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Обобщение: 
Целта е да се анализират зимните условия в черноморския регион и 

метеорологичните ситуации, свързани със заледяване на морето. Заледявания в Черно 
море се наблюдават редовно в северната му част и близо до Керченския проток. 
Причината е относително плитката северозападна шелфова част и притокът на реки от 
трите големи европейски реки Дунав, Днепър и Днестър, носещи голямо количество 
прясна вода в тази част на Черно море. Наблюдаваното глобално затопляне през 
последните десетилетия прави тези епизоди по-малко интензивни; въпреки това те 
съществуват и оказват влияние върху живота в района. Анализирахме изменчивостта 
на ледената покривка през последните 15 години, наблюдавана на спътникови снимки. 
Разгледани са метеорологичните условия, благоприятни за появата на замръзване. 
Установено е, че през 2006, 2012 и 2017 г. морският лед се простира необичайно на юг 
и това е свързано с необичайно студените зимни сезонни и метеорологични условия 
през тези години. Зимите в периода 1926-2020 г. са класифицирани от индекса на 
тежестта на зимата като студени, умерени или меки. В допълнение се анализират 
метеорологичните модели, свързани с периодите на максимална степен на лед в Черно 
море. Резултатите могат да помогнат за прогнозиране на тези събития и за издаване на 
предупреждения. 

 
Използвани данни 
Използвани са различни източници на данни, за да анализираме междугодишната 

изменчивост през последните десетилетия: 
1. На първо място използвахме исторически архиви и литературни материали за 

разпространението на ледовете в Черно море и температурата от атласа на Черно море 
(Симонов и Алтман, 1991). 

2. Синоптични данни за приземна температура на въздуха, идващи от 9 
крайбрежни метеорологични станции по Черноморието - Бургас, Варна, Одеса, Херсон, 
Мариупол, Батуми, Трабзон, Синоп и Истанбул (фиг. 1). Използва се и морската 
температура в Бургас и Варна. Източник на данни са редовните SYNOP телеграми, 
разпространявани от Global Surface Summary of the Day - архив от данни на GSOD 
(data.nodc.noaa.gov). Данните се декодират от редовните записи на SYNOP и обхващат 
периода от 1980 г. до сега.  

3. Данните за морската ледена покривка са взети от US National Snow and Ice Data 
Center product Multisensor Analyzed Sea Ice Extent - Northern Hemisphere (MASIE-NH). 
Този продукт предоставя ежедневни данни за морския лед от 1 януари 2006 г. до 
момента (NICNSIDC, 2010). Точността на този продукт се изследва за Арктика в Meier 
et al., (2015) чрез сравнение с пасивни микровълнови сензори. 

4. Данните за средното налягане на въздуха, температурата и скоростта на вятъра 
на морското равнище са взети от повторния анализ на климата ECMWF ERA5 за 
периода на сателитните наблюдения 2006-2020 г. (https://cds.climate.copernicus.eu). 

5. Комбинирани метеорологични карти на геопотенциалната височина 500 hPa, 
налягане на морското равнище и относителна топография на разликата между 500 и 
1000 hPa геопотенциална височина, копирани от www.wetter3.de като представителни 
за синоптичните условия. 

http://www.wetter3.de/
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Фиг. 1. Местоположения на метеорологичните станции, използвани в 

изследването (maps.google.com) 
 
Анализ на температурните колебания през зимата 
Използвали сме данни от набора от данни на NOAA Global Surface Summary of the 

Day - GSOD (https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00516). Средната 
зимна температура се изчислява за 9-те метеорологични станции по Черноморието - 
Бургас и Варна в България по западното крайбрежие, по северното крайбрежие - Одеса, 
Херсон и Мариупол в Украйна, Батуми в Грузия на източния бряг и Истанбул, Трабзон 
и Синоп по южното крайбрежие на Турция. Средната зимна стойност се изчислява от 
месеците януари, февруари и март, а графиките са представени на фиг. 2. Наблюдава се 
значителна междугодишна променливост. Както се очаква, станциите на северното 
крайбрежие (Одеса, Херсон и Мариупол) са много по-студени от южните (Истанбул, 
Синоп и Трабзон), а източната (Батуми) е подобна на южните, тъй като се намира на 
югоизточния бряг. По средата се намират температурите на западния бряг (Бургас и 
Варна). Като цяло вариациите в 9-те станции са много сходни по фаза, което 
предполага, че зимните условия са еднакви в цялата област. Интересно е да се забележи 
асиметрията в посока север-юг и запад-изток: средната зимна температура се увеличава 
от север на юг и от запад на изток (последното се дължи на доминиращите западни 
ветрове за тези географски ширини, поради което морското влияние на изток се 
разпростира по-надалеч). Забелязва се и слаба тенденция за по-меки зими, отразяваща 
тенденцията на затопляне през зимата в Северното полукълбо (IPCC, 2018). 

 
Фиг. 2. Междугодишна променливост на зимните температури (януари, февруари, 

март) в Бургас, Варна, Батуми, Одеса, Херсон, Мариупол, Трабзон, Синоп и Истанбул. 
Сивите области показват периодите, в които липсват повече от 20% данни; тези 
периоди с липсващи или недостатъчни данни не се вземат предвид при анализа. 
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Фиг. 3. Индекс на суровост през зимата за Бургас, Варна, Бартуми, Одеса, 

Херсон, Мариупол, Трабзон, Синоп и Истанбул. Сивите зони показват периодите, в 
които липсват повече от 20% данни; тези периоди с липсващи или недостатъчни данни 
не се вземат предвид при анализа. 

За да категоризираме качествено колко студена е била зимата, последвахме 
подхода на Симонов и Алтман (1991) и Крийдин (1964): дефинираме индекс на 
суровостта през съответната зима (WSI) като сума от отрицателните дневни 
температурни стойности (замразени дни) с противоположен знак за месеците декември 
до март за всяка от 9-те станции. Фиг. 4 показва, че в Одеса, Мариупол и Херсон всяка 
зима температурата пада редовно под нулата, и обратно - в Истанбул, Синоп и Трабзон 
много рядко. Бургас и Варна на западния бряг са подобни на северните, но Батуми на 
източното е като южните станции. Трабзон и Батуми практически никога не страдат от 
много ниски температури на въздуха. Най-тежките зими за последните 50 години в 
Черноморския регион са 1986 и 1988 г. За 21 век има няколко години с типични зимни 
студени условия - 2003, 2006, 2012 и 2017. Последните зими от 2019 и 2020 са 
определено меки с много нисък WSI. 

Вижда се, че най-показателните за зимната интензивност са северните градове 
Одеса, Мариупол и Херсон, поради което в по-нататъшния анализ сме разгледали само 
тези три места. 

 
Суровостта на зимите за периода 1925-2020 
Кривите на фиг. 4 представляват вариациите на WSI от историческите данни на 

Симонов и Алтман (1991) за периода 1926-1985; нашият изчислен WSI от синоптичните 
измервания в Одеса, Херсон и Мариупол е насложен след 1950 г., от когато има 
налични данни. Вижда се, че кривите се развиват много сходно. Мариупол е най-
северният град и като последица суровостта на зимната е най-изразена там. Кривите на 
Одеса и Херсон са подобни. Очевидно една изключително студена зима е била през 
1954 година. 
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Фиг. 4. WSI на историческите данни за северното крайбрежие на Черно море и в 

Одеса, Херсон и Мариупол от базата данни GSOD (https://data.nodc.noaa.gov/cgi-
bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00516) 

Интересно наблюдение е отрицателната тенденция на WSI след 2000 г. Също така 
пиковете през последните четири десетилетия общо взето намаляват във височина. 
Предполагаме, че това отразява тенденцията на затопляне през този период. 

Добрата корелация между кривите от историческия атлас и нашите изчисления 
дават увереност за пришиване на двете времеви редици - до 80-те и след това и за 
анализ на температурната променливост през зимите през целия период 1926-2020. 

Горните наблюдения за последните 20 години се потвърждават и от измерванията 
на температурата на морската повърхност (ТМП) в крайбрежните метеорологични 
станции Варна и Бургас. Средната зимна ТМП за месеците януари до март показва 
същите студени години - 2003, 2006, 2012 и 2017 (фиг. 5). 

 
Фиг. 5. Средно зимно SST, измерено близо до брега в метеорологичните станции 

във Варна и Бургас 
 
 
 
Променливост на морската ледена покривка 
На северния бряг на Черно море се втичат три големи европейски реки - Дунав, 

Днепър и Днестър. Отрицателната температура на въздуха може да доведе до 
замръзване на речната вода, тъй като тази част на Черно море е относително плитка. 
Събитието може да бъде идентифицирано на сателитните изображения. Данните за 
обхвата на леда са взети от US National Snow and Ice Data Center product Multi-sensor 
Analyzed Sea Ice Extent - Northern Hemisphere (MASIE-NH). Този продукт осигурява 
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ежедневни данни за морския лед от 1 януари 2006 г. до момента. Сателитите 
използвани за това изследване са ALOS, AQUA, DMSP, ENVISAT, GOES, MSG и 
RADARSAT-2. Параметрите, измерени от тези сензори, включват морски лед, ледени 
пояси, обхвата на леда и растеж/стопяване на леда. Пространственото покритие в 
изследването е цялото Северно полукълбо, посочено като N 90 ° до N 0 ° и E 180 ° до W 
-180 °. Растерните пиксели за данни са 4 km x 4 km, като по този начин обхващат площ 
от 16 km2 всеки (NICSIDC, 2010). 

Наличните геореферирани изображения в полярна стереографска проекция (фиг. 
6) се обработват предварително в проекцията на Меркатор и се прилага маска за 
пикселите на Черно море (фиг. 7), отчитат се само „морските“ пиксели с лед. По този 
начин се изчислява средната и максимална степен на морския лед за четирите месеца 
през зимния сезон (декември до март). Може да се отбележи, че маската съдържа и 
големите устия на реките - те се вземат предвид, тъй като са важни за корабоплаването 
в района. 

 

 

 
 

 
 

 

Фиг. 6. Проекция на продукт 
MASIE-NH; изображението на геотифа 
се обработва, за да се получи проекция 
на Меркатор и се изрязва само района 
на Черно море. След това се броят 
пикселите, показващи ледената площ, 
като по този начин се изчислява 
морската ледена покривка 

Фиг. 7. Маска за 
пикселите на Черно 
море 

Резултатите за дневната морско-ледена покривка през зимите от периода 2006-
2020 г. са показани на фиг. 8. Очевидно е, че замръзването се случва почти всяка 
година, с изключение на зимите 2007 и най-новата 2020 г. Максимална степен на лед е 
достигнат през февруари 2012 г., но за сравнително кратък период. Например 
максималното покритие на лед през 2006 и 2010 г. е по-малко от това през 2012 г., но 
ледообразуването е по-стабилно и продължава по-дълго. 
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Фиг. 8. Дневна покривка с морския лед в периода 2006-2020 г. от MASIE-NH. 

 

 
Фиг. 9. Комбинирани исторически данни от 1950-1985 г. за морската ледена 

покривка и данни от MAISIE-NH за периода 2006-2020 г. 
 
Фиг. 9 показва комбинирана диаграма от исторически данни от 1950-1985 г. за 

площта на морския лед (Симонов и Алтман, 1991) и нашите изчисления от MAISIE-NH 
за периода 2006-2020 г., обработени, както е описано по-горе. Независимо от 
тенденцията на глобално затопляне е ясно, че замръзването се случва доста редовно, 
което води до заключението, че то е по-скоро резултат от синоптични условия, а не от 
средните сезонни условия. 

 
Анализ на атмосферното налягане, температура и скорост на вятъра 2006-

2020 
За да проверим по-горното заключение за значението на средносезонните 

характеристики на въздуха, анализираме в тази глава средното зимно налягане на 
морското равнище, температурата и скоростта на вятъра за периода 2006-2020 г., когато 
има спътниковите наблюдения и крайбрежните измервания. Данните са взети от 
климатичния реанализ ERA5 и са осреднени за района на Черно море през месеците 
януари, февруари и март през зимите 2006-2020. Графиките са представени на фиг. 10. 
Изглежда, че зимната температура е основният фактор за интензивността на 
замръзването: зимите през 2006, 2012 са по-студени от останалите от архива. За 2006 и 
2017 аномално студен е януари, а през 2017 г. необичайно студен е февруари. Високото 
налягане, свързано с влиянието на Сибирския максимум не е толкова очевидно: 
годините с относително по-високо въздушно налягане са 2008 и 2011 г., когато 
замръзванията не са били толкова интензивни. В този район обикновено ниската 
температура е свързана със западното проникване на сибирски въздушни маси над 
Европа. Всъщност този факт се вижда добре на фиг. 11: температурата и налягането 
като цяло са в противоположна фаза (червена и синя криви). Въпреки това за 
настъпването на замръзване, температурата е основният фактор. Въздействието на 
скоростта на вятъра не е еднозначно. Замръзването през 2012 г. се случва при висока 
скорост на вятъра и високо налягане, което е знак за влиянието на Сибирския 
антициклон. Всъщност условията през февруари 2012 г. са много интересни, затова ще 
стане дума и в следващата глава. 
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Фиг. 10. Средно атмосферно налягане, температура и скорост на вятъра 

поотделно за януари, февруари и март в периода 2006-2020 г. от ERA5. 
 

