in the thermal waters of sothern Bulgaria - poster 

4. XVI Научна постерна сесия на млади учени, докторанти и студенти, 

2019 г., ХТМУ 

5. S. Georgieva, E. Stefanov, A. Bezfamilnyi, P. Todorov Voltamperometric 

determination of ppb concentration of arsenic species in water samples 

6. НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕКОЛОГИЯ И 

АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ” София, 10-11 октомври 2019 г. Виктория Кънчева. 2019. Оценка на 

качеството на водите на р. Тополница посредством многовариационни статистически 

анализ.  

7. Национално честване и Научно-техническа конференеция -по случай  

Световен ден на водата, София,  22.03.2019 г. Гергинов, П., Т.Керестеджиян, А. 

Тотева, Б. Михайлова, А. Бендерев. Геоложка среда, качества на подземни води и 

нормативна уредба 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.1.4. 

 

Статии излезли от печат 

 

1. Ranguelov Boyko K., Evgeny A. Rogozhin , Orlin V. Dimitrov , Andrey M. 

Korzhenkov , Alexandr N. Ovsyuchenko, ,,Geophysical characteristics of the Bulgarian sector 
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of the Black Sea and coastal land according integrated geophysical data”, International 

Journal of Engineering Inventions, e-ISSN: 2278-7461, p-ISSN: 2319-6491, Volume 8, Issue 

3, PP: 21-30 

 

Статии приети за печат 

1. Genov I, A.Vasilev. Unification of the Black sea quaternary 

seismostratigraphic subdivision and creation of consistent model for water level changes 

during quaternary. Доклади на БАН (manuscript №196/2019,  Приложение – I.4.3-1). 

 

Статии готови за печат 

1. Di Cesare, A, Dzhembekova, N., Cabello-Yeves, P. Eckert, E., Slabakova, V., 

Slabakova, N. Penava, E., Bertoni, R. (….) Moncheva, S.,  Callieri, C. Zooming in on 

Synechococcus abundance and distribution in the Black Sea through genomic comparison of 

novel strains (submitted to Limnology and Oceanography) 

2. Орлин Димитров, Бойко Рангелов, Андрей Корженков, Юрий 

Александров, Александър Ларков, Евгений Рогожин, Сейсмостратиграфическое 

разчленение четвертичных осадков в самой южной части Болгарского шельфа. 

(подготвена за  списание „Физики Земли“). 

 

Участия в научни форуми 

 

1. Cconference on Zoology and Zoonosess, Хисаря, България Заглавие: 

Чувствителност на определени видове зоопланктон към промените в климата/ 

Sensitivity to climate change of selected zooplankton species Автори: Стефанова, K., 

Дончева В., Вълчева Н., Стефанова Е., Мончева С., Слабакова Н., Слабакова В. 

2. 7th Euro-Argo Science Meeting, Aтина, Гърция Заглавие: Многогодишни 

изменения в характеристиките студеният междинен слой на Черно море/ Long-term 

variability of the Black Sea cold intermediate layer properties Автори: Вълчева, Н. и В. 

Маринова 

3. Humboldt Kolleg 2019 „Science without Borders: Alexander von Humboldt’s 

Concepts in Today’s World“, Dzhembekova, N., Moncheva, S., Ivanova, P., Slabakova, N., 

Nagai, S.,Molecular Taxonomy – New Insights for Potentially Toxic Phytoplankton Species 

in the Black Sea.Book of Abstracts, Varna, September 18-21, 2019  

4.  

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП. I.5. 

 

Статии излезли от печат 

Статии в списания с IF/SJR 

1. Dreischuh T., Peshev Z., Grigorov I., Deleva A., Kolarov G., Stoyanov D., 2019: 

“Remote Investigations of Near-Surface Atmospheric Aerosol Optical Properties over Sofia 

urban Area”, AIP Conference  Proceedings, v. 2075, 130021 (2019), SJR 0.18 (2018) 

Други статии 

1. T.Antova, T.Panev, M.Yzoneva, M.Sidjimov, R.Lukanova, 2019: “Indoor air 

quality assessment (pilot study)”, Ecology&Safety (ISSN 1314-7234), https://www.scientific-

publications.net/en/issue/1000035/ 

 

Статии приети за печат 

Статии в списания с IF/SJR 

https://www.scientific-publications.net/en/issue/
https://www.scientific-publications.net/en/issue/
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1. Gadzhev G., Ganev K., Mukhtarov P., 2019: “HPC Simulations of the Atmospheric 

Composition Bulgaria’s Climate (on the example of coarse particulate matter pollution)”, 

Studies in Computational Intelligence Springer series, Q4, IF 0.402 (2018) 

Други статии 

1. Vladimir Ivanov and Hristo Chervenkov, 2019: “Modelling human 

biometeorological conditions using meteorological data from reanalysis and objective 

analysis—preliminary results”, Advanced Computing in Industrial Mathematics, series 

Studies in Computational Intelligence, Springer 

2. Gadzhev Georgi and Ganev Kostadin, “Statistical Moments of the Vertical 

Distribution of Air Pollution over Bulgaria”, LSSC'19 Conference Proceedings 

3. Georgieva Ivelina, Gadzhev Georgi, Ganev Kostadin, Miloshev Nikolay, “Process 

Analysis of Atmospheric Composition Fields in urban Area (Sofia City)”, LSSC'19 

Conference  Proceedings. 

4. Gadzhev Georgi and Ganev Kostadin, “Vertical Structure of Air Pollutant Fields 

over Bulgaria”, HARMO'19 Conference Proceedings 

5. Georgieva Ivelina, Gadzhev Georgi, Ganev Kostadin, Miloshev Nikolay, “Analysis 

of the Contribution of Different Processes (Chemical and Dynamical) which Form the 

Atmospheric Composition in Sofia”, HARMO'19 Conference Proceedings 

6. Dreischuh Tanja, Gurdev Ljuan, Peshev Zahary, Deleva Atanaska, Grigorov 

Ivan, Kolarov Georgi, Stoyanov Dimitar, “Lidar Monitoring of the Near-surface Aerosol 

Load in Urban Zones” сборник от Международната научна конференция "Космос, 

Екология, Сигурност – SES", включен в Националния референтен списък под № 895 в 

сайта на НАЦИД 

 

Статии готови за печат 

1. Naydenova I., O. Sandov, F. Wesenauer, T. Laminger, F. Winter, Pollutants 

formation during single particle combustion of biomass under fluidized bed conditions: An 

experimental study. FUEL, Q1, IF 5.12 (2018), SJR 1.75 (2018) – в процес на рецензия 

 

Доклади на конференции 

 

13
th

 Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 18 – 20, 2018, Sofia, 

Bulgaria (http://math.bas.bg/en/event/13th-annual-meeting-of-the-bulgarian-section-of-siam/) 

1. Vladimir Ivanov and Hristo Chervenkov, “Modelling human biometeorological 

conditions using meteorological data from reanalysis and objective analysis—preliminary 

results” - устен доклад 

 

28
th

 Intrnational Cinfernece “Ecology&Safety“ 28.06 – 2.07. 2019 , Burgas, Bulgaria 

2.  T.Antova, T.Panev, M.Yzoneva, M.Sidjimov, R.Lukanova, “Indoor air quality 

assessment (Pilot study)” - постер 

3.  T.Panev Tz.Georgieva, M.Tzoneva, S.Dimitrova, “Assessment of Particles 

Exposure of Traffic Plicemen in Sofia, Bulgaria – urban Environment and Health Risk” - 

постер 

 

19
th

 conference on "Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory 

Purposes", Bruges, Belgium, June 3-6, 2019 (https://www.harmo.org/conferences/Bruges 

19harmo.asp) 

4. Reneta Dimitrova, Ivelina Georgieva, Victor Levi, Margret Velizarova, “Study the 

impact of better representation of orography and land-use properties on surface concentration 

for events with PM elevated levels in Sofia region” - постер 

https://www.harmo.org/conferences/Bruges%2019harmo.asp
https://www.harmo.org/conferences/Bruges%2019harmo.asp
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5. Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Vertical Structure of Air Pollutant Fields over 

Bulgaria” - постер 

6. Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, Nikolay Miloshev, “Analysis 

of the Contribution of Different Processes (Chemical and Dynamical) which Form the 

Atmospheric Composition in Sofia” - постер 

 

12
th

 International Conference on Large-Scale Scientific Computations LSSC'19, June 10 - 14, 

2019, Sozopol, Bulgaria (http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/) 

7. Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Statistical Moments of the Vertical Distribution 

of Air Pollution over Bulgaria” – устен доклад 

8. Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev and Nikolay Miloshev, 

“Process Analysis of Atmospheric Composition Fields in urban Area (Sofia City)” – устен 

доклад 

 

14
th

 International Conference on Energy for a Clean Environment (Clean Air 2019), 

September 8-12, 2019, Funchal, Madeira, Portugal (https://cleanair2019.wixsite.com 

/cleanair2019) 

9. 1. T. Petrova, A. F. Ferreira, I. Naydenova, M. Costa, Carbonization of 

biomass residues, In Book of Abstracts, Session “Solid Fuel Conversion II” – устен доклад  

10. 2. I. Naydenova, O. Sandov, F. Wesenauer, F. Nones, E. Serafimova, T. Laminger, 

F. Winter “Еmissions and kinetics of biomass combustion at FBC”, In Book of Abstracts, 

Session “Solid Fuel Conversion III”  – устен доклад 

11.  
12. Петнадесета международна научна конференция „Космос, екология, 

сигурност” SES 2019, 6 – 8 ноември 2019, София, България 

13. Tanja Dreischuh, Ljuan Gurdev, Zahary Peshev, Atanaska Deleva, Ivan Grigorov, 

Georgi Kolarov, Dimitar Stoyanov, “Lidar Monitoring of the Near-surface Aerosol Load in 

Urban Zones” - постер 

 

Други участия 

Участие на доц. д-р Ренета Димитрова в обществена дискусия на тема „Какво не знаем 

за въздуха“, организирана от независимата, неправителствена организация Сдружение 

ЗА ЗЕМЯТА, с участието на граждански организации, институции и експерти, 

Бетахаус, София, 13 Февруари, 2019 г.; (представени бяха накратко целите на РП5) 

(https://www.facebook.com/events/678831842512762/) 

 

Ден на отворените врати, публична лекция на тема „Да дишаш или да не дишаш, това е 

въпросът за жителите на големите градове“ изнесена от доц. д-р Ренета Димитрова, 

зала А-205, сграда А, 20.04.2019 год. (представени бяха накратко целите на РП5) 

(https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den

_na_otvorenite_vrati_2019_g) 

 

Участие на доц. д-р Илияна Найденова с покана за представяне на публична лекция на 

тема „Качество на атмосферния въздух в София“ на Научен семинар, проведен на 30 

Май 2019 г. в София по проект AIRMEN „Човекът и вътрешната среда“ Финасиран по 

проект ДН17/12.12.2017 г. от ФНИ 

 

Участие в работна среща ADMS-Urban and Roads User Group Meeting, November 14-15 

2019, St Anne’s College, Oxford, UK 

http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/
https://www.facebook.com/events/678831842512762/
https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den_na_otvorenite_vrati_2019_g
https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den_na_otvorenite_vrati_2019_g
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Dimitrova Reneta, Velizarova Margret, “Implementation of ADMS-Urban local model for air 

quality assessment in Sofia” 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.I.6 

 

Статии излезли от печат 

1. Глава от книга: Ognjanova-Rumenova, N., Wojtal, A., Sienkiewicz, E., 

Botev, I., Trichkova, T. 2019. Biodiversity of high mountain lakes in Europe with special 

regard to the Rila Mountain (Bulgaria) and Tatra Mountain. – In: Seckbachр J. & Gordon, R. 

(eds.) Diatoms: Fundamentals and Applications (DIFA), Volume 1 in the series: Diatoms: 

Biology & Applications, chapter 15: 335-355. Wiley-Scrivener, Beverly, MA, USA. 

2. Синьовски, Д., Н. Калуцкова, Н. Дронин, Д. Синьовска. 2018. 

Нимфейската тераса в района на Бургаските езера. - „Геонауки 2018”, Сп. Бълг. геол. д-

во, 79, 3, 115-116. 

 

Статии приети за печат 

1. Sinnyovsky, D., D. Sinnyovska, N. Kalutskova, N. Dronin, A. Medvedev, N. 

Telnova. 2019. Fossil humus mad and its Novochernomorian base at the Atanasovsko lake, 

Burgas lakes complex. – J. Mining and geol. Sciences, 62, 1, in press. 

 

Статии готови за печат 

1. Peter Marchev, Raya Raicheva, Valentin Grozdev, Rositsa Ivanova. Limnos 

island tuff deposits derived from the eruption of the largest European 

Oligocene Borovitsa supervolcano. C. R. Acad. Bulg. Sci., (in preparation) 

 

Участия в научни форуми 

1. Boncheva, I., V. Sachanski, P. Andreeva, S. Tanatsiev. 2019. Evidence for the 

presence of the global Upper Devonian Kellwasser Event in the Berende section (Parchar 

Formation, western Bulgaria). - Proceedings “Geosciences 2019”, December 2019. 

2. Bozukov, V. &  Ivanov, D. 2019. New palaeobotanical data from the Pernik 

Coal Basin (W Bulgaria). In: Bucur, I., Ples, G. Sasaran, E. and Mircescu, C. (Eds), The 12th 

Romanian Symposium of Palaeontology, September 19-21, 2019. Book of abstracts, Cluj 

University Press: 14-15. 

3. Granchovski, G., K. Stoykova, C. Ullmann. 2019. Calcareous nannofossil and 

stable isotope stratigraphy of the Upper Campanian–Maastrichtian in NW Bulgaria (SE 

Europe): Preliminary results. J. Nannofossil Research, INA 17 Santos, Brasil, Abstracts book, 

p. 43. 

4. Ivanov, D. & Bozukov, V. 2019. A contribution to the Oligocene flora from the 

Pernik Basin, Bulgaria. In: XIXth NECLIME meeting, Saint Petersburg, September 25–27, 

2019, p. 67. 

5. Ivanov, D. & Lazarova, M. 2019. Fossil pollen data and vegetation change 

during the last 4 millennia in Northwest Rila Mts. (Bulgaria): from Holocene pollen record to 

the interpretation of Miocene vegetation. In: 10th NECLIME workshop on the Taxonomy of 

the Neogene palynomorphs, June 17th to 20th, Senckenberg Research station of Quaternary 

Palaeontology, Weimar 2019, Germany. 