 
Фиг. 11. Средно атмосферно налягане, температура и скорост на вятъра за януари, 

февруари и март заедно в периода 2006-2020 г. от ERA5. 
Анализ на влиянието на синоптичните условия върху замръзването 
Целта на нашето изследване е да се опитаме да оценим значението на сезонните и 

синоптичните условия за появата на замръзванията в Черно море. Разбира се, тези 
процеси са свързани, тъй като сезонът включва поредица от синоптични ситуации. В 
тази глава анализираме „студените“ синоптични условия през зимите 2006, 2010, 2012 
и 2017 г., които са свързани с интензивно проникване на студени въздушни маси над 
Северното Черноморие, последвани от замръзване. За визуализация сме използвали 
метеорологични карти от архива www.wetter3.de, които комбинират налягането на 
морското равнище, геопотенциалната височина 500 HPa и относителната 
геопотенциална височина 500-1000 HPa (първите две показват динамичната 
циркулация, а последната е показателна за термичната адвекция). Метеорологичният 
анализ идва от Глобалната система за прогнозиране, поддържана и работеща в 
Националния център за прогнозиране на околната среда на САЩ. 

8-13 февруари 2006 г. 
Метеорологичните карти на фиг. 12 са показани за периода на максимална площ 

на морския лед 8-13 февруари 2006 г. В началото на февруари (фиг. 12, вляво) се 
формира дълбок циклон със северноатлантически произход, който стационира над 
Северна Европа. Долина на студен въздух прониква в южна посока, образувайки 
студено ядро, което допълнително се трансформира в антициклон на 13 февруари (фиг. 
12, вдясно). Антициклонът се задържа няколко дни над Черно море и след това се 
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придвижва на север. Като цяло това може да се класифицира като проникване на 
студена въздушна маса от северноатлантически арктически произход. 

 
Фиг. 12. Метеорологични карти на 8 февруари (вляво) и 13 февруари (вдясно) 

2006. Картите показват геопотенциал 500 hPa (черни контури), налягане на морското 
равнище (бели контури) и относителна топография H500 - H1000 (цветна скала ). 
Източник: www.wetter3.de 

21-27 януари 2010 г. 
През зимата на 2010 г. се наблюдават заледявания за дълъг период: започващи в 

края на декември и задържащи се до средата на март. Максималната площ се 
наблюдава през втората половина на януари, свързана със стабилен Сибирски 
максимум, който се разширява над Източна Европа. Времето става много динамично, 
бърз циклон от скандинавски произход нахлува от север и замества антициклона. На 21 
януари (фиг. 13, вляво) може да се види, че времето е доминирано от големия 
антициклон, разширяващ се над Централна Европа и Балканския полуостров. В 
Тиренско море се образува и се разпространява средиземноморски циклон в източна 
посока над Черно море през следващите три дни. Това предизвика бързо навлизане на 
студен въздух по северозападната периферия на циклона, засилвайки ниската 
температура (фиг. 13, вдясно). След 27 януари серия от циклони от високите 
географска ширини на Атлантическия океан влизат в Европа и размиват гебена, 
спуснат от Сибирския антициклон. Продължителното замръзване е свързано с 
последователни прониквания на въздушни маси от сибирски и арктически произход. 

 
Фиг. 13. Метеорологични карти 21 януари (вляво) и 26 януари (вдясно) 2010. 

Картите показват геопотенциал 500 hPa (черни контури), налягане на морското 
равнище (бели контури) и относителна топография H500 - H1000 (цветна скала). 
Източник: www.wetter3.de 

10-20 февруари 2012 
Максимумът на морската ледена покривка, наблюдаван от спътниците за периода 

2006-2020 г., е достигнат на 10-11 февруари 2012 г. В началото на февруари доминира 
стабилен Сибирски максимум, който се разширява над голяма част от Европа (фиг. 14, 
вляво). 

http://www.wetter3.de/
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Това блокиране завършва с циклон от високите географски ширини от 

Атлантически и Арктически произход, който на 14 февруари преминава през 
Скандинавския полуостров, мигрира в южна посока към Северна и Централна Европа и 
на 16 февруари достига до Черно море (Фиг. 14, вдясно). Като последица, вече 
студените метеорологични условия, се усилват още повече поради навлизането на 
студен арктически въздух в периферията на циклона. Тази поява на замръзване може да 
бъде свързана с комбинираното влияние на въздушните маси на Сибир и Арктика. 

  
 

Фиг. 14. Метеорологични карти на 10 февруари (вляво) и 16 февруари (вдясно) 
2012. Картите показват геопотенциал 500 hPa (черни контури), налягане на морското 
равнище (бели контури) и относителна топография H500 - H1000 (цветна скала ). 
Източник: www.wetter3.de 

30 януари -15 февруари 2017 г. 
Зимата през 2017 г. се характеризира с почти постоянна площ на морски лед през 

февруари. Краят на януари 2017 г. е повлиян обичайно от Сибирския антициклон над 
Балканския полуостров (фиг. 15, вляво). След това времето става много динамично с 
няколко циклони от Атлантически произход във високите географски ширини, които 
преминават над Централна Европа и северния Балкански полуостров. В средата на 
месеца се формира интересно състояние - стабилен антициклон над Централна Европа, 
който носи студен въздух в източната му периферия в района на Черно море (фиг. 15, 
вдясно). 

 
Фиг. 15. Метеорологични карти на 30 януари (вляво) и 15 февруари (вдясно) 

2017. Картите показват геопотенциал 500 hPa (черни контури), налягане на морското 
равнище (бели контури) и относителна топография H500 - H1000 (цветна скала ). 
Източник: www.wetter3.de 

Анализът на метеорологичните модели през периодите на максимална степен на 
морски лед води до извода, че благоприятна за замръзване в северното Черно море е 
обстановката на относително дълъг период под влиянието на Сибирския антициклон, 
последван от проникване на арктическа въздушна маса по периферията на циклон с 
пройзход от високите ширини на Атлантическия океан. 

Класификация на зимите 

http://www.wetter3.de/
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Дългосрочните зимни условия в Черноморския регион са категоризирани, чрез 

индекса на суровостта (WSI). Използваме праговите стойности за интензивността на 
зимата, както са определени в таблица 1. В таблица 2 са изброени зимите в периода от 
1926 до 2020 г. и типът им е определен според класификацията в таблица 1. Забележете, 
че след 2003 г. не се наблюдават наистина „студени“ зимни условия, а относително по-
студените умерени зими са класифицирани като умерени*. 

Таблица 1. Праг за WSI за класификациите на зимите 
WSI 

стойност 
Тип на 

зимата 
[0, 200] Мека 

[200, 400] Умерена 
[400, -] Студена 

От зимната класификация може да се отбележи, че условията на „студена зима“ 
обикновено продължават само един сезон, а следващата зима е или мека, или умерена. 
Рядко има две последователни студени зими. Смятаме, че това се дължи на буферното 
влияние на Черно море и неговата топлинна инерция като голямо водно тяло. 
Неотдавнашното проучване на Stanev et al., (2019) изследва формирането на водни маси 
в Черно море и установява, че зимната температура на атмосферата влияе върху 
образуването на специфичен слой в Черно море - Студен междинен слой, като по този 
начин влияе върху морската стратификация. Бъдещата ни работа е в насока разбиране 
на механизма за климатичните обратни връзки в Черноморския регион. 

Таблица 2. Тип зима от 1926 до 2020 г. според стойността на WSI в таблица 1 
Година Тип на зимата Година Тип на зимата Година Тип на зимата 
1926 Умерена 1960 Умерена 1991 Умерена 
1927 Умерена 1961 Мека 1992 Умерена 
1928 Студена 1962 Мека 1993 Умерена 
1929 Студена 1963 Студена 1994 Мека 
1930 Мека 1964 Умерена 1995 Умерена 
1931 Умерена 1965 Умерена 1996 Студена 
1932 Студена 1966 Мека 1997 Студена 
1933 Умерена 1967 Умерена 1998 Мека 
1934 Умерена 1968 Умерена 1999 Мека 
1935 Студена 1969 Умерена 2000 Мека 
1936 Мека 1970 Мека 2001 Мека 
1937 Умерена 1971 Мека 2002 Умерена 
1938 Мека 1972 Умерена 2003 Студена 
1939 Мека 1973 Умерена 2004 Мека 
1940 Умерена 1974 Мека 2005 Мека 
1941 Умерена 1975 Мека 2006 Умерена* 
1945 Умерена 1976 Умерена 2007 Мека 
1946 Умерена 1977 Мека 2008 Мека 
1947 Студена 1978 Умерена 2009 Мека 
1948 Мека 1979 Умерена 2010 Умерена 
1949 Умерена 1980 Умерена 2011 Умерена 
1950 Умерена 1981 Мека 2012 Умерена* 
1951 Мека 1982 Мека 2013 Мека 
1952 Мека 1983 Мека 2014 Мека 
1953 Мека 1984 Мека 2015 Мека 
1954 Студена 1985 Студена 2016 Мека 
1955 Мека 1986 Умерена 2017 Умерена 
1956 Умерена 1987 Студена 2018 Мека 
1957 Умерена 1988 Умерена 2019 Мека 
1958 Мека 1989 Мека 2020 Мека 
1959 Мека 1990 Мека   
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РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми 
 
РП I.1.4.1. Оценка на деградационни процеси в планински водосбор 

Един от най-силно засегнатите от почвена ерозия региони у нас е водосборът на 
река Струма (Малинов и др., 2009; Маринов и др., 2012; Ruseva et al., 2012). През 
последните години интерес представляват притоците ѝ в горната част на водосбора, 
като един от тях е този на река Джерман (Pavlova-Traykova, Marinov, 2018; Маринов и 
др., 2019; Pavlova-Traykova, 2019). Река Джерман е определена като един от опасните 
порои в страната ни, с огромен наносен конус и стръмни ерозирали склонове (Панов, 
2000). През 2010 г., р. Джерман и нейните притоци нанасят значителни щети на 
местното население и инфраструктура, в следствие на паднали интензивни валежи. 
Тенденцията за увеличаване на честотата на тези валежи повишава риска от 
активизиране на поройните притоци на реката.  

Установено е, че при интензивен валеж от основно значение за ограничено 
ерозиране на почвата са съществуващите укрепителни съоръжения и ерозионното ѝ 
състояние. Чрез хидротехническите съоръжения се намалява наклона на поройното 
легло и се намалява скоростта и енергията на водния поток (Маринов, 1987; Kostadinov, 
Dragovic, 2010), задържат се значителна част от наносите и се ограничава ерозиращата 
способност на дъждовете (Porto, Gessler, 1999; Castillo et al., 2007). При почвите, 
добрата аерация, порьозност и по-голямата мощност определят и по-добри 
възможности за поемане на повърхностните води и по-пълното усвояване на падналите 
валежи (Ангелов, Петков, 1960; Тимушева, 1983), което е показател и за по-високата им 
устойчивост към ерозионните процеси. 

Провеждане на комплексни проучвания на рискови процеси в планински горски 
екосистеми и подбор на подходящи практически дейности за ограничаване на тези 
природните рискове в рамките на един водосборен басейн е основна цел на 
разработваната подзадача. Проучваният водосбор е формиран от главното течение на р. 
Джерман, в територията му над гр. Дупница. Река Джерман се намира на територията 
на едно от най-силно засегнатите от почвена ерозия Регионални управления на горите - 
Благоевград (Маринов, Бърдаров 2005; Blinkov et al. 2013). Реката извира от Седемте 
рилски езера и се влива в р. Струма при гр. Бобошево. Във водосбора на реката над гр. 
Дупница преобладават стръмни склонове и терени с ясно видими ерозионни процеси, 
протичали в миналото. На територията на водосбора, формиран от основното течение 
на реката, са заложени 11 пробни площи в култури от бял бор, черен бор и акация. 
Културите са избрани според надморската височина, възрастта, наклона и изложението 
на терена. 

За оценка на почвените показатели и деградацията на почвата са приложени 
съвременни методи за теренни проучвания и лабораторни изследвания при изучаване 
на почвените различия в района. Заложени са 3 основни почвени профила в пробни 
площи от три дървесни вида - бял бор (ПП1), черен бор (ПП6) и акация (ПП9). 
Допълнително са направени по 4 или 5 прикопки (повърхностни разрези) в 7 различни 
обекта: четири в култури от черен бор (ПП6, ПП11, близо до ПП1 и близо до ПП6), два 
в насаждения от акация (ПП8, ПП9) и един в култура от бял бор (ПП1). Изследвани са и 
основните физични и химични характеристики на мъртвата горска постилка под склопа 
на дървостоите в ПП1, ПП6 и ПП9. 