6. Marchev, P., R. Spikings, B. Singer, B. Jicha, R. Raicheva, S. Georgiev. 2019.  

40 Ar/39Ar and U-Pb ages of the biggest Ologocene explosions in the Eastern Rhodopes, 

Bulgaria, and their impact on the Eo-Oligocene global climatic changes: preliminary data. 

IESCA, 7-11.10.2019, Izmir, Turkey. 
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7. Metodiev, L., T. Stoylkova, M. Georgieva, E. Koleva-Rekalova. 2019. 

Mercury enrichments as a potential tracer for volcanism in sedimentary successions – 

examples from the Toarcian in Bulgaria. In: Yanev, Y. (Ed). Bulgarian Geological Society, 

National Conference with international participation “Geosciences 2019”. Review of the 

Bulgarian Geological Society 80 (3), “Geosciences 2019”. 

8. Ognjanova-Rumenova, N. 2019. Taxonomical analysis of the diatom flora 

from Topola Formation, NE-Bulgaria. - Proceedings “Geosciences 2019”, December 2019. 

9. Sachanski, V., Tanatsiev, S., Andreeva, P., Kiselinov, H., Lakova, I. 2019. 

Taconic orogeny and how it found ground in our country. – In: Proceedings of the National 

Scientific Conference of the BGS with international participation “Geosciences 2019”. Sofia, 

BGS, 3 pp. 

10. 
Records for Determination of Total Freezing of the Ground during Glaciations. International 

Symposium: Cave Climate and Paleoclimate - Best Record of the Global Change- IV, 

EuroSpeleo Forum 2019, 26-28 September 2019, Lozen, Abstracts, p.84. 

11. Sinnyovsky, D., D. Sinnyovska, N. Kalutskova, N. Dronin, A. Medvedev, N. 

Telnova. 2019. Fossil humus mad and its Novochernomorian base at the Atanasovsko lake, 

Burgas lakes complex. – J. Mining and geol. sciences, 62, 1, in press. 

12. Stoykova, K., M. Ivanov, G. Granchovski. 2019. Variations in calcareous 

nannofossil assemblages during the Paleocene–Eocene transition on the Moesian Platform, 

Bulgaria: Constraints and significance for a low- to mid- latitude record of the PETM. - J. 

Nannofossil Research, INA 17 Santos, Brasil, Abstracts book, p. 96. 

13. Yaneva, M., Koleva, E., Nikolov, P., Ognjanova-Rumenova, N. 2019. Topola 

Formation, NE-Bulgaria – biostratigraphical and palaeoecological aspects. - Proceedings 

“Geosciences 2019”, December 2019. 

14. Zagorchev, I., K. Stoykova, D. Ivanova, D. Bassi. 2019. Priabonian –

 Rupelian olistostromic events in the Northeastern Aegean islands:  correlation with 

the Rhodopes and the Thrace basin.  IESCA, 7-11.10.2019, Izmir, Turkey (Приложение 23). 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.1.7 

 

Статии излезли от печат 

1. Kozuharova E., Aneva I., Goulson D. 2019. Wild aromatic Bulgarian 

Lamiaceae and their bee pollinators. Botanika Chronika 22: 145-157 

2. Valcheva, D., Dr. Valchev, 2019. Breeding for abiotic stress resistance in 

barley, Journal of Agriculture and Plant Sciences, On line: ISSN 2545-4455 (in press) 

 

Статии приети за печат 

1. Kozuharova E., Aneva I., Goulson D. 2019. Book Chapter: Bees and medicinal 

plants – prospective for entomovectoring. In: Hokkanen H., Gao Y., and Menzler-Hokkanen 

I. (Eds.). Integrative Biological Control. Springer, Series “Progress in Biological Control” (in 

press). 

2. Popov V., S. Zidarova and I. Pandourski . 2019.  Chapter 12. Mammals in 

Danubian Region of Bulgaria: Species Composition, Distribution, Habitats, and Conservation. 

In: Shurulinkov P., Z.  Hubenov, S. Beshkov, G. Popgeorgiev (Eds) Biodiversity of the 

Bulgarian-Romanian Section of the Lower Danube. NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC.  

ISBN: 978-1-53615-663-8 

3. Svetla Bratanova-Doncheva and Kremena Gocheva. Climate Change and 

Ecosystem Services in Bulgaria, orWhatWe LoseWhen We Win. S. Nedkov et al. (eds.), 
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Smart Geography, Key Challenges in Geography, https://doi.org/10.1007/978-3-030-28191-

5_26 1 

 

Статии готови за печат 

1. Bancheva S., Natcheva R., Vladimirov V., Tanev A., Gospodinov G. New data 

on the distribution of Menyanthes trifoliata, Carex limosa and Comarum palustre in “Torfeno 

Branishte” Natural Reserve, Vitosha Nature Park, Bulgaria. 

Подготвени и изпратени за рецензиране в Acta Zoologica Bulgarica (IF2018= 0.278) две 

статии със заглавия: 

2. Two new species of Xylotrechus Chevrolat, 1860 (Cerambycidae: 

Cerambycinae) in Bulgaria and review of the distribution, biology and host plants of X. 

(Xylotrechus) stebbingi Gahan, 1906“, автори Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov 

3. New record of the steppe longhorn beetle species Phytoecia (Musaria) argus 

(G. F. Frölich, 1793) (Cerambycidae: Lamiinae) in Bulgaria“, автори Denis Gradinarov, Ilia 

Gjonov 

4. Aneva I., Zhelev P., Savev S., Nikolova M. 2019. Resource assessment of 

Adonis vernalis in representative natural localities in Western Bulgaria. AGROFOR 

International Journal (submitted). 

 

Участия в научни форуми 

International Seminar of Ecology-2019, Sofia, 18-19 April 2019.  

1. Lecture: Creation of a permanent setting for the assessment of the impact of 

climate change on floristic diversity in the Vitosha Mt., Bulgaria 

International Symposium of Ecology, 18-19 April 2019, Sofia, Bulgaria:  

2. Bancheva, S. 2019. Creation of a permanent setting for the assessment of the 

impact of climate change on floristic diversity in the Vitosha Mt., Bulgaria. International 

Seminar of Ecology, Sofia, 18-19 April 2019. 

Vth International Congress on Biodiversity: „Taxonomy, Speciation and Euro-Mediterranean 

Biodiversity“, 11-13 October 2019 Sofia, Bulgaria: 

3. Bancheva S., Natcheva R., Vladimirov V., Tanev A., Gospodinov G. New data 

on the distribution of Menyanthes trifoliata, Carex limosa and Comarum palustre in “Torfeno 

Branishte” Natural Reserve, Vitosha Nature Park, Bulgaria. 

4. Zidarova S. , V. Popov. 2019.  Spatial and temporal estimation of habitat 

suitability of Spermophilus citellus (Rodentia: Sciuridae) in the area of Sredna Gora Mountain 

(Central Bulgaria). Poster. V International Congress on Biodiversity: „Taxonomy, Speciation 

and Euro-Mediterranean Biodiversity“ 

5. Dimitrova D., Ivanova T. Local community resilience to climate change – 

examples from Bulgaria. 