Почвено-физичните характеристики са определени в почвената лаборатория на 
Институт за гората при БАН, а именно: обемна плътност, относителна плътност, 
порьозност на почвата, почвена влага, хигроскопична влажност, скелет и механичен 
състав на почвата от 3 фракции. Запасеността на почвите и горската постилка с 
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биогенни елементи е определена чрез концентрациите на въглерода, общия азот и 
общия фосфор. Изчислено е и съотношението между въглерод и азот (С:N). С 
определяне на отношението С:N е оценена степента на разложеност на органичните 
вещества в проучените почви. Направена е оценка на запасите от органичен въглерод и 
общ азот в почвите, основани на данни от измерванията за тяхното съдържание. 
Киселинността на почвата е определена във воден извлек (H2O) и в извлек с 
хидролитично неутрална сол (1m KCl). И в двата случая стойностите на рН изразяват 
активността на водородните катиони в разтвора. Натрупването на вредни вещества от 
естествен и/или антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват 
увреждане на почвените функции, води до замърсяване на почвите. Съдържанието на 
тежки метали и микроелементи (Cu, Zn, Pb, Cd, Al, Fe, Mn) и на макроелементи (Ca, K, 
Mg, Na) в горската постилка и почвите от пилотния планински водосбор е отчетено 
чрез атомно абсорбционната спектроскопия – метод, който определя съдържанието на 
елементи в ниски концентрации.  

Ключов параметър за оценка на потенциалния и действителен риск от ерозия е 
почвеният индекс (Is). Спрямо Методика за определяне на противоерозионни дейности 
в горския фонд (Маринов и др., 2009), той се определя от данни в Горскостопанския 
план за всеки подотдел в зависимост от степента на ерозираност на почвата и вида на 
ерозията. Получените стойности от произведението на клас по степен на ерозия и клас 
по вид на ерозията са разпределени в три индекса на почвата – 1 (произведение 1), 2 
(при произведения 2 и 3) и 3 (произведения 4 и 6). Ако в горските планове за голини, 
нелесопригодни голини и площи няма данни за степен и вид на ерозията се приема 
индекс на почвата (Is) 2, а за ровини, свлачища и срутища индексът на почвата е 3.  

За създаване на интегрирана база данни за горските екосистеми, природните 
фактори и проучените рискови процеси на ниво „планински водосбор” е необходимо да 
се анализира състоянието и ефективността на създадените хидротехнически 
съоръжения. Стабилността на техническите съоръжения е определена като е направен 
обход на всички съоръжения, установено е общото им състояние и съществуващите 
повреди по основните им елементи. Направени са измервания на надтеренна височина, 
ширина на преливник и са сравнени с данни от предходни изследвания на 
укрепителната система на водосбора. Измерен е и наклонът на задбаражния нанос на 
част от съоръженията, който е един от основните показател за протичащите процеси на 
изнасяне на наноси от водосбора. 
 
I.1.4-1.1. Оценка на състоянието на горските екосистеми в пилотен водосбор и на 
основните фактори, влияещи върху проявлението на деградационни процеси.  

Направени са лабораторни анализи за проучване на основните физични и 
химични показатели на почвите в заложените пробни площи. Обработени са пробите за 
установяване на основни характеристики на мъртвата горска постилка.  

Анализирани са данните за основните физични характеристики на почвите и 
химичните им показатели, от които зависи податливостта на почвата на ерозия и 
деградацията. Анализирано е и влиянието на горската постилка при тези процеси. 
 
I.1.4-1.2. Оценка на риска и картиране на зони на уязвимост („горещи“ точки) по 
отношение развитие на ерозионни процеси, деградация на почвата и атмосферно 
замърсяване. 

Обработени са данните за „почвения индекс“ за проучваната територия и е 
направено картиране на пространственото разпределение на почвения индекс с 
използване на географски информационни системи.  
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Проучено е на терена местоположението на изградени хидротехнически 

съоръжения в главното течение на река Джерман. Измерени са основните им 
показатели и са определени нанесените повреди от поройните прииждания. 
 
I.1.4-1.4. Оценка на риска от влошаване на почвени показатели 

Почвообразуващите скали, върху които са формирани разпространените във 
водосбора кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisols), представляват елувиално-
делувиални изветрителни материали от безкарбонатни силикатни скали, най-вече 
гранити и гнайси. В климатично отношение района на водосбора се характеризира с 
преходен планински климат, умерено хладен и влажен. Релефът, при който е протекло 
почвообразуването, е хълмисто-предпланински и планински, разчленен, с големи 
наклони, които обуславят развитието на ерозионни процеси. Формиралите се почви са 
относително млади, специфични със своят едрочастичен почвообразуващ материал, 
транзитен характер на водата в профила и по склоновете, прекъсване на 
почвообразувателния процес под влияние на ерозията и човешката намеса. Върху тези 
почви са създадени противоерозионни култури от черен бор, бял бор и акация в гъсти 
схеми на залесяване, с преобладаваща възраст 60 години, жизнени, но средно 
продуктивни от 3 и 4  бонитет. 

Продуктивният потенциал на горските почви зависи от техните свойства и от 
климатичните условия в региона. Антропогенното въздействие допълнително може да 
предизвика или усили процеса на деградация на почвите. Механичният състав варира в 
зависимост от почвообразуващите материали върху които са формирани почвите от 
водосбора на река Джерман. Общо взето той е лек, от глинесто-песъчлив или свързан 
пясък при акациевите култури до леко или средно песъчливо-глинест при културите от 
бял и черен бор. Този факт се основава на по-високото количество на глинестата и 
иловата фракции в почвените хоризонти под иглолистните култури. Особено скелетни, 
със значително съдържание на скелетни елементи, между 25-34%, количеството на 
които нараства надолу по профила, са почвените хоризонти под акациевите екосистеми 
(табл.1). Подобно поведение имат и песъчливите фракции на тези почви, които са 
значително завишени и нарастват в дълбочина. Лекият механичен състав на почвите и 
във връзка с това добрата им водопропускливост (филтрация) обуславят сравнително 
добра структура по почвения профил, но слабо водоустойчива, което се явява 
предпоставка за по-лесно разрушаване и ерозиране. 

 
Таблица 1. Основни физични показатели на почвите в пробните площи 

ПП 
№ 

Дървесен 
вид 

Хоризонт, 
cm 

Обемна 
плътност, 

g/cm3 

Относи- 
телна 

плътност 

Порьоз-
ност, 

% 

Почвена 
влага,% 

Хигро-
ско- 

пичност, 
% 

Скелет 
(< 1 

mm), 
% 

Механичен състав, % 

глина пясък ил 

1 бял бор Ah 0-11 1,19 2,7 56 16,43 8,74 17,38 35,88 80,55 4,11 
  B1 11-32 1,51 2,3 34 5,60 9,81 14,15 27,55 72,25 4,08 
  B2 32-66 1,47 2,1 30 6,44 9,98 15,77 31,07 68,93 4,01 

  B3 66-
104 1,50 2,7 44 6,15 9,81 12,14 23,46 76,54 2,04 

6 черен бор Ah 0-11 1,55 2,5 38 12,21 9,80 16,66 26,40 73,66 8,16 
  B1 11-33 1,54 2,4 36 11,19 9,81 18,60 23,46 76,54 8,16 
  B2 33-70 1,44 2,2 35 6,53 9,75 17,38 22,57 77,43 12,3 

9 акация Ah 0-23 1,29 2,9 55 15,08 9,83 25,46 19,34 80,66 8,13 
  B1 23-51 1,59 2,6 39 6,14 9,90 30,78 11,11 88,89 4,04 
  B2 51-85 1,63 2,0 18 4,41 9,92 33,59 8,08 91,92 4,02 

 
Стойностите на общите физични свойства на почвите - обемна плътност, 

относителна плътност и порьозност, варират в зависимост от характера на механичния 
състав и най-вече от съдържанието на почвено органично вещество, т.е. хумус. 
Обемната плътност на почвите от района на водосбора, дори и при най-плътните, е по-
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малка в сравнение с относителната плътност. В сухо състояние тя се движи между 1,2 и 
1,6, като нараства надолу по профила. Този показател дава представа за плътността на 
почвите, техния воден и въздушен режим. Относителната плътност има по-високи 
стойности, варира между 2,0 и 2,9 и по нея съдим за порьозността и някои други 
свойства на почвите. В съответствие с тези показатели, потвърдено и от други автори 
(Донов, 1993), общата порьозност на проучените почви в сухо състояние е по-голяма в 
хумусния (Ah) хоризонт (38-56%) и намалява в метаморфния В-хоризонт (18-30%), като 
се влияе силно от структурното състояние на почвите. От друга страна, тя оказва 
съществено влияние върху физичните, химичните и биохимичните процеси, протичащи 
в почвата. Като цяло почвите са рохкави и с добра аерация.  

Съдържанието на почвена влага, като фактор на почвеното плодородие, 
обуславя интензивността на биологичните и елувиалните процеси в почвената система. 
Общото съдържание на влага в почвата, наречено абсолютна влажност на почвата, е 
значително по-високо в повърхностните хумусни хоризонти на почвите и за трите 
дървесни вида. Този факт до голяма степен се обяснява с увеличената  акумулация на 
почвено органично вещество в тези хоризонти. В дълбочина, паралелно с намаляване 
на въглеродното съдържание, чувствително намалява и количеството на почвената 
влага. Особено впечатляващо е това при почвите под акациевите култури, където 
съдържанието и на глинестите фракции в дълбочина е много ниско. При тези почви, 
през безвалежни периоди, може да се проявят процеси на почвено засушаване и 
влошаване на почвените свойства. Усвояването на биогенните елементи (въглерод, 
азот, фосфор) е възможно само при наличие на вода, т.е. нивото на овлажняване на 
почвите има определяща роля за усвояването на биогенните елементи. В зависимост от 
физическото състояние на водата в почвата и характера на свързването й с почвените 
фракции, почвената влага се разделя на няколко категории. Една от по-съществените 
категории, от която зависи почвения воден режим, е хигроскопичната влага, т.е. 
погълната от почвата вода от водните пари на въздуха. Съдържанието на 
хигроскопична влага зависи изключително от механичния състав, т.е дисперсността на 
почвата и от температурата и относителната влажност на въздуха. В нашия случай, при 
съдържание от 9,75-9,92%, количеството на хигроскопичната влага по почвените 
хоризонти варира много слабо и при трите обекта. 

Общата запасеност на почвите с най-разпространените биогенни елементи се 
определя от количеството на общия азот, органичния въглерод и общия фосфор, както 
и съотношението между органичен въглерод и общ азот (C:N). Съдържанието и 
съотношението на биогенните елементи в почвата имат пряка връзка с почвеното 
плодородие и с храненето на растенията. Фосфорният режим при почвите, формирани 
във водосбора, е неблагоприятен. По-често се наблюдава намаляване на количеството 
общ фосфор в дълбочина. По-добра е концентрацията на фосфор при почвите от 
бялборовите култури на ПП1, но като цяло фосфорното присъствие при всички почви 
варира много слабо. Натрупването на органичен въглерод е ясно изразено в хумусно-
акумулативните (Ah) хоризонти на почвите от водосбора, но се изменят слабо в  
границите между 1-4% (табл. 2). Стойностите от долната граница на вариране при 
въглерода се отнасят за повърхностните хоризонти при културите от черен бор. По 
дълбочина въглеродът рязко намалява и в преходните хоризонти не превишава 0,5-0,6 
%. Намаляването на органичното вещество в почвите се свързва главно с изнасянето на 
повърхностния почвен слой вследствие главно на водна ерозия. По отношение на 
въглеродните запаси в почвите, те са най-високи именно в повърхностните органо-
минерални хоризонти (Ah) и техните количества варират в по-широки граници - между 
26,86-86,69 t/ha. В дълбочина намаляват многократно, като достигат до 13,25-15,03 t/ha. 
По-високите стойности на тези запаси са характерни за почвите, формирани под 
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акациевите насаждения (табл.2). Съдържанието на общ азот зависи от въглеродното 
съдържание и също се изменя в тесни граници от 0,10 до 0,30% в горните минерални 
хоризонти. Малкото количество усвоим азот прави тези почви слабо запасени с него. 
По-киселата почвена реакция възпрепятства нитрифициращите процеси и азота не се 
превръща във форми, усвоими от растенията. Промиването бързо отстранява 
подвижния азот от почвения профил и тези почви имат незадоволителен азотен режим. 
Както запасите на органичен въглерод, така и запасите на азот в почвите са най-високи 
в повърхностните хоризонти и се изменят в границите между 1,50 и 4,33 t/ha, като 
максималните количества общ азот също се отнасят за акациевите екосистеми. В 
дълбочина тези запаси намаляват значително и падат под 1 t/ha (табл. 2). 