6. 12-тa Научна конференция на Българския контактен център на EFSA към 

Център за оценка на риска по хранителната верига, Министерство на земеделието, 

храните и горите „Климатичните промени – Глобална заплаха за хранителната верига“  

25 октомври 2019 г.  

http://corhv.government.bg/files/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B

8/program_BG-EN_-_Fin-VE.pdf 

7. Dimitrova A, Georgieva M, Sergiev I, Shopova E, Vassileva V. Morpho-

physiological variation and antioxidant response of Bulgarian wheat cultivars after drought 

stress and subsequent recovery. 12th Scientific Conference of the Bulgarian Focal Point of 

EFSA „Climate changes - a global threat for the food chain”, 25 October 2019, Sofia, 

Bulgaria (poster presentation) 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-28191-5_26
https://doi.org/10.1007/978-3-030-28191-5_26
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2505977
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2505977
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8. Vassileva V, Todorov D. Drought stress effects on the chromatin-remodeling 

factor DDM1 in wheat cultivars with contrasting drought tolerance. Cell and Plant Section 

Symposium IMPACT ОF CHROMATIN DOMAINS ON PLANT PHENOTYPES,  9-11 

December 2019, Real Centro Universitario Escorial-Maria Cristina, El Escorial, Madrid, 

Spain (flash talk/poster presentation) 

9. Aneva I., Zhelev P., Savev S., Nikolova M. 2019. Resource assessment of 

Adonis vernalis in representative natural localities in Western Bulgaria. X International 

Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", Jahorina, 3-6 October 2019, Bosnia and 

Herzegovina 

Предстоящо събитие: 

10. Aneva I., Sidjimova B., Nikolova M., Delcheva M. 2019. Population status and 

resource assessment of Allium ursinum L. in Lozenska Mts. Plant Diversity towards Society 

2019 - International Scientific Conference, 21-22 November 2019, Sofia, Bulgaria. 

11. Tomov, R., Trichkova, T., Vladimirov, V., Hubenov, Z., Koshev, Y., Lukanov, 

S., Nedyalkov, N., Nikolov, B., Popgeorgiev, G., Stefanov, T. & Todorov, M. 2019. 

Analysuis of pathways of introduction and spread of invasive alien species of European Union 

concern in Bulgaria. – In: Trajanovski, S., Trichkova, T., Tomov, R., Vladimirov, V., 

Kalcheva, H. & Zdraveski, K. (eds), Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th 

ESENIAS Workshop ‘Species, ecosystems and areas of conservation concern under threat 

from the invasive alien species’. Book of Abstracts. 03-06 September 2019. HIO, ESENIAS, 

DIAS, IBER-BAS, Ohrid, Republic of North Macedonia. – Review, vol. 44(1): 37-38. ISSN: 

1409-9373. 

Постерни доклади 

12. Vladimirov, V. 2019. First record of Humulus japonicus (Cannabaceae) in the 

Bulgarian flora. – In: Trajanovski, S., Trichkova, T., Tomov, R., Vladimirov, V., Kalcheva, 

H. & Zdraveski, K. (eds), Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS 

Workshop ‘Species, ecosystems and areas of conservation concern under threat from the 

invasive alien species’. Book of Abstracts. 03-06 September 2019. HIO, ESENIAS, DIAS, 

IBER-BAS, Ohrid, Republic of North Macedonia. – Review, vol. 44(1): 97. ISSN: 1409-

9373. 

13. Vladimirov, V., Petrova, A., Barzov, Zh. Gudžinskas, Z. 2019. The alien 

species of Heracleum (Apiaceae) in the Bulgarian flora revisited. – In: Trajanovski, S., 

Trichkova, T., Tomov, R., Vladimirov, V., Kalcheva, H. & Zdraveski, K. (eds), Joint 

ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop ‘Species, 

ecosystems and areas of conservation concern under threat from the invasive alien species’. 

Book of Abstracts. 03-06 September 2019. HIO, ESENIAS, DIAS, IBER-BAS, Ohrid, 

Republic of North Macedonia. – Review, vol. 44(1): 98. ISSN: 1409-9373. 

14. Vladimirov, V., Trichkova, T., Tomov, R. 2019. Towards an early detection 

and warning system for invasive alien species in Bulgaria. – In: Trajanovski, S., Trichkova, 

T., Tomov, R., Vladimirov, V., Kalcheva, H. & Zdraveski, K. (eds), Joint ESENIAS and 

DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop ‘Species, ecosystems and areas of 

conservation concern under threat from the invasive alien species’. Book of Abstracts. 03-06 

September 2019. HIO, ESENIAS, DIAS, IBER-BAS, Ohrid, Republic of North Macedonia. – 

Review, vol. 44(1): 133. ISSN: 1409-9373. 

15. Kremena Gocheva; Lachezar Yakimov; Elina Tsvetanova ; Lubomir Petrov ; 

Albena Alexandrova2; Svetla Bratanova-Doncheva; Nesho Chipev; Radka Fikova. Whole 

system diagnostics: a new diagnostic approach to combining the Bulgarian mapping and 

assessment, validation and monitoring through bioindication. ILTER Open Science Meeting 

Leipzig, 02-06.09.2019, Theme T5 
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16. От подзадача 1.7.9.-2. 

17. Valcheva, D., Dr. Valchev, 2019. Breeding for abiotic stress resistance in 

barley, 2nd INTERNATIONAL MEETING ‘AGRISCIENCE & PRACTICE, University 

„Gotse Delchev” in Stip, North Macedonia. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.1.8. 

 

Статии излезли от печат 

1. Stelian Dimitrov, Georgi Georgiev, Margarita Georgieva, Martin Iliev, Danail 

Doychev, Sonja Bencheva, Gergana Zaemdzhikova, Nikolay Zaphirov, INTEGRATED 

MODEL OF APPLICATION OF REMOTE SENSING AND FIELD INVESTIGATIONS 

FOR SANITARY STATUS ASSESSMENT OF FOREST STANDS IN TWO RESERVES 

IN WEST BALKAN RANGE, BULGARIA, Proc. SPIE 11174, Seventh International 

Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2019), 

1117404 (27 June 2019), 2019, ISSN (online):1996-756X, ISBN:9781510630628, 

doi:https://doi.org/10.1117/12.2532313 

 

Статии приети за печат 

1. Nikolova N., Matev S., G. Rachev, Ivanova D. CHARACTERISTICS OF 

FIRST AND LAST FROST OCCURRENCES AND LENGTH OF FROST-FREE SEASON 

IN BULGARIA. Планира се публикацията да бъде завършена през декември, 2019 г. и 

да бъде изпратена в Journal of Environmental Protection and Ecology, ISI quoted  

 

Статии готови за печат 

1. Radeva K., Nikolova N. HYDROMETEOROLOGICAL DROUGHT 

HAZARD AND VULNERABILITY ASSESSMENT FOR NORTHERN BULGARIA. 

Публикацията е завършена и предстои изпращане за рецензиране в научно списание 

(International Journal "Agriculture and Forestry" (Scopus)) 

2. Dobrinkova, N., S.Stefanov, E.Tosheva, “INTERACTIVE TRAINING FOR 

VOLUNTEERS BASED ON OPEN SOURCE APPLICATIONS” the 6th IEEE Bulgaria Big 

Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE'2019 

3. Rositsa Velichkova, Iskra Simova, , Stelian Dimitrov, Impact Of Climate 

Change at the floods in Bulgaria, First International Scientific Conference ,Digital 

Transformation Cyber Security and Resilience, DIGILIENCE’2019, Sofia - submitting for 

publishing 

4. Rositsa T. Velichkova , Ivan S. Antonov , Iskra S. Simova , Svetlin I. Antonov, 

Wildland fire suppression measures with water resources from nature, First International 

Scientific Conference ,Digital Transformation Cyber Security and Resilience, , Sofia - 

submitting for publishing 

5. Rositsa Velichkova, Analysis of significant floods in Bulgarian Danube region 

till 2010 y, IOP Journal, submitted for publishing 

6. Димитров, С. „НОРМАТИВНО ПРЕДОПРЕДЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НА 

КАРТИРАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА ЗАПЛАХАТА И РИСКА ОТ НАВОДНИЕНИЯ В 

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ“, Сборник XVII Конференция „География 

и регионално развитие“, Созопол, 2019 (март 2020) 

 

Участия в научни форуми 

Национални: 

 XVII Конференция „География и регионално развитие“ 20-23.09.2019г.,  Созопол  

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11174/1117404/Integrated-model-of-application-of-remote-sensing-and-field-investigations/10.1117/12.2532313.short?SSO=1&tab=ArticleLink
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Международни: 

 EUROGEO Conference Hidden Geographies, International Conference Slovenia, Ljubljana, 

29-31 August 2019 

 X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", 3-6 October 2019, Bosnia and 

Herzegovina 

 1
-st

 International Symposium on Climate Change and Sustainable Agriculture, 14-15 

ноември, Аграрен университет – Пловдив 

 2-days workshop on 14- 15 October 2019 in Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre 

for Agricultural and Forestry (Liepų St. 1, Girionys, LT-53101 Kaunas distr., Lithuania) 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.I.9. 

 

Статии приети за печат 

Статии от Q1 

1. Shopov Y., I. Antonov, V. Lozanov, S. Marinov, P. Dimitrov. Dye tracing of 

Groundwater in Kolkina dupka cave, Bulgaria, by measuring of spectra of fluorescence of 

uranine in dilutes from activated charcoal detectors, изпратена за печат в International 

Journal of Speleology (Q1, IF: 1.439). [към РП I.9.9] 

Статии в списания с IF 

2. Koleva-Rekalova E., N. Dobrev. Sarmatian carbonate tempestites (heraclites?) 

from Cape Kaliakra (NЕ Bulgaria): evidence for the existence of microbialites. Доклади на 

Българската академия на науките, Геология (в процес на рецензиране). IF 0.27 [към 

РП I.9.5] 
3. Ivanov P., R. Nankin, M. Krastanov. Cliff erosion – mapping, causes and 

effects in coastal zone near Kaliakra Cape (Northern Bulgarian Black Sea). Доклади на 

Българската академия на науките, Геология (в процес на рецензиране). IF 0.27 [към 

РП I.9.2 и РП I.9.5] 

Други статии 

1. Dotseva, Z., Gerdjikov, I., Dobrev, N., Vangelov, D. 2019. Recognizing debris 

flow hazard in heavily forested watersheds: an example from Etropole area, Central 

Bulgaria. Annual of the University of Mining and Geology, 62 (in press). (приета за печат). 

[към РП I.9.2 и РП I.9.3] 

 

Статии готови за печат 

1. Rizova R., V. Nikolova, A. Kamburov.  Geomorphological and 

sedimentological characteristics of debris flows: case study of Eastern Rhodopes (Bulgaria). 

Environmental Earth Sciences, ISSN:1866-6280. [към РП I.9.3] 

2. Nikolova V. & R. Kenderova. Debris flows grain-size distribution and its 

relation to basins morphometry: case study of the Middle Struma Valley. [към РП I.9.3] 

3. Добрев Н., Е. Колева-Рекалова. Сарматски микробиални варовици от нос 

Шабла и нос Калиакра (Североизточна България) – микропетрографски и инженерно-

геоложки особености. Инженерна геология и хидрогеология. ISSN 0204-7934. [към РП 

I.9.5]  
4. Koleva-Rekalova, E. New findings of the Bessarabian (Sarmatian) limestone 

composed of Nubecularia novorossica from Tyulenovo and Shabla Cape, NE Bulgaria. – In: 

Proceedings of the National Conference “GEOSCIENCES 2019”. Sofia, Bulg. Geol. Soc. 

[към РП I.9.5]  
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5. Стойнев Ст., П. Иванов.  Исторически преглед на случаите на 

втечнявания на територията на България. – In: Proceedings of the National Conference 

“GEOSCIENCES 2019”. Sofia, Bulg. Geol. Soc. [към РП I.9.1 и РП I.9.7] 

 

Участие в международни научни форуми 

1. Участие в научната конференция International Symposium “Techniques for Remote 

Location of Unknown Underground Cavities”, EuroSpeleo Forum 2019. Участник: доц. 

Явор Шопов.  

2. Заявено е участие в международна конференция: 4th IFIP Conference on 

Information Technology in Disaster Risk Reduction, 9-10 октомври, Киев, Украйна. 

Представеният абстракт на тема „Conceptual model of debris flow information system”, 

authors: Valentina Nikolova, Plamena Zlateva, Boyko Berov, Dimiter Velev, е приет за 

презентация. Статиите, представени на конференцията, се публикуват в сборник, 

индексиран в SCOPUS. 

3. Заявено е участие в научната конференция с международно участие 

„ГЕОНАУКИ 2019” (“GEOSCIENCES 2019”), организирано от Българското геоложко 

дружество, м.декември 2019 г., участие с 2 презентации.  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.1.10. 

 

Статии излезли от печат 

1. E. Oynakov, D. Solakov, I. Aleksandrova. 2019. Research on the fractal 

statistical characteristics as possible prognostic parameters for earthquakes, generated in the 

seismic zona of Vrancea in the period between 01.08.2016 and 30.12.2016. International 

Academy Journal Web of Scholar, 8, 1, RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center 

Warsaw, Poland, ISSN:2518-167X, DOI:https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos, 3-12 

2. P. Raykova, D. Solakov, S. Simeonova. Seismic moment, stress drop and 

source radius for the seismic cluster of the 2009 earthquake in Valandovo seismogenic zone. 

Проблеми на географията, 1, 2019, ISSN:2367-6671 (Online), 0204-7209, 29-40 

3. D. Solakov, M. Metodiev, S. Simeonova and P. Trifonova, 2019. Population 

exposure index – an element of seismic risk assessment, 10th Congress of the Balkan 

Geophysical Society DOI: 10.3997/2214-4609.201902659 

4. D.E. Solakov, S. Simeonova, P. Raykova, E. Oynakov and I. Aleksandrova, 

2019. GMPEs used in seismic hazard assessment for Bulgaria-selection and testing in 

Bulgaria, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society DOI: 10.3997/2214-

4609.201902658 

5. Aleksandrova I., D. Solakov, S. Simeonova and P. Raykova, 2019. Empirical 

relations converting seismic intensity to moment magnitude. 10th Congress of the Balkan 

Geophysical Society DOI: 10.3997/2214-4609.201902649 

 

Статии готови за печат 

1. Solakov, D., S.Simeonova, I.Aleksandrova, Pl. Raykova Earthquake Catalogue 

for Bulgaria and surroundings 1981-2018 

 

Участия в научни форуми: 

Участие на двама участници в проекта в Генералната асамблея на Европейската 

Геофизична Общност (EGU) – Виена, 7-12 април 2019.  