 Колкото по-бавно се трансформират органичните вещества в почвата, толкова 
повече е органичният въглерод и толкова по-малко е количеството на освободения при 
разлагането азот. Това е по-ясно изразено при почвите под акациевите култури, където 
отношението C:N е широко - 20-26 и изразява степента на разложеност на органичните 
вещества (табл. 2). Това съотношение е съществен показател за изясняване на 
процесите в почвата.  

 
Таблица 2. Основни химични показатели на почвите в пробните площи 

ПП 
№ 

Дървесен 
вид 

Хоризонт, 
cm 

pH 
(H2O) 

pH 
(KCl) 

Фосфор, 
Р, mg/kg 

Въглерод 
C,% 

Азот 
N,% 

C:N Запас С 
t/ha 

Запас 
N 

t/ha 
1 бял бор Ah 0-11 5,84 5,66 587,7 3,996 0,264 15 43,42 2,86 
  B1 11-32 5,86 5,22 564,8 1,099 0,098 11 29,62 2,64 
  B2 32-66 5,81 4,70 505,9 0,599 0,043 14 25,16 1,80 
  B3 66-104 5,72 4,60 473,6 0,300 0,031 10 15,03 1,54 

6 черен бор Ah 0-11 5,38 4,68 407,6 1,898 0,106 18 26,86 1,50 
  B1 11-33 5,76 4,32 517,5 0,599 0,041 14 10,68 1,14 
  B2 33-70 5,81 4,46 519,6 0,300 0,012 24 13,25 0,54 

9 акация Ah 0-23 5,20 4,61 409,7 3,896 0,195 20 86,69 4,33 
  B1 23-51 4,98 3,97 358,8 1,698 0,064 26 52,17 1,98 
  B2 51-85 5,12 4,09 386,8 0,400 0,028 14 14,62 1,01 

 
Киселинността на почвата е определена във воден извлек (H2O) и в извлек с 

хидролитично неутрална сол (1m KCl). И в двата случая установяването на кисела или 
силно кисела реакция показва наличие на свободни киселини или хидролитично кисели 
соли и е указание за наличие на киселинност (табл. 1). Трябва да се има предвид, че 
реакцията на воден или солев извлек от почвата не дава представа за концентрацията на 
йоните, които обуславят киселинно-алкалното равновесие, т.е. за включените в състава 
на почвено-поглъщателния комплекс (ППК) лесноподвижни обменни йони, участващи 
в процеса на киселинна десорбция и формиращи вредната киселинност на почвата. В 
химико-мелиоративната практика е прието, че почвата може да съдържа вредна 
киселинност, когато рН в извлек с 1m KCl (в съотношение между почвата и разтвора 
1:2,5) е <5,0. При изследваните почви това се констатира при културите от акация и 
черен бор за целия профил и при културите от бял бор за по-дълбоките минерални 
хоризонти (табл. 2). 

Почвите са важна съставна част на естествените и изкуствените екосистеми, 
важна съставна част на ландшафта и тяхното опазване се отнася до опазването им от 
замърсяване и нарушаване на техните основни функции. В почвите, замърсени с тежки 
метали, се протичат процеси на разрушаване на връзките на хуминовите вещества 
(съставна част на почвеното органично вещество) с минералната част на почвата, 
вследствие на което структурата на почвата се разрушава, част от иловата фракция се 
измива и се понижава противоерозионната устойчивост на почвите. Установено е, че 
токсичността на тежките метали е неколкократно по-голяма при съвместното им 
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действие върху организмите в почвата, отколкото при същата концентрация на всеки 
елемент поотделно (Донов, 1993). 

Количествата на тежки метали и микроелементи (Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn) и на 
вторични биогенни елементи (Ca, K, Mg, Na) в почвите от пилотния планински 
водосбор на река Джерман, получени чрез атомно абсорбционната спектроскопия, 
метод за определяне съдържанието на елементи в ниски концентрации, са дадени в 
таблица 3. Анализът на почвите под култури от бял бор (ПП1) показва завишено 
съдържание на всички посочени по-горе елементи в минералните хоризонти. Това се 
отнася особено за Pb, а обяснението е в близостта на пробната площ до автомобилен 
път и адсорбирането на олово от глинестата фракция и органичното вещество по 
почвения профил. Количествата на Cd в минералните хоризонти на почвите в 
проучения район са незначителни. Zn и Cu, въпреки че са най-малко токсични от 
анализираните по-горе тежки метали, при замърсяване на почвата те потискат 
развитието на микроорганизмите, намаляват ензимната активност на почвата и 
продуктивността на насажденията. Цинкът в почвата е по-подвижен в сравнение с 
медта. По-голямата подвижност на цинка е причина за по-силната му миграция в 
почвите под иглолистните култури в района, особено на по-силно ерозирани почви и 
при замърсяване на подпочвените води с цинк (табл. 3). Общите количества на 
основните макроелементи (K, Ca, Mg) се изменят в широки граници в зависимост от 
почвообразуващите материали, но обикновено не са малки. 

 
Таблица 3. Макро- и микроелементи в почвите на пробни площи от водосбора на р. 

Джерман 
ПП 
№ 

Дървесен 
вид 

Хоризонт, 
cm 

Ca K Mg Na Cu Zn Pb Cd Fe Mn Al 
mg/1000 g  

1 бял бор Ah 0-11 8172,4 5220,0 3269,7 343,6 24,2 71,0 32,1 <1,0 9287,4 893,8  
  B1 11-32 8727,1 4946,1 3307,3 518,9 32,9 74,9 25,8 1,3 9613,5 946,2  
  B2 32-66 7231,3 4943,9 3286,9 398,7 30,1 71,1 18,2 0 9575,3 881,3  
  B3 66-104 7684,5 4941,2 3285,4 392,7 25,5 78,1 9,7 <1,0 9535,2 915,9  
6 черен бор Ah 0-11 6083,7 4618,3 3278,5 562,5 18,3 66,7 <1,0 <1,0 9550,8 641,8  
  B1 11-33 6106,9 4722,5 3296,4 569,7 24,1 74,0 12,5 1,9 9658,8 677,9  
  B2 33-70 5757,1 3998,4 3292,1 523,4 31,1 81,8 10,9 1,2 9680,6 672,0  
9 акация Ah 0-23 7878,6 1913,8 2896,4 546,8 6,3 31,0 11,5 1,0 8836,9 332,7  
  B1 23-51 6459,5 1611,4 2972,6 497,7 4,0 22,4 9,1 0 8876,7 257,8  
  B2 51-85 5696,3 1468,9 2525,7 485,4 3,0 18,2 1,6 1,2 8557,0 263,5  

 
 
За оценка на почвените показатели се използват още и резултатите получени от 

лабораторни изследвания на допълнително направени 32 прикопки (в 7 различни 
обекта/пробни площи), по 4 или 5 прикопки на всеки един обект, с цел изучаване на 
основните почвени различия и риска от протичането на деградационни процеси в 
района. В табл. 4 са дадени средните стойности за тези почвени характеристики. 
Проучените почвени различия, съставна част на клас Метаморфни почви (Cambisols), 
се характеризират с кисела до слабо кисела почвена реакция при рН (в Н2О) между 4,96 
- 5,65 или силно кисела до кисела при рН (в KCl) между 3,88 - 5,07. Тези почви са 
ненаситени до слабо наситени с бази. По-слабата киселинност, т.е. високите стойности 
на рН и в двата извлека, е характерна за почвите под бялборовите култури от ПП1. 
Кисели, при воден извлек, са почвите под култури от акация, а силно кисели при солев 
извлек са почвите под култури от черен бор (табл. 4). 
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Таблица  4. Средни стойности на почвени показатели в прикопките от водосбора 

Обект Дървесен 
вид 

рН 
(H2O) 

pH 
(KCl) 

Въглерод 
C,% 

Азот 
N,% 

C:N 

ПП1 бял бор 5,65 5,07 2,597 0,106 24 
Било 3 черен бор 5,43 4,48 1,459 0,051 31 
ПП6 черен бор 5,15 4,41 2,622 0,092 30 
Било Могила черен бор 5,08 3,88 1,321 0,055 29 
ПП11 черен бор 5,10 4,51 1,059 0,055 21 
ПП8 акация 5,32 4,56 1,479 0,085 23 
ПП9 акация 4,96 4,43 1,599 0,076 22 
 
Съдържанието на органичен въглерод е ниско, средно от 1,059 до 2,622%. Както 

ниските, така и високите стойности за органичното вещество са характерни за 
културите от черен бор в района на водосбора. С увеличаване на надморската височина 
се увеличава количеството на органиката в почвата. Например ПП1, разположена почти 
на 1000 н.в., има по-високо органично присъствие (2,597%). С разрушаването на 
почвените агрегати от дъждовните капки, водната ерозия нарушава физическото 
задържане на органичния въглерод в процеса на агрегиране на почвените частици и 
освобождава най-слабо свързаните фракции на почвеното органично вещество. Тези 
фракции се изнасят с повърхностния воден отток и увеличават загубата на органични 
вещества в почвената система. Количеството на общия азот варира между 0,051 – 
0,106%, т.е. като цяло то е много ниско и варира в тесни граници (табл. 4). И тъй като 
съдържанието му зависи изключително от съдържанието на органичното вещество, 
азотното присъствие при почвите от ПП1 е по-високо. За степента на трансформация на 
органичните вещества съдим по отношението C:N. При по-бързо разпадане на 
органичните вещества в почвата, количеството на въглерода е по-малко, а това на 
общия азот нараства и отношението има по-ниски стойности. В пробните площи средно 
отношението C:N варира от 21 до 31 и то в културите от черен бор (табл. 4). При белия 
бор и акацията това отношение е 22-24, т.е. клони към по-ниските стойности и показва 
по-добро превръщане на органиката по почвения профил. В заключение условията за 
растеж са по-благоприятни при месторастенията под културите от бял бор във 
водосбора. 

Установено бе, в предходни наши проучвания във водосбора на река Джерман, 
че мъртвата горска постилка от една страна е регулатор на повърхностния отток, а 
от друга е фактор, влияещ върху влагозапасяването в почвата (Годишен отчет по ННП 
за 2019 г.). Горската постилка има твърде различна мощност, както в зависимост от 
лесовъдските признаци на дървесните видове в насажденията, така и от условията на 
месторастенето. И тъй като водозадръжният капацитет на мъртвата горска постилка 
може да бъде от 2,6 до 3,0 пъти повече от собственото ѝ тегло (Маринов, 1995), при 
нашите изследвания постилката под културите от черен бор, чието абсолютно сухо 
тегло/маса е най-високо (9,15 kg/m2), има и най-висок задръжен капацитет (табл. 5). 
Постилката под акациевите дървостои е с ниско тегло на единица площ и има 
изключително слаб капацитет на задържане на водата, а това би могло да бъде фактор 
за протичане на ерозионните процеси. 

 
Таблица 5. Основни характеристики на мъртвата горска постилка в пробните площи 
Пробна 
площ № 

Дървесен 
вид 

Маса 
kg/m2 

рН в 
(Н2О) 

Фосфор 
P, mg/kg 

Въглерод 
С,% 

Азот 
N,% 

C:N 

1 бял бор 5,02 5,34 721,9 50,083 1,042 48 
6 черен бор 9,15 4,62 640,8 45,597 0,827 55 
9 акация 2,16 6,14 1168,5 39,128 0,762 51 

Киселинността на горската постилка е определена във воден извлек и е 
пропорционална на активната киселинност на разтвора. Този показател може да се 
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използва само като ориентировъчен критерий за възможна киселинна фитотоксичност 
на постилката (табл. 5). От таблицата се вижда, че по-кисела реакция имат пробите, 
които характеризират опада при иглолистните видове (бял и черен бор), за разлика от 
слабо киселата горска постилка под акациевите култури (рН в Н2О - 6,14). 

Присъствието на биогенни елементи в горската постилка се определя от 
количественото съдържание на въглерода, общия азот и общия фосфор, както и от 
изчисленото съотношение между въглерода и азота (C:N). Опадът под акациевите 
култури се характеризира с най-високо общо фосфорно съдържание (1168 mg/kg), но е 
беден на въглерод и азот. Под иглолистните култури от бял бор (ПП1) се формира 
горска постилка обогатена на въглерод и азот (табл. 5). Като се има предвид киселата 
реакция на опада под културите от черен бор (рН - 4,62), може да се обясни забавената 
степен на разложеност на растителния опад при съотношение C:N от 55, което е 
съществен показател за изясняване на процесите на трансформация в органогенните 
хоризонти на горските екосистеми от водосбора. Установеното отношението С:N за 
слоевете на горската постилка определя основният тип на разлагане на мъртвата горска 
постилка под иглолистните култури във водосбора като Moder, а под акациевите 
култури преминава в Mull.  

Поради някои специфични особености на акациевата листна маса, вкл. лечебни 
свойства, горската постилка под култури от акация е изключително богата на калций и 
калий, което води до пълно неутрализиране на вредното въздействие на замърсители от 
естествен и/или антропогенен източник (табл. 6).  