Представен един постер: 
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1. Selection and ranking of GMPEs for seismic hazard analysis in Bulgaria, 

Dimcho Solakov, Stela Simeonova, Plamena Raykova, and Krasimira Slavcheva 

Участие на трима участници в проекта в 10 конгрес на Балканското геофизично 

дружество Албена, 18-22 септември 2019. 

Представени са три постера: 

2. D. Solakov, M. Metodiev, S. Simeonova and P. Trifonova. Population 

exposure index – an element of seismic risk assessment 

3. D.E. Solakov, S. Simeonova, P. Raykova, E. Oynakov and I. Aleksandrova. 

GMPEs used in seismic hazard assessment for Bulgaria-selection and testing in Bulgaria 

4. Aleksandrova I., D. Solakov, S. Simeonova and P. Raykova. Empirical 

relations converting seismic intensity to moment magnitude 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.II.1. 

 

Статии, приети за печат 

1. Dobromir Georgiev and Todor, Gurov, “Distributed Deep Learning on 

Heterogeneous Computing Resources Using Gossip Communication”, Accepted for 

publication in proceeding of LSSC2019, Lecture Notes in Computer Science, Springer 

International Publishing, 2019, SJR:0.295. 

 

Статии готови за печат 

1. Димитров, С., А.Попов, „Анализ и оценка на информационната 

обезпеченост на картирането и оценката на заплахата и риска от наводнения в 

България“, Сборник от XVII Конференция „География и регионално развитие“, 

Созопол, 2019 (приета за печат, очаква се да излезе от печат март 2020г.)  

 

Участия в научни форуми 

1. XVII Конференция „География и регионално развитие“, Созопол, 20.09.-

22.09.2019г.  

2. International EUROGEO Conference “Hidden Geographies”, Любляна, 

Словения, 28-30 август, 2019 г. 

3. Участие с доклад  в специалната сесия: “HPC and Big Data: Algorithms and 

Applications” at the International Conference LSSC 2019, 10-14 June, Sozopol, Bulgaria,  с 

презентация: “Distributed Deep Learning on Heterogeneous Computing Resources Using 

Gossip Communication”, (D. Georgiev,  Т. Gurov). 

4. Участие с доклад: (Todor Gurov): “An integrated software package for 

estimating parameters of the brown bear (Ursus arctos L.) population”, International 

conference  AMITANS2019, „Eleventh Conference of the Euro-American Consortium for 

Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, Albena, 

Bulgaria, June 20-25, 2019. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РП.II.3. 

 

Статии готови за печат:  

1. Ганев, К., Б. Кулов, В. Стоянов, А. Равначка, Н. Рачев, Б. Борисова, 

Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“, Проблеми на географията – БАН; 
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2. Ганев, К., Б. Кулов, В. Стоянов, А. Равначка, Н. Рачев, Б. Борисова, 

Основни дейности за периода декември 2018 – май 2019 година по Национална научна 

програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“, вестник Аз-Буки 

3. Ganev, G., B. Kulov, V. Stoyanova, A. Ravnachka, N. Rachev, B. Borisova. 

Overview аnd Package Activities Performed оf National Research Program "Environmental 

Protection аnd Reduction оf Adverse Events аnd Natural Disasters’ Risks" 

 

Участия в научни форуми 

1. Конференция "География и регионално развитие", Созопол, 20-22.09.2019 

г.; 

2. Национална научна конференция „75 години съюз на учените в България 

– в полза на науката и образованието“, 26 – 28 септември 2019 г. МДУ „Фредерик 

Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна; 

3. X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", проведен в 

периода 03-06.10.2019 в Яхорина, Босна и Херцеговина. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 
 

Институт за гората – БАН 

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

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

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

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

гората, служители от ДЛС „Витошко-Студена” и ДГС Смолян, инж. агроном Николай 

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

Семинарът се състоя с любезното съдействие на инж. Дамян Дамянов – Директор на 

Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград.  

В пленарните доклади беше популяризирана Националната научна програма 

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

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

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

климатичните промени върху горските екосистеми.  

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

представиха напредъкът по тяхното осъществяване и беше обсъдено реализирането на 

бъдещите дейности през първата година от изпълнение на програмата. 

 

НИГГГ-БАН 

Лекция изнесена на 18.04.2019 пред студенти бакалавърски курс на тема 

„Понятие и смисъл на регионалното климатично моделиране. Примерни резултати“ в 

изпълнение на  рамковото Споразумение  между НИМХ и Катедра ” Метеорология и 

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

за осъществяване на съвместни дейности в дисциплината ”Метеорологична практика” 

от учебната програма на бакалавърския курс по  ”Астрофизика, метеорология и 

геофизика” за академичната учебна 2018 – 2019 година. 

 

МГУ 

Доклад на – Първа научна конференция “Климат, водни ресурси, водни баланси и 

качество на водите” 14 - 15 октомври, София, България. Конференцията е посветена на 

150 годишнината на Българска академия на науките и е подкрепена от Националната 

научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2019 – 2023, работни пакети 

 

РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната 
 

ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“ е популяризирана на международни и национални 

конференции със следните доклади: 

Четири изнесени доклада на Научно-техническа конференция - Национално 

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

Конференцията с презентациите е отразена в https://www.stuwa.org/  

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

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

https://www.stuwa.org/
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Republic of Bulgaria for environmental protection and reducing the risk of negative 

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

natural and technological risks”, EurasianRISK2019, May 22-24th, 2019, Baku, Azerbaijan, 

където  проф. Емил Бурназки е член на Международния организационен комитет.  

www.eurasianrisk2019.az      http://eurasianrisk2019.az/en/content/10 

Ivanov I., E. Bournaski, Suspended sediments and water flow of the Mesta River in 

Bulgaria, 19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles, 24-

27 September 2019, Cape Town, South Africa.   http://ts.upwr.edu.pl/ 

Участие в международната конференция по водите на ЮНЕСКО,  13-14 май 

2019 г., Париж, имаща за цел да осигури устойчиви интердисциплинарни и 

междусекторни решения на въпроси, засягащи управлението на водите. 

https://en.unesco.org/waterconference 
Участие в международен семинар „Space solutions for sustainability on Earth“ - 

Science meets parliaments - Universite de Luxembourg, 4 Октомври 2019 Люксембург  

Всички доклади изнесени на конференцията “Климат, атмосфера и водни 

ресурси в условията на климатични промени”, 14-15 октомври 2019 г., София. 

Конференцията с програма, резюмета и презентациите е отразена в http://cawri-bas.eu/  

Организирана международна работна среща за изясняване на методиката за 

водните ресурси в Букурещ на 6 юни 2019 и в София на 1 юли 2019.  

 

РП.1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 
 

Изнесен доклад пред Национално честване и Научно-техническа конференеция -

по случай  Световен ден на водата, София,  22.03.2019 г. 