Таблица 6. Макро- и микроелементи в мъртвата горска постилка на пробни площи от 
водосбора на река Джерман 

ПП 
№ 

Дървесен 
вид 

Ca K Mg Na Cu Zn Pb Cd Fe Mn Al 
mg/1000 g  

1 бял бор 13857 1592,7 1933,9 104,4 8,8 60,3 0 0 2563,1 474,4 2261 
6 черен бор 9217 1172,1 1232,5 8,8 4,4 35,5 0 0 513,9 800,6 644 
9 акация 29664 3057,5 1441,6 74,8 7,5 38,2 <1,0 0 1009,9 151,5 934 

Акумулирането на токсичните Cu и Zn в киселата мъртва горска постилка на 
бялборовите култури от ПП1, разположена в близост до автомобилен път, независимо 
дали се превишават действащите в страната норми, води до замърсяване на почвите и 
на повърхностните и подземни води. Поради тези особености, както и по-голямото 
присъствие на Fe и Al в горската постилка под иглолистните култури, съществува 
реална опасност от намаляване на защитните, функции на опада и преминаване на тези 
токсиканти в минералните слоеве. На практика това са предпоставки за влошаване на 
почвените свойства и висок риск от развитие на процеси на деградация на почвите в 
горските екосистеми от водосбора.  

Горските територии в основното течение на река Джерман заемат 37,45 кm2, от 
тях с най-голяма площ са териториите с индекс на почвата 1 - около 87%, с индекс 2 са 
5,4%. Със силни ерозионни процеси и индекс 3 са 7,8% от територията (табл. 7). 

Таблица 7. Разпределение на почвения индекс по площ 
Почвен индекс (Is) Площ, кm2 Площ, % 

1 32,5 86,8 

2 2,0 5,4 

3 2,9 7,8 

Общо 37,45 100 

От пространственото разпределение на почвеният индекс (фиг. 1), се вижда, че 
горските териториите около водните течения са с най-силно изразени ерозионни 
процеси. Тези територии са в близост и до населените места, което е предпоставка за 
нанасяне на щети при определени климатични условия.  
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Фиг. 1. Разпределение на горските територии според почвеният индекс 

 
Това разпределение на териториите показва, че условията са подходящи за 

подравяне на речните брегове от водното течение и пренасяне на различни по размер 
наноси, което се потвърди и при теренната работа (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2.  Подравяне на речния бряг 
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I.1.4-1.5. Създаване на интегрирана база данни за горските екосистеми, природните 
фактори и проучените рискови процеси на ниво „планински водосбор” 

Хидротехнически съоръжения 
Данни за основните характеристики на изградените хидротехнически съоржения 

в основното течение на река Джерман са представени в табл. 8. При работата на терен 
се установи, че на разстояние от около 600m са изградени осем хидротехнически 
съоръжения, които са имали основна цел да стабилизират речното корито, чрез 
задържане на наносите и повдигане на нивото на речното легло. При Б6, за защита от 
подравяне са изградени контрабараж, радие и облицовъчни стени. 

Таблица 8. Хидротехнически съоръжения и основните им показатели 
Съоръже

ние 
Надтеренна 
височина, m 

Дължина 
преливник, m 

Ширина 
преливник, m 

Дължина 
венец, m 

Наклон на 
задбаражния нанос, 

% 

П1 0,7 6 0,5   

Б2 2 4 1     

Б3 разрушен         

Б4 разрушен         

Б5 4   1,3 25 2 

КБ1 1 6 1     

Б6 3,9 7 2 43 2 
Повреди, свързани с разрушаване на част от преливниците, има при два баража и 

при един контрабараж (фиг. 3). Подкопаването на крилете при Б2 се дължи на 
меандирането на реката и насочването на течението към тях, което е резултат от 
отлагане на наноси и липсата на последващо коригиране на речното легло.  

 
 

Фиг. 3. Разрушен преливник при Б1 
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Таблица 9. Повреди, установени по съоръженията 

Съоръжение 

Повреди, бр. 

Разрушен 
Подкопаване на Разрушаване на част от Нарушена 

функционалност на 
съоръжението Основа Крила Преливник Крила 

Бараж 2   1 2   6 
Контрабараж, праг       1   1 

 
Нарушаване на функционалността има при всички съоръжения, което се дължи 

на липсата на поддръжка, в следствие на което съоръженията са покрити с буйна 
храстова и дървесна растителност (табл. 9). При Б6 е имало опит за почистване на 
растителността от съоръжението и задбаражния нанос, но това не е направено 
ефективно. Липсата на всякакъв вид стопанисване на съоръженията е довело до 
ограничаване на достъпа до тях от месното население чрез различни заграждения, като 
използва формираният задбаражен насип за земеделски площи (фиг. 4). В следствие на 
слабата поддръжка, два баража са напълно разрушени, което заедно с нарушенията при 
другите съоръжения създава риск за цялата укрепителна система (фиг. 5).  

 

 
 

Фиг. 4. Зеленчукова градина в задбаражния насип на Б5 
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Фиг. 5. Разрушен бараж (Б4) 
Заключение 
Представени са резултати от втория етап на комплексно изследване на рискови 

процеси (деградация на почвите и ерозия) в планински горски екосистеми – във 
водосбора, формиран от главното течение на река Джерман (приток на река Струма), в 
територията над гр. Дупница. 

Получените резултати показват влошаване на почвените свойства, което се 
изразява с ниско съдържание на C и N, лек механичен профил на почвите и слаба 
водоустойчивост, което е предпоставка за развитие на ерозионни процеси. Установено 
е намаляване на органичното вещество в почвите, което главно се свързва с изнасянето 
на повърхностния почвен слой вследствие на водна ерозия, особено при културите от 
черен бор. Водната ерозия бързо отстранява подвижния азот от почвения профил и по 
тази причина всички изследвани почви имат незадоволителен азотен режим. 
Установено е наличие на  тежки метали и микроелементи в широки граници на Cu, Zn, 
Pb, Cd, Fe, Mn и на вторични биогенни елементи Ca, K, Mg, Na. При процеси на 
почвено засушаване най-уязвими са почвите под културите от акация. 

Проучването на състоянието на укрепителната система показва, че при всички 
съоръжения има нарушения от различен характер, а два баража са напълно разрушени. 
Привидно спокойното течение и голямата лесистост на водосбора все пак показват, че 
при лошо стопанисване, наличие на интензивни валежи и промени в климата, 
основното течение на река Джерман има потенциал да нанесе щети.  

От получените резултати за почвен индекс са определени зони със силно 
изразени ерозионни процеси. Установени са ясно видима брегова ерозия и голямо 
количество наносен материал.  

От направените изследвания и анализ може да се твърди, че за нуждите на 
дългосрочното планиране, както е при горскостопанските работи е необходимо 
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прилагането на комплексни изследователски методи, които да доведат до точни 
резултати, препоръки за практиката и устойчиви във времето и ефективни дейности за 
ограничаване на ерозията.  
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РП I.1.4-2 Биологичната продуктивност и улавяне на въглерода в горите във връзка 
с климатичните промени. 
 
РП I.1.4-2.1. Продуктивност на горите в условия на климатични промени. 

Продуктивността на горите е показател за акумулацията на въглерода в тях. 
Запасите, намиращи се понастоящем в зоните на уязвимост, са много информативни за 
загубите и проблемите, които се очертават пред горскостопанския отрасъл по вина на 
климатичните промени. За отдалечени години обаче количествените оценки на запаса, 
разбира се,  влияят от растежа на насажденията. За определяне на този ефект се проведе 
симулация на растежа на насажденията, въз основа на формите ОГФ 2, 3 и 7, като част 
от резултатите са представени в междините отчети.  Наред с натрупването на органична 
маса разграждането на органичните остатъци представлява един от най-големите 
потоци в световния земен въглероден цикъл и са проведени редица мащабни 
експерименти с разлагане, насочени към този основен почвен процес. Основните 
фактори, влияещи върху разграждането на органичните субстанции, са условията на 
околната среда, качеството на субстанциите и микробните съобщества. За да можем да 
определим относителното значение на различните движещи сили за процеса на 
разграждане, през изтеклия период тествахме влиянието на климата (температура и 
влага), типа на органичните субстанции и типа земеползване върху разлагането в ранен 
стадий (3 месеца) в различни екосистеми. Разграждане на отпадъците се изследва чрез 
използване на стандартизирани субстрати от Rooibos и Зелен чай за сравнение на 
загубата на маса на отпадъците в седем експериментални обекта. Получените резултати 
показват, че множество фактори влияят загубата на маса на отпадъците в ранен и късен 
стадий, но установеният основен фактор за този процес е качеството на растителните 
остатъци. Ефектът от климата и земеползването върху разграждането на отпадъците в 
ранен стадий в изследваните екосистеми се отчита като слаб, което провокира интереса 
ни да продължим проучването върху късния стадий на разграждане в рамките на ННП 
Околна среда. Допълнителните наблюдения във времето (средносрочни и дългосрочни 
данни) са от съществено значение за подобряването на разбирането на процеса на 
дългосрочно гниене на растителните отпадъци. 

Чрез разграждането на растителните отпадъците >50% от нетното първично 
производство на биомаса се връща в почвата (Wardle et al., 2004) и 60 Pg C годишно се 
връща в атмосферата (Houghton, 2007). Разграждането на растителните остатъци играе 
жизненоважна роля в бюджета за хранителни вещества в горските екосистеми, където 
растителността се влияе най-значително от рециклирането на хранителни вещества от 
растителни отпадъци (Vesterdal, 1999, Wedderburn, Carter, 1999). Той връща въглерод, 
като CO2, в атмосферата чрез хетеротрофното дишане на почвените микроорганизми и 
животни (Chandrasekhara, 1997; Schimel, 1995; Wachendorf et al., 1997). 

Разлагането на растителни отпадъци може да бъде разделено на поне два етапа 
(Berg, McClaugherty, 2008). Ранният стадий на разлагане (около 0 до 40% загуба на 
маса) се характеризира с излужване на разтворими съединения и с разлагане на 
разтворими и нелигинизирани целулоза и хемицелулоза (Couteaux et al., 1995; Heim, 
Frey, 2004). Късният стадий (около 40-100% загуба на маса) обхваща разграждането на 
лигнифицираната тъкан. 

Степента на разлагане на отпадъците се контролира от три основни фактора: 
температура, влага и качество на отпадъците. Фауналният спектър на средата, особено 
влиянието на земните червеи, все повече се признава като възможен четвърти фактор 
(Bohlen et al., 1997, Dechaine et al., 2005). 

Обикновено разграждането на свежия опад се увеличава както с повишаване на 
температурата, така и с валежите (Meentemeyer, 1978). Този общ модел на разлагане 
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може да бъде повлиян и от променливостта на качеството на отпадъците, което също 
има съществена роля за процеса. 

Разграждането на органичните остатъци представлява един от най-големите 
потоци в световния земен въглероден цикъл. Основните фактори, влияещи върху 
разграждането на органичните субстанции, са свързани с условията на околната среда, 
качеството на субстанциите и микробните съобщества. За да можем да определим 
относителното значение на различните движещи сили за процеса на разграждане, през 
изтеклия период са изследвани влиянието на климата (температура и влага), типът на 
органичните субстанции и на земеползване върху разлагането в ранен стадий в 
различни екосистеми.  

Целта на стартиралото проучване е да се оцени разликата в разграждането на 
органичните субстанции в различни стадий – ранен (3 месеца) и късен (1 година) при 
различни видове екосистеми и да се проучи влиянието на ключовите фактори - климат, 
типа на отпадъците и тип земеползване върху разграждането на органичната материя. 

Разработена е интегрирана методология за информация от оперативните 
сателитни програми, както и интегрирана методология за използване на информация и 
алармени съобщения от наземна мрежа от сензори, датчици и измервателни уреди. 
Започната е разработка на  методология за набиране на информация от района на 
бедствие чрез Безпилотни Летателни Системи. 

Изследването стартира в седем експериментални обекта, представляващи 
различни видове земеползване: Естествени екосистеми: иглолистни и широколистни 
гори и тревни площи; Градски екосистеми: изкуствена гора и тревни площи. Избраните 
естествените екосистеми са в района на Централен Балкан - местността „Беклемето“ и в 
Рила - Овнарско. Градските екосистеми са разположени в град София - на територията 
на Дендрариума на ИГ-БАН. Основните характеристики на експерименталните 
площадки са представени в табл. 1. 

 
 

Таблица 1. Основни характеристики на експерименталните обекти 

Обект Географски 
координати 

Ср. 
темпер. 

to C 

Валежи 
mm 

Изложе-
ние 

Земе-
ползване 

 

Почвен 
тип Дървесен вид 

Беклемето 
BKF 

42 46 57 N 
24 36 34 E 6.4 671.3 SW Natural 

Forest 
District 

Cambisols Fagus sylvatica 

София ИГ 
SCA 

42 37 48 N 
23 21 12 E 8.9 836.5 SW Urban 

Forest Alluvial Cedrus atlantica 

София ИГ 
SGR 

42 37 51 N 
23 11 75 E 8.9 836.5 SW Urban 

Grassland Alluvial Poaceae 

Говедарци 
GPA 

42 13 57 N 
23 26 29 E 5.7 802.8 SW Natural 

Forest 
District 

Cambisols 
Pinus sylvestris 

Picea abies 
Говедарци 

GNS 
42 15 43 N 
23 26 20 E 5.7 802.8 SW Natural 

Forest 
District 

Cambisols Picea abies 

Говедарци 
GPS 

42 15 16 N 
23 26 17 E 5.7 802.8 SW Natural 

Forest 
District 

Cambisols Pinus sylvestris 

Говедарци 
GGR 

42 14 25 N 
23 26 25 E 5.7 802.8 SW Natural 

Grassland 
District 

Cambisols 
Asteraceae 
Poaceae 

 
При изследването е приложен методичен подход, иницииран от доброволна 

международна инициатива TeaComposition, при който се използват торбички чай като 
стандартизиран показател за разлагане, както е предложено от Keuskamp et al. (2013) и 
се прилага стандартизиран протокол, адаптиран да отговаря на глобални и дългосрочни 
приложения. Използват се два вида чаен материал с отличителни качества: 
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Зеленият чай виз. зелени листа (Camellia sinensis; EAN №: 8 722700 055525) с 

високо съдържание на целулоза и очаквано бързо разлагане, и чай Rooibos (Aspalanthus 
linearis; EAN номер: 8 722700 188438) с високо съдържание на лигнин и очаквано бавно 
разлагане (Keuskamp et al., 2013). Материалът на торбата е направен от тъкан найлон и 
има размер на окото 0,25 mm, позволяващ достъп на микрофауната (Bradford et al., 
2002), на микробните съобщества и на фините корени. Преди началото на инкубацията 
всички торбички с чай са изсушени при 70 °С в продължение на 48 часа и 
първоначалното тегло е записано. Всяка торба беше идентифицирана с уникален номер 
и беше заровена в горните 5 cm от най-горния почвен слой (подходящ за разлагане на 
отпадъци) в проучваните седем обекта. 

Най-малко две хомогенни области (участъци) са избрани (на 1 m един от друг) 
на всяко място за проучване. Във всеки от двата блока са инсталирани две повторения 
на двата типа чай (зелен чай и чай Rooibos), както е представено на фиг. 1. Чаените 
торбички се събират на всички места след инкубационен период от три месеца и се 
повтарят отново след 1 година, като през 2020 г. предстои анализиране на резултатите и 
представянето им в публикация. Чаените торбички бяха почистени от почвата и 
корените, изсушени във фурна при 70 °С в продължение на 48 часа и теглото на 
останалия чай (без торбичка) беше записано. Средно тегло на торбичката (40 празни 
чаени чаши се изчислява на 0,248 g на торба) се използва за оценка на количеството на 
чая преди инкубацията. 

 
R 29 R 30  

 
 
SW 
 

R 31 R 32 
R 25 R 26 R 27 R 28 
R 21 R 22 R 23 R 24 
R 17 R 18 R 19 R 20 
    
G 17 G 18 G 19 G 20 
G 21 G 22 G 23 G 24 
G 25 G 26 G 27 G 28 
G 29 G 30 G 31 G 32 

 
Фиг. 1. Примерна схема за обект 2 – SCA, Pseudotsuga menziesii – ИГ-БАН 

Първоначалният анализ на получените резултати показва, че земеползването 
оказва значително влияние върху разграждането на органични остатъци в ранния етап 
на разлагане (три месеца след поставянето на терен) (фиг. 2) и една година след 
поставянето (фиг. 3). 

 
 

 
A 

 
B 

Фиг. 2. Маса на растителните остатъци 3 месеца след инкубация на терен 
A – Rooibos tea; B – Green tea 
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A 

 

 
B 

Фиг. 3. Маса на растителните остатъци 1 година след инкубация на терен 
A – Rooibos tea; B – Green tea 

 
Ефектът от качеството на отпадъците се наблюдава при естествени гори от бук и 

смърч, както и за градски лесопаркове и градски тревни площи. Процентът на разлагане 
е по-висок при по-топъл и влажен климат, с изключение на буковата естествена гора. 
Отчита се, че климатът може да има различен ефект върху разграждането на отпадъци с 
различни характеристики, което предстои да бъде анализирано.  

 
Литература 
Houghton, R.A. 2007. Balancing the Global Carbon Budget. Annual Review of Earth and Planetary 

Sciences. Vol. 35:313-347 (Volume publication date 30 May 2007) 
https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140057 

Vesterdal, L. 1999. Influence of soil type on mass loss and nutrient release from decomposing foliage 
litter of beech and Norway spruce. Canadian Journal of Forest Research 29(1):95-105. 

Wedderburn, M.E., J. Carter. 1999. Litter decomposition by four functional tree types for use in 
silvopastoral systems. Soil Biology and Biochemistry Volume 31, Issue 3, March 1999, Pages 
455-461. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(98)00151-5 

Chandrasekhara, U.M. 1997. Litter decomposition as an ecosystem service. A Report by KFRI 35–53 
Schimel, D. 1995; Terrestrial ecosystems and the carbon cycle. Global Change Biology. Volume 1, 

Issue 1. Pages 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.1995.tb00008.x 
Wachendorf, C., U. Irmler, H.-P. Blume. 1997. Relationships between the litter fauna and the 

chemical changes of litter during decomposition under different moisture conditions 
Giller, K.E., G. Cadish (Eds.), Plant Litter Quality and Decomposition, CAB, Wallingford (1997), pp. 

135-144. 
Berg, B., McClaugherty, C. 2008. Plant Litter: Decomposition, Humus Formation, Carbon 

Sequestration. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-
540-74923-3 

Coûteaux, M-M., Bottner P., Berg B. 1995. Litter decomposition, climate and litter quality. Trends in 
Ecology and Evolution 10 (2): 63-66. 

Heim, A., & Frey, B. 2004. Early stage litter decomposition rates for Swiss forests. Biogeochemistry, 
70(3), 299-313. https://doi.org/10.1007/s10533-003-0844-5 

Bohlen, P.J., R.W. Parmelee, D.A. McCartney, C.A. Edwards. 1997. Earthworm effects on carbon and 
nitrogen dynamics on surface litter in corn agroecosystems. Ecol. Appl. 7:1341-1349. 

Dechaine, J., H.H. Ruan, Y. Sanchez-de Leon, X.M. Zou. 2005. Correlation between earthworms and 
plant litter decomposition in a tropical wet forest of Puerto Rico Pedobiologia, 49, pp. 601-607. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

BKF SCA SGR GPA GNS GPS GGR
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

BKF SCA SGR GPA GNS GPS GGR

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74923-3
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74923-3


Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

Приложение 1.2 
Keuskamp, J. A., Bas J. J. Dingemans Taru Lehtinen Judith M. Sarneel Mariet M. Hefting. 2013. Tea 

Bag Index: a novel approach to collect uniform decomposition data across ecosystems Methods 
in Ecology and Evolution, vol.4, issue 11. 1070-1075. First published: 22 July 2013 
https://doi.org/10.1111/2041-210X.12097 

Bradford, M.A., Tordoff, G.M., Eggers, T., Jones, T.H. & Newington, J.E. 2002. Microbiota, fauna, 
and mesh size interactions in litter decomposition. Oikos, 99, 317-323. 

 
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. 

Изграждане на хронологии от широчини на годишни пръстени и подготовка 
за анализ 

През летния период,  както е обичайно се е работило на терен, като са събрани 
проби за анализ от черен бор (район на гр. Триград) и род дъб (район на Странджа). 

Направени са първите измервания за дендрохронологичен анализ на проби от 
описания наскоро дървесен вид Quercus protoroburoides, срещащ се единствено в 
България.  

Направени са измервания на събрани проби от космат дъб и благун и са 
изградени работни версии на хронологиите. 

Изградените хронологии се подлагат на дендроклиматичен анализ спрямо 
данните от метеорологичните станции на вр. Мусала, гр. Банско, Черни връх, гр. София 
и гридови данни. В сътрудничество с колеги по проекта се подготвя анализ спрямо 
адаптирани към местните теренни условия гридови данни. Изградените хронологии 
могат да се използват и за косвен показател за натрупването на съхранението на 
въглерод, промени в тези процеси, свързани с наблюдаваните изменения на климата, 
реакция на дърветата при екстремни климатични ситуации и др.  
 
РП I.1.4-3 Природни рискове в горите на България във връзка с климатичните 
промени. 
 I.1.4-3.1. Данни за настъпили природни щети в горите на България във връзка с 
настъпили климатични промени. 

Резултатите от анализа на повредите 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.  

През последното десетилетие, природните локални бедствия обаче зачестяват, 
при което повалените и пречупени дървета създават предпоставки за намножаване на 
дървесиноатакуващи насекоми и възникване на нападения от тях в околните 
насаждения. 

Актуализирана е информацията за уврежданията в горите на България от 
абиотични фактори след 2010 г. по данни на Информационната система на 
Изпълнителната агенция на горите. В най-голяма степен са застрашени иглолистните 
култури, създадени извън естествения ареал на отделните видове (в долния и средния 
лесорастителен пояс), които са физиологично отслабнали и следователно по-
предразположени към съхнене вследствие на продължителни периоди на засушаване и 
горещи вълни, провокиращи каламитети на насекоми и епифитотии на патогени. 

Горските екосистеми са застрашени от различни природни въздействия от 
абиотичен и биотичен характер. Понастоящем интензивността на ураганите, 
смерчовете и засушаванията в горите на Европа зачестяват в резултат на човешката 
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активност и глобалните климатични промени, създавайки предпоставки за увеличаване 
на уврежданията в готите. Към повредите от абиотични фактори се отнасят горските 
пожари, ветровалите, ветроломите, ледоломите, снеголомите, късните пролетни 
мразове и др., а към повредите от биотични фактори – насекомните каламитети, 
гъбните, бактериални и вирусни епифитотии, заразяванията от нематоди и други 
организми.  Усилващото се антропогенно въздействие върху природната среда в 
условията на глобално изменение на климата се отразяват върху честотата и 
интензивността на проявата на природните катаклизми, при което горските екосистеми 
губят своята устойчивост и стават по-податливи на повреди и деградация. 

Естествените заплахи в горите – огънят, ниските и високите температури, 
вятърът, снеговете, ледовете, насекомите и болестите – са неразделна част от горската 
динамика и сукцесии. Въпреки това те могат да нарушат стабилността на горските 
екосистеми, да намалят екологичния им и ресурсен потенциал и да застрашат почвата и 
биологичното разнообразие. Между някои от тях съществуват причинно-следствени 
връзки, които обуславят и ускоряват динамиката на отделните процеси в екосистемата 
и се явяват показателни за здравословното състояние на горите. В тази връзка мерките 
за опазване на горите от заплахи трябва да имат комплексен характер и да бъдат 
неразделна част от устойчивото им управление. 

 
Увреждания от абиотични фактори в горите на България.  
Горите на България не са застрашени от действието на големите урагани, които 

се зараждат над Атлантическия океан и Западна Европа. В планинските райони на 
страната обаче периодично възникват смерчове, увреждащи насаждения върху десетки 
или хиляди хектари. За последните 50 години в горските екосистеми на България са 
регистрирани щети от 7 силни смерча (Дунчев, 2007). 

Горите на България понасят повреди и от други абиотични въздействия – сняг, 
лед, ниски температури, пожари и др.  

Снеговалите, снеголомите, ледовалите и ледоломите са локални и рядко 
надхвърлят 5000-10000 ha горски площи общо за страната. В отделни случаи, каквито 
са ледоломите през 2007 г. в района на Държавно ловно стопанство „Витиня” и 
Държавните горски стопанства Ботевград, Етрополе, Елин Пелин и Своге, 
уврежданията засягат над 2000 ha гори и над 200 000 m3 дървесина. Същото се отнася и 
за снеголомите и снеговалите през 2015 г. в Родопите, когато са причинени огромни 
щети върху повече от 70000 ha. Тези увреждания не могат да бъдат прогнозирани, но в 
условията на климатични промени може да се очаква увеличаване на тяхната честота и 
интензивност, особено на по-големи надморски височини.        

Добре е известно, че ветровалите, ветроломите, снеговалите, снеголомите и 
ледоломите крият рискове за намножаване на високоагресивни дървесиноатакуващи 
насекоми. В горите със стопански функции повалената дървесина следва да се усвоява 
по най-бърз начин, а в горите със строг защитен статус ветровалите и прилежащите 
насаждения трябва да бъдат обект на непрекъснат мониторинг за установяване на 
нападения от насекомни вредители и гъбни патогени, с оглед възможността за 
приемане на управленски решения. 