Гергинов, П., Т.Керестеджиян, А. Тотева, Б. Михайловаова, А. Бендерев. Геоложка 

среда, качества на подземни води и нормативна уредба 

 

РП.I.4. Pроцеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на 

Черно море 
1. Подготвен материал за представяне в Руския Културно-информационен център – 

София. 

2. Излъчено радиопредеване по БНР – Нощен хоризонт – 23-24 Юли, 2019 интервю 

с Б.Рангелов.  

3. Изнесена публична лекция на 14.7.2019 – „Археосеизмологични изследвания на 

Северното Черноморско крайбрежие (България-Русия)” с автори Б.Рангелов, О. 

Димитров пред семинар “Student’s field camp – SOZOPOL 2019” , 11-19th July  

4. На 10.10.2019 г. от журналистка от Радио Фокус и агенция Фокус е взето интервю 

от Орлин Димитров: 

o Публикувани са две дописки на сайта на Радио Фокус и агенция Фокус на 

10.10.2019 г. 

o Репортаж за предаването ,,Това е България” на 10.10.2019 г. (в национален 

ефир). 

o Репоратаж за предаването ,,Добро утро България” на 14.10.2019 г. (в национален 

ефир). 

http://ts.upwr.edu.pl/
https://en.unesco.org/waterconference
http://cawri-bas.eu/
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РП.I.5. Качеството на живот в страната 
Доклади на конференции 

 

13
th

 Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 18 – 20, 2018, Sofia, 

Bulgaria (http://math.bas.bg/en/event/13th-annual-meeting-of-the-bulgarian-section-of-siam/) 
14. Vladimir Ivanov and Hristo Chervenkov, “Modelling human biometeorological conditions 

using meteorological data from reanalysis and objective analysis—preliminary results” - устен 

доклад 

 

28
th

 Intrnational Cinfernece “Ecology&Safety“ 28.06 – 2.07. 2019 , Burgas, Bulgaria 

1. T.Antova, T.Panev, M.Yzoneva, M.Sidjimov, R.Lukanova, “Indoor air quality 

assessment (Pilot study)” - постер 

2. T.Panev Tz.Georgieva, M.Tzoneva, S.Dimitrova, “Assessment of Particles Exposure of 

Traffic Plicemen in Sofia, Bulgaria – urban Environment and Health Risk” - постер 

 

19
th

 conference on "Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory 

Purposes", Bruges, Belgium, June 3-6, 2019 (https://www.harmo.org/conferences/Bruges 

19harmo.asp) 

1. Reneta Dimitrova, Ivelina Georgieva, Victor Levi, Margret Velizarova, “Study the 

impact of better representation of orography and land-use properties on surface 

concentration for events with PM elevated levels in Sofia region” - постер 

2. Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Vertical Structure of Air Pollutant Fields over 

Bulgaria” - постер 
3. Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, Nikolay Miloshev, “Analysis of the 

Contribution of Different Processes (Chemical and Dynamical) which Form the Atmospheric 

Composition in Sofia” - постер 

 

12
th

 International Conference on Large-Scale Scientific Computations LSSC'19, June 10 - 14, 

2019, Sozopol, Bulgaria (http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/) 
1. Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev, “Statistical Moments of the Vertical Distribution of Air 

Pollution over Bulgaria” – устен доклад 

2. Ivelina Georgieva, Georgi Gadzhev, Kostadin Ganev and Nikolay Miloshev, “Process 

Analysis of Atmospheric Composition Fields in urban Area (Sofia City)” – устен доклад 

 

14
th

 International Conference on Energy for a Clean Environment (Clean Air 2019), 

September 8-12, 2019, Funchal, Madeira, Portugal (https://cleanair2019.wixsite.com 

/cleanair2019) 

1. T. Petrova, A. F. Ferreira, I. Naydenova, M. Costa, Carbonization of biomass residues, 

In Book of Abstracts, Session “Solid Fuel Conversion II” – устен доклад  

2. I. Naydenova, O. Sandov, F. Wesenauer, F. Nones, E. Serafimova, T. Laminger, F. 

Winter “Еmissions and kinetics of biomass combustion at FBC”, In Book of Abstracts, 

Session “Solid Fuel Conversion III”  – устен доклад 

 

Петнадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност” SES 

2019, 6 – 8 ноември 2019, София, България 

1.  

2. Tanja Dreischuh, Ljuan Gurdev, Zahary Peshev, Atanaska Deleva, Ivan Grigorov, 

Georgi Kolarov, Dimitar Stoyanov, “Lidar Monitoring of the Near-surface Aerosol 

Load in Urban Zones” - постер 

 

https://www.harmo.org/conferences/Bruges%2019harmo.asp
https://www.harmo.org/conferences/Bruges%2019harmo.asp
http://parallel.bas.bg/Conferences/SciCom19/
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Други участия 

 

Участие на доц. д-р Ренета Димитрова в обществена дискусия на тема „Какво не знаем 

за въздуха“, организирана от независимата, неправителствена организация Сдружение 

ЗА ЗЕМЯТА, с участието на граждански организации, институции и експерти, 

Бетахаус, София, 13 Февруари, 2019 г.; (представени бяха накратко целите на РП5) 

(https://www.facebook.com/events/678831842512762/) 

 

Ден на отворените врати, публична лекция на тема „Да дишаш или да не дишаш, това е 

въпросът за жителите на големите градове“ изнесена от доц. д-р Ренета Димитрова, 

зала А-205, сграда А, 20.04.2019 год. (представени бяха накратко целите на РП5) 

(https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den

_na_otvorenite_vrati_2019_g) 

 

Участие на доц. д-р Илияна Найденова с покана за представяне на публична лекция на 

тема „Качество на атмосферния въздух в София“ на Научен семинар, проведен на 30 

Май 2019 г. в София по проект AIRMEN „Човекът и вътрешната среда“ Финасиран по 

проект ДН17/12.12.2017 г. от ФНИ 

 

Участие в работна среща ADMS-Urban and Roads User Group Meeting, November 14-15 

2019, St Anne’s College, Oxford, UK 

Dimitrova Reneta, Velizarova Margret, “Implementation of ADMS-Urban local model for air 

quality assessment in Sofia” 

 

РП.I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на 

катастрофални събития в миналото - ключ към разбиране на 

настоящи и бъдещи заплахи за планетата 
Предвиждаме в края на 2019 г., 9-10 декември, да проведем среща-семинар с 

презентации на участниците в отделните задачи за постигнатото през първата година.  

 

 Програмата е популяризирана на следните международни научни конференции:  

 
1. VII научна конференция с международно участие „Екологические проблемы северных 

регионов и пути их решения” организирана от Федералния изследовательски център 

„Кольский научный центр Российской академии наук” 16-20 юни 2019, гр. Апатити, 

Мурманска област. 

2. III Mеждународнa научнa конференция GEOHEAT 3-4 септември 2019, 

Далекоизточния клон на Руската академия на науките в гр. Петропавловск 

Камчатский, Камчатски автономен край на Руската федерация. 

3. INA-17, International nannoplankton association conference, Santos, Brasil, 15-20 

September 2019. 

4. 10th NECLIME workshop on the Taxonomy of the Neogene palynomorphs, Weimar 2019, 

Germany. 