Наличието на данни за ветровали, ветроломи, снеголоми, снеговали, ледоломи и 
каламитети и епифитотии на отделни видове и групи неприятели за дълъг период от 
време позволяват да се установят тенденциите и предвидят някои особености от 
бъдещите им динамики, които биха били определящи за обхвата на вредните прояви и 
потенциалните рискове за горите от тях в условията на климатични и екологични 
промени. 
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През периода 2006-2020 г. ветровали са възниквали годишно в 33,9-12162,1 ha 

иглолистни и 21,9-2850,9 ha широколистни насаждения (фиг. 1). Общо уврежданията 
засягат между 55,8 ha (2012 г.) и 15013,0 ha (2019 г.). Следва да се отбележи, че 
значителна част от ветровалите и ветроломите (над 85 %) са категоризирани като слаби.  

 
Фиг. 1. Ветроломи и ветровали в горите на България през периода 2006-2020 г. 
Снеголоми и снеговали засягат ежегодно 62,1-73528,3 ha иглолистни и 24,5-9928 

ha широколистни гори (фиг. 2). Общо уврежданията варират между 86,6 ha (2011 г.) и 
83456,3 ha (2016 г.). Както при ветровалите и ветроломите, през периода преобладават 
слаби увреждания от снегове (над 88%). 

 
Фиг. 2. Снеголоми и снеговали в горите на България през периода 2006-2020 г. 

Ледоломите годишно засягат 0-1438,8 ha иглолистни и 0-5942,4 ha 
широколистни гори (фиг. 3). Общо повредите от ледоломи варират годишно между 0 ha 
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(2008 и 2011 г.) и 7381,2 ha (2016 г.).  Като цяло повредите от ледоломи в горите са 
незначителни, но отделни години (2007, 2016 и 2017 г.) уврежданията надхвърлят  2000 
ha. 

 

 
Фиг. 3. Ледоломи в горите на България през периода 2006-2020 г. 

Ледоломите през 2007 г. са в района на ДЛС “Витиня” и ДГС Ботевград, 
Етрополе, Елин Пелин и Своге (Лазаров и др., 2008). Пораженията са причинени в 
периода 16-18 ноември 2007 г. от обилни валежи дъжд, придружен от ниски 
температури и силен вятър, при което върху короните на дърветата се е образува 
ледена покривка с дебелина няколко сантиметра. Тя е предизвикала пречупване на 
клони, стъбла и изкореняване на дървета със слабо развита или болна коренова 
система. 

Горски пожари годишно са регистрирани в 239,9-5688,7 ha иглолистни и 120,3-
10954,4 ha широколистни гори (фиг. 4). Общо пожарите засягат между 393,9 ha (2016 
г.) и 16643,1 ha (2008 г.) гори. 

 
Фиг. 4. Пожари в горите на България през периода 2006-2020 г. 
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Разпределението на пожарите по видове гори показва, че около една четвърт от 

опожарените площи за били заети от иглолистна, а останалите три четвърти – от 
широколистна растителност. 

Месечното разпределение на пожарите е основна характеристика на пожарната 
активност в горите през годината в рамките на пожароопасния сезон, който за България  
обикновено обхваща времето от 1 април до 31 октомври. Като правило началото, 
продължителността и края на пожароопасния сезон не са точно фиксирани, тъй като са 
в пряка зависимост от метеорологичните условия в отделните райони. Въпреки това, 
ясно се очертава летен голям максимум на пожарите през месец август, свързан с 
активността на населението, извършващо дейности в/или близост до горски площи. 
Отчетливо се откроява и един по-малък пролетен максимум, предхождащ активната 
вегетация на растителността. 

Най-драматична е ролята на главните абиотични фактори (вятър, мокър сняг, 
лед, огън), предизвикващи поваляне и пречупване на огромен брой дървета в 
иглолистните култури, в т.ч. и поддържаните в добро фитосанитарно състояние. 

През периода 2006-2020 г. ветровали и ветроломи годишно са възниквали в 19,6-
12162,1 ha иглолистни гори (фиг. 5). Коректно е да се отбележи, че значителна част от 
ветровалите и ветроломите (над 85 %) са категоризирани като слаби. Снеговали и 
снеголоми са засегнали 62,1-19083,7 ha иглолистни гори, а ледоломи и пожари – 
съответно 0-1438,8 и 239,9-5688,7 ha гори. Общият годишен размер на абиотичните 
увреждания в иглолистните гори за периода на проучването варира между 817,7 ha 
(2011 г.) и 77795,1 ha (2016 г.). 

 

 
Фиг. 5. Повреди от абиотични фактори в иглолистните гори през периода 2006-2020 г. 

 
Уврежданията от абиотични фактори са предпоставка за масово намножажане и 

нападения от корояди. В иглолистните гори повреди причиняват няколко вида: Ips 
acuminatus (Gyllenhal, 1827), Ips sexdentatus (Boerner, 1776) и Tomicus piniperda 
(Linnaeus, 1758) по борове (Pinus spp.), и Ips typographus (Linnaeus, 1758) по смърча 
(Picea abies). 
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До 2013 г., размерът на годишните повреди от корояди, с малки изключения, не 

надхвърля 1000 ha (фиг. 6).  
 

 
Фиг. 6. Нападения от корояди в горите на България през периода 2006-2020 г. 
От 2014 г. започва постепенно нарастване на нападенията, които са най-

значителни при  I. acuminatus, достигащи 5466,3 ha през 2018 г. На следващо място са 
T. piniperda (3462,3 ha, 2017 г.), I. sexdentatus (1305,5 ha, 2018 г.) и I. typographus (969,1 
ha, 2015 г.). Следва да се подчертае, че значителна част от нападенията от корояди (до 
9983,8 ha, 2018 г.) се регистрират без идентификация на отделните видове (фиг. 6). 
Нарастването на нападенията от корояди през последните години основно е свързано с 
настъпилите през 2015 г. щети от снеговали и снеголоми. Те са в основата за 
развитието на каламитета от I. acuminatus в боровите гори на територията на цялата 
страна. 

Уврежданията от абиотични фактори са определящи за общото здравословно 
състояние на иглолистните насаждения, защото се явяват предпоставка за намножаване 
на високо агресивни каламитетни насекоми. Нерядко обаче се отчитат загинали 
насаждения без явни симптоми за открояване на водещи причини. При белия бор 
годишните съхнения варират между 6,3 и 3690,6 ha, а при черния бор – между 13,0 и 
7409,8 ha (фиг. 7). Общият размер на съхненията при белия и черния бор годишно 
варира между 19,3 ha (2016 г.) и 15811,0 ha (2014 г.). 

 
Фиг. 7. Съхнене на бял и черен бор през периода 2006-2020 г. 
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Съхненето рязко нараства през последните 5-6 години. Най-вероятно то е резултат 

на физиологично отслабване, дължащо се на стрес от засушавания в предходни години.   
 
Заключение 
Резултатите от анализа на повредите от абиотичен характер в горите на България 

показват, че щетите от ветровали, ветроломи, снеголоми, снеговали, ледоломи и 
пожари 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.  

Природните локални бедствия обаче зачестяват, при което повалените и 
пречупени дървета създават предпоставки за намножаване на дървесиноатакуващи 
насекоми и възникване на нападения от тях в околните насаждения. 

В най-голяма степен са застрашени иглолистните култури, създадени извън 
естествения ареал на отделните видове (в долния и средния лесорастителен пояс), 
които са физиологично отслабнали и следователно по-предразположени към съхнене 
вследствие на продължителни периоди на засушаване и горещи вълни, провокиращи 
каламитети на насекоми и епифитотии на патогени. 

 
I.1.4-3.2. Анализ на нападенията от вредители и патогени в горите на България. 

Обобщени са данните за нападенията от най-опасния насекомен вредител в 
широколистните гори на България – гъботворката (Lymantria dispar L.). Направена е 
оценка на въздействието на високоефективния и видово специфичен гъбен патоген 
Entomophaga maimaiga, който е интродуциран за регулиране числеността на вредителя 
през 1999 г. След интродукцията на патогена, стойностите на нападенията от отделните 
градации на гъботворката намаляват от 498-1028 хил. ha на 23-90 хил. ha без да се води 
друга борба с вредителя.      

Нападенията от корояди (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в боровите 
култури в България са анализирани по данни на Информационната система на 
Изпълнителната агенция на горите за периода 2013-2019 г. Нападнатите площи 
възлизат на 41390,5 ha. Най-много нападения са регистрирани в три РДГ – Кюстендил 
(10768 ha, 26,0%), Смолян (8511,6 ha, 20,6%) и Кърджали (8297,4 ha, 20,0%). Пикът на 
нападенията е през 2016 г. (24,4%) и 2017 г. (32,6%), вследствие на масовите 
увреждания от сневали и снеголоми през 2015 г. Основен принос за съхненето на белия 
бор (Pinus sylvestris L.) има Ips acuminatus Gyll. и I. sexdentatus Börn. От 2018 г. е 
регистрирано снижаване на числеността на върховия корояд и намаляване на размера 
на нападенията в резултат на висока смъртност по време на развитие на трета 
генерация на вредителя в края на 2017 г. Откроени са основните тенденции в 
изменението на климата и разширяването на ареала на стопански значими насекомни 
вредители – местни и инвазивни видове. Направена е оценка на действието на главните 
лимитиращи фактори и ролята им при регулирането на популационната плътност на 
вредителите. 

Разширени са знанията за биогеографията на регулиращите фактори (комплекс 
от паразитоиди и патогени) на основния вредител в боровите гори - боровата 
процесионка (Thaumetopoea pityocampa), индикаторен вид за наблюдаваните 
климатични промени и експанзията му на територията на страната. Установени са нови 
за наука трофични връзки между паразитоиди и боровата процесионка, както и нова 
тритрофична асоциация между борова процесионка (T. pityocampa) – ентомопатогени 
(Beauveria spp.) – паразит по ентомопатогена (Syspastospora parasitica). 

Проучено е вертикалното разпределение на долихоподидната фауна (Diptera: 
Dolichopodidae) в България. Представителите на семейството са предимно хищници, 
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които обитават влажни местообитания, както горски така и открити пространства – 
реки, блата, брегове на езера и др. Играят важна роля като регулатор на популациите на 
някои вредни насекоми и акари в госките екосистеми.  

Проведено е проучване на трофичните връзки на представители на 
листогризещи насекоми - листозавивачки (Lepidoptera: Tortricidae) в дъбовите гори от 
района на Западна България. Идентифицирани са петнадесет вида листозавивачки 
върху седем вида дъб. Установени са 57 трофични връзки между тях, 31 от които са 
нови за България. 

Проведен е мониторинг на инвазивни чужди видове, проникнали в страната ни и 
разширяващи своето разпространение в резултат на климатичните промени, нанасяйки 
повреди по основни дървесни видове. За първи път в България са идентифицани нови 
инвазивни видове патогени и насекомни вредители, причиняващи повреди по 
иглолистни видове със стопанско и рекреационно значение. 

Проведени са проучвания за наличие на естествени регулатори върху 
широкоразпространените инвазивни насекомни видове Corythucha arcuata, 
причиняваща повреди в дъбовите гори (Quercus spp.) и Corythucha ciliata – повреждаща 
различни видове чинари (Platanus spp.). Биологичен материал от C. arcuata е събран от 
дванадесет находища на вида в различни райони на страната. Установени са нови за 
фауната на България паразитоидни видове, изпълняващи регулиращ ефект върху 
разпространението на проучваните инвазивни насекомни вредители. 

При наблюдаваните през последните години климатични промени са 
констатирани неблагоприятни явления като продължителни засушавания, наводнения, 
бури и др. При тези условия съществува голяма вероятност горските насаждения да 
бъдат обект на по-чести и интензивни  стресове, дължащи се на климатичните 
екстреми. В резултат на физиологичното отслабване на дървета, някои заболявания, 
причинени от инвазивни гъбни патогени, могат да станат унищожителни, обхващайки 
обширни територии гори. При част от патогените, по-високите средни температури 
могат да доведат до повишаване на агресивността им и да благоприятстват 
разпространението им в по-високите части на планините. Гъбните патогени с 
еволюционен потенциал да причиняват сериозни нарушения са идентифицирани като 
важна заплаха при променящата се климатична обстановка в нашата страна. 
Развитието им често настъпва при физиологично отслабване, силни засушавания, 
ниски температури, както и повреди от абиотични фактори и насекомни вредители. 
Анализирани са повреди от инвазивни гъбни патогени, представляващи заплаха за 
стопански значими горскодървени видове в България. Деструктивните заболявания 
като Ендотиев рак по кестена (Cryphonectria parasitica), трахеомикоза по дъбовете 
(Ceratocystis roboris), Хипоксилонов рак по цера (Hypoxylon mediterraneum), 
Холандска болест по бряста (Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmi) и др., имат способността 
да променят функционалната структура на широколистните насаждия. В иглолистните 
гори са установените сериозни повреди от инвазивните патогени - Diplodia sapinea, 
Dothistroma septosporum, D. pini и Lecanosticta acicola. Силното разпространение на 
инвазивните патогени нарушава екологичната роля  на горите в България, както и 
стопанската им функция и рекреационно предназначение. Необходимо е да се отчита 
силата на инфекцията и степента на разпространение на патогените, взаимодействието 
им с други гъбни патогени и насекомни вредители, както и конкретното им влияние 
върху засегнатата горскодървесна растителност. 