5. XIXth NECLIME meeting, Saint Petersburg, September 25–27, 2019. 

6. ХХ-та Международна палеонтолого-стратиграфска конференция в град Аланя, 

Турция, 1-3 октомври 2019. 

7. Международна конференция на IESCA, 7-11.10.2019, гр. Измир, Турция. 

8. The 12-th Romanian Symposium of Palaeontology, September 19-21, 2019. 

РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на 

жизнената среда 

https://www.facebook.com/events/678831842512762/
https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den_na_otvorenite_vrati_2019_g
https://www.uni.sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/den_na_otvorenite_vrati_2019_g
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 Участие на ръководителя на Работния пакет в предаване на Дарик радио за 

представяне на Работен пакет 

 От Подзадача  РП.I.7.2-4. Информация за Националната научна програма, 

работния пакет „Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на 

жизнената среда“ и разработваната подзадача е качена на сайта на 

Биологическия факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“. 

 От Задача РП I.7.5 Посещение на ученици от Американския колеж в София в 

лабораториите на ИФРГ-БАН и запознаване с научноизследователската работа 

по Програмата – 19 септември 2019 г. и участие в експерименти за изсветляване 

(clearing) на листа от пшеница и изолиране на ДНК. 
 Информация за Националната научна програма, работния пакет „Биоразнообразие, 

екосистемни функции и качество на жизнената среда“ и разработваната подзадача 

„Въздействие на климатичните промени в комплекс с други фактори върху 

биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, редките видове и почвени 

животински съобщества“ е качена на сайта на Биологическия факултет, СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

 Програмата и конкретната задача (1.7.3.) са представени на един международен форум 

и на работна среща в България: 

1. Постерен доклад на международен форум: 

Vladimirov, V., Trichkova, T., Tomov, R. 2019. Towards an early detection and 

warning system for invasive alien species in Bulgaria. – In: Trajanovski, S., 

Trichkova, T., Tomov, R., Vladimirov, V., Kalcheva, H. & Zdraveski, K. (eds), Joint 

ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop ‘Species, 

ecosystems and areas of conservation concern under threat from the invasive alien 

species’. Book of Abstracts. 03-06 September 2019. HIO, ESENIAS, DIAS, IBER-

BAS, Ohrid, Republic of North Macedonia. – Review, vol. 44(1): 133. ISSN: 1409-

9373. (вж.приложението) 

2. Поканен устен доклад на национална работна среща (вж. приложението)  

Владимиров, Вл., Тричкова, Т., Томов, Р. 2019. Разработване на Национална 

система за ранно откриване и предупреждение за инвазивните чужди видове. – 

Представен на работна среща: Зелена академия „Устойчиво използване на 

биологичните ресурси“. Гражданската наука и инвазивните чужди видове в 

Дунавския регион. 04.10.2019 г., Грант-хотел „Рига“, гр. Русе. 
 От Подзадача РП.I.7.9-2. Организирани са открити дни за презентиране на сортове 

пшеница, ечемик и овес, засети в демо полета в Институт по земеделие - Карнобат. 

Изнесени са лекции от селекционери, на които са представени предимствата на 

изпитваните генотипове и тяхната реакция в условията на абиотичен стрес.  

 

РП.1.9. „Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

геоложки (вкл. хидрогеоложки) явления“ 
Участие в научната конференция International Symposium “Techniques for Remote 

Location of Unknown Underground Cavities”, EuroSpeleo Forum 2019. Участник: доц. 

Явор Шопов.  

Заявено е участие в международна конференция: 4th IFIP Conference on Information 

Technology in Disaster Risk Reduction, 9-10 октомври, Киев, Украйна. Представеният 

абстракт на тема „Conceptual model of debris flow information system”, authors: Valentina 

Nikolova, Plamena Zlateva, Boyko Berov, Dimiter Velev, е приет за презентация. Статиите, 

представени на конференцията, се публикуват в сборник, индексиран в SCOPUS. 
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Заявено е участие в научната конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 

2019” (“GEOSCIENCES 2019”), организирано от Българското геоложко дружество, 

м.декември 2019 г., участие с 2 презентации.  

 

РП.II.I. Създаване на единна геоинформационна среда 
1. Подготвена и представена презентация за РП II.1 за целите на представянето на 

ННП на 12.03.2019 г. в ЦУ на БАН. 

2. ‚Дни на отворени врати в ИИКТ-БАН“ посетени на 150 –годишнината на БАН, 

3-4 октомври, 2019 г., място: ИИКТ-БАН, акад. Г. Бончев, блок 2 и блок25А, 

София, Представени са постери и са раздадени диплянки, свързани с 

популяризацията на дейностите по  Националната научна програма 

„OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“, присъствие над 

150 човека, представители на властта, учени, представители на МСП и на 

медиите. 

 

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото 

(поетапно и след края на програмата) 
Съгласно работната програма през първата година на изпълнението на 

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ по РП.II.3. Публично представяне и 

комуникация на получените научни резултати в обществото са реализирани следните 

дейности: създаден е и подържан сайт на програмата  - https://nnpos.wordpress.com/; 

съставена е брошура на програмата; съставени са постери за представяне на програмата 

на български и английски език; съставена е анкета и е организирано гласуване за лого 

на програмата; подготвен е файл с информация за целите, задачите и очакваните 

резултати по Програмата, които е качен на сайтовете на партньорите по програмата;  

Сключен е договор за партньорство с Национално издателство за образование и 

наука Аз-Буки. За представяне на целите и очакваните резултати от Националната 

научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ е представена на различни научни и 

публични форуми: В Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 

ноември“ № 1) - 12 март 2019 г.; Български географски фестивал - Стара Загора 2019 – 

20-23.04.2019 г.; Софийски фестивал на науката – София – 9-12.05.2019 г.; Втори 

интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на БАН, 29-31 

август 2019 г., хотел „Самоков”, Боровец; International Conference on High-Performance 

Computing 2019 (HPC 2019) 2-6 септември, Боровец; Конференция "География и 

регионално развитие", Созопол, 20-22.09.2019 г.; Национална научна конференция „75 

години съюз на учените в България – в полза на науката и образованието“, 26 – 28 

септември 2019 г. МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“, 

Варна; Ден на отворените врати на Физически факултет; Международен научен 

симпозиум X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", 03-06.10.2019 в 

Яхорина, Босна и Херцеговина, вкл. и в Бизнес срещата AGROSYM B2B (03.10.2019). 

Представени са целите и очакваните резултати от Програмата посредством адаптация 

на семинарни занятия в рамките на учебната програма на задължителната дисциплина 

„Ландшафтна екология“ за втори курс, бакалаври, редовно и задочно обучение, 

специалност География, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, 

„Природен капитал“ за Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен 

https://nnpos.wordpress.com/
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капитал“, редовно и задочно обучение, специалност География, Геолого-географски 

факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, пред обучаваните във Физически факултет на 

СУ студенти по време на лекциите по следните учебни дисциплини: „Физическа 

океанография“ и „Уводен курс метеорология“. Подготовен е цикъл от семинарни 

занятия, свързани с очакваните резултати от Програматаи текущи приложни резултати 

от РП 1.8, към задължителната дисциплина „Въведение в природната география“, за 

новата за Геолого-географски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ специалност 

„Геопространствени системи и технологии“.  

 

 