За периода 2006-2020 г. е събрана и анализирана информация за площите, силно 
засегнати от инфекциозни заболявания по основни горскодървесни видове в България, 
както и тези, в които е проведена борба, по данни на лесозащитната информационна 
системата на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ, 2019).  
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Състояние на широколистните насаждения 
За изследвания период, силно засегнатите площи от заболявания, причинени от 

гъбни патогени по основни широколистни дървесни видове в България варират между 
2 и 17010 ha (табл. 1). Общо за изследвания период, силно са нападнати 34016 ha.  

От всички силнозасегнати горскодървесни видове, най-голям е делът на 
съхнещите дъбовите гори - 50%. В България, първите по-сериозни проблеми със 
здравословното състояние на дъбовете са наблюдавани през периода 1945-1951 г., 
когато близо 45% от насажденията от благун, летен, зимен и космат дъб са били 
засегнати в различна степен от съхнене или суховършия (Стефанов, 1953). Сред 
основните причини са отбелязани сушата, масово развитие на насекомни вредители и 
гъбни патогени, и изменения в състава и структурата на насажденията поради 
неправилно изведени сечи. Същите причини за съхнене на дъбови насаждения са 
изтъкнати и при нови проучвания през 60-те години на миналото столетие 
(Керемидчиев, Цанова, 1964). От гъбните причинители на заболявания, с най-голяма 
значимост за отслабването и съхненето са отчетени брашнеста мана по листата 
(Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) и гниенето по корените, причинявано от 
кореновата гъба Armillaria mellea (Valhl ex Vries) Karsten. 

 
Таблица 1. Нападната площ от болести в широколистните гори за периода 2006-2019 г. 

Болести по широколистните видове  Силно 
нападнати 

площи 
 (ha) 

Борба 
(ha) Заболяване  Причинител  

Съхнене на дъбове  Ceratocyctis roboris 17010 6474 
Съхнене на бука Nectria sзp. 8748 2946 
Съхнене на цера  Hypoxylon mediterraneum 5519 1537 
Съхнене на тополи  Cytospora spp. 886 418 
Съхнене на габъра  Nectria spp. 763 54 
Съхнене на бряста  Ophiostoma novo-ulmi 550 123 
Съхнене на кестена  Cryphonectria parasitica           282 275 
Некроза по тополите  Dothichiza populea 214 0 
Съхнене на червения дъб Pezicula cinamomea 42 15 
Кореново гниене  Armillaria mellea 2 2 
 Общо 34016 11844 

 
В началото на 80-те години на миналия век във високостъблени насаждения от 

зимен дъб в Източна България е установено съхнене от трахеомикозно заболяване, 
причинено от патогена Ceratocystis roboris (Роснев, Златанов, 1983). Заболяването 
постепенно се разпространява и за кратък период обхваща почти всички семенни и 
издънкови насаждения от зимен дъб в страната. Основна причина за появата му е 
стресът, настъпил в резултат на засушавания и въздействието на някои гъбни патогени 
и насекомни вредители.  
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Фиг. 1. Разпределение на силно засегнати площи (в ha) от инфекциозни заболявания по 

стопански значими широколистни видове в България за периода 2006-2019 г. 
 

В началото на настоящето столетие се наблюдава затишие на заболяването, но 
през периода 2006-2008 г. е отчетен ръст, като засегнатите площи за този период са в 
размер на 21800 ha (фиг. 1). През следващото десетилетие се наблюдава отново 
намаляване на площите, засегнати от съхнене. По-високи стойности са отчетени през 
2015 г. - 3300 ha, в резултат на недостатъчните количества валежи през месеците юли-
август на 2012-2013 г. Установено е, че дъбовите гори на свежи месторастения са в по-
добро състоятие, но при по-сухи терени е отчетен процес на влошаване на короните – 
съхнене на клоните във връхната и средната им част, издребняване на листата, силна 
степен на дефолиация, които са типични признаци на трахеомикозно заболяване, 
причинено от гъбния патоген C. roboris. През следващите години, размерът на 
засегнатите площи намалява в резултат на подобряване на климатичните условия и 
извеждане на санитарни сечи в силно засегнатите  площи. В резултат на това, през 
2019 г. инвектианите насаждения достигат размер от 330 ha. За целия период, борба 
чрез санитарни сечи е проведена на територията на 6474 ha дъбови гори (табл. 1).  

Съхнене на цера (Quercus cerris L.) в чисти и смесени насаждения в района на 
Североизточна България е наблюдавано в края на 80-те години на миналия век (Роснев 
и др., 2006). Интензивността на съхненето нараства след периодите на засушавания, 
отчетено в началото на 90-те години. Установено е, че причина за влошеното състояние 
е заболяването Хипоксилонов рак, причинено от патогените Hypoxylon mediterraneum и 
Diplodia mutila Fr. Mont. (Роснев, Петков 1992). Двата патогена са основната 
патологична причина за бързото загиване на цера, като другите видове дъб почти не се 
засягат от заболяването. Установено е, че развитие на H. mediterraneum и D. mutila 
настъпва при физиологично отслабване в резултат на силни засушавания, ниски 
температури, мразобойни, ледоломи и обезлистване от насекомни вредители (Роснев, 
Петков, 2000). Патогените причиняват некрози, обкващащи кората и ксилема, и често 
завършват със загиване на цели дървета върху обширни територии.  

През последните години въздействието на H. mediterraneum нараства 
значително в страните от Средиземноморския регион (Desprez-Loustau et al., 2006). В 
България, в условията на затопляне и засушаване, ролята му за съхненето на цера и 
косматия дъб нараства. Особено застрашени са възрастните издънкови церови гори в 
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Североизточна и Югоизточна България. През последните години се наблюдава процес 
на намаляване на съхненето – от 4875 ha през 2006 г. до 90 ha през 2019 г. (фиг. 1). При 
евентуални продължителни периоди на засушаване, обаче, интензивността на 
съхненето рязко ще нарастне поради активизиране развитието на H. mediterraneum. 
Подобряване на състоянието на церовите гори през последното десетилетие са дължи 
както на правилното им стопанисване, така и на отсъствието на основния насекомен 
вредител Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae), след успешното 
интродуциране на високоефективния видовоспецифичен патоген Entomophaga 
maimaiga Humber, Shimazu & Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) в нашата 
страна (Georgieva et al., 2019). 

Заболяването Ендотиев рак по обикновения кестен (Castanea sativa Mill.), 
причинено от интродуцираната аскомицетна гъба Cryphonectria parasitica, е пренесено 
от Далечния Изток в Северна Америка. Заболяването се разпространява бързо и 
унищожава естествени и изкуствени насаждения от Castanea spp. в голям брой страни 
от Северното полукълбо. В Европа патогенът е интродуциран през 20-те години на 
миналия век, но първите официални съобщения са за околностите на Генуа, Италия 
през 1938 г. От Италия, C. parasitica се разпространява бързо към съседните страни, 
причинявайки бързо загиване на кестенови насаждения в много страни, в т.ч. и в 
България (Heiniger, Rigling, 1994). Понастоящем, хиповирулентни щамове на гъбата се 
разпространяват естествено в Европа, което забавя епидемията в някои райони и 
позволява на инфектираните дървета да се възстановят, а новите инфекции да бъдат 
слабоповреждащи. Въпреки фактът, че както вирулентните, така и хиповирулентните 
щамове имат широк температурен диапазон на развитие (21-32 °C) с оптимален 
растеж при 27-32 °C (Anagnostakis, Aylor, 1984), е доказано, че по-високите 
температури могат да подмогнат обмяната на РНК (причината за 
хиповирулентността). Това показва, че ако климатът стане по-топъл, това може 
успешно да допринесе за по-нататъшно намаляване на епидемията (Friese et al., 1992).  

В България, заболяването Ендотиев рак по кестена е регистрирано в края на 80-
те години на миналия век в Беласица и Източните Родопи (Петков, Роснев, 2000). 
Според информационния портал на ИАГ, за перода 2006-2020 г. са отчетени общо 282 
ha, силно засегнати от съхнене кестенови гори (табл. 1). Въпреки малкия размер на 
регистрираните площи, през последните десетилетия се наблюдава влошаване на 
здравословното състояние на кестена в Беласица, причинено от негативното 
въздействие на местни и интродуцирани гъбни патогени и насекомни вредители 
(Георгиева и др., 2019). Сред тях най-повреждащ ефект оказва вирулентният щам на 
гъбния патоген C. parasitica, причиняващ некротично заболяване и водещ до 
негативни икономически и екологични щети в кестеновите гори. Увреждайки 
невъзобновимите или трудно възобновими тъкани, патогенът причинява съхнения, 
започващи от връхните клони, и напълно загиване на инфектираните дървета. 
Негативно въздействие за състоянието на кестена оказват и други патогени - 
Armillaria mellea, Phytophtora cambivora, Cryptodiaporthe castanea, Phomopsis castanea 
и др., засягащи корени, клони и стъбла. Ефектът от засушаванията също намалява 
устойчивостта на кестеновите дървета, което дава възможност на гъбните патогени и 
насекомни вредители да ги заселват и да се развиват върху тях. 

Инвазивният патоген Ophiostoma ulmi е паразитен вид гъба, предизвикваща едно 
от най-деструктивните заболявания, наречено Холандската болест по различните 
видове бряст (Ulmus spp.) в страните от Северното полукълбо. За първи път патогенът 
е установен през 1910 г. във Франция, Белгия и Холандия, след което се е 
разпространил в кратки срокове на територията на целия континент. От Европа той е 
пренесен в Северна Америка. През миналия век са наблюдавани две епидемии на 
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причинителя на болестта по бряста. Първата е започнала в Северозападна Европа в 
началото на миналия век и бързо достига до Централна и Южна Европа, а на запад до 
Великобритания и Северна Америка. Тази епидемия е затихнала в началото на 40-те 
години на миналия век. През втората половина на века е регистрирана втора 
епидемия, за която се предполага, че е започнала в Източна Европа и се е 
разпространила на запад до Северна Америка. Нейният причинител е инвазивният и 
силно агресивен вид Ophiostoma novo-ulmi. Мицелът на гъбата се разпространява по 
проводящите тъкани, където продуцира токсина cerano-ulmin, който силно нарушава 
водния баланс на дърветата и причинява трахеомикозно заболяване. Вектор на 
заболяването е короядът Scolytus scolytus Fabricius, 1775 (Coleoptera: Scolitinae), който 
атакува разклоненията на младите клонки и инфектира дървото със спорите на гъбата.  

Понастоящем, разпространението на заболяването в България е повсеместно по 
полския бряст (Georgiev et al., 2017). За периода 2006-2019 г. силно засегнатите от 
заболяването площи възлизат на 550 ha (табл. 1). Най-сериозни са повредите по 
възрастни дървета, като част от тях изсъхват напълно за кратък срок. Благоприятни за 
осъществяване на патологичния процес са по-високите средни температури на 
въздуха, сухите периоди и спадането на подпочвените води през вегетационните 
сезони, които влияят върху жизнеността на дърветата. Развитието на болестта в 
отделното дърво обаче е по-интензивно при здравите и жизнени дървета, където и 
повредите са по-силно изразени. Основният проблем за насажденията от бряст е 
повишената агресивност на O. novo-ulmi при нейната непрекъсната еволюция (Brasier, 
2001). От друга страна, по-високите средни температури благоприятстват развитието 
на две до три генерции на вектора на заболяването - S. scolytus, разпространявайки 
заболявнето върху нови територии.  

Анализът на състоянието на насажденията от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) 
в Българя, показва, че то е задоволително добро. Общо за изследвания период са 
отчетени 8748 ha силнозасегнати площи (0-1311 ha през отделните години) (фиг. 1). 
Най-значим проблем от здравословен характер са формираните некрози и гнилотите 
по клоните и стъблата, както и повреди, възникнали в резултат на абиотични 
въздействия (ледоломи, снеголоми, градушки и др.) и механични повреди след 
извеждане на сечи в миналото. Некрозите се причиняват от патогени от род Nectria, а 
гнилотите - от дървесиноразрушаващигъби (Fomes fomentarius (L.) Fr., Stereum 
hirsutum (Willd.) Pers., Trametes versicolor (L.) Lloyd и др.). 

Общо в широколистните гори, за целия анализиран период, проведената борба 
(предимно санитарни сечи) е върху 11844 ha (табл. 1). 

 
Състояние на иглолистните насаждения 
През последните години здравословното състояние на иглолистните насаждения 

в България бележи тенденция на трайно влошаване. Интензивни съхнения и силно 
изреждане на короните се наблюдава в насажденията от бял бор (Pinus sylvestris L.) и 
черен бор (P. nigra Arn.) на територията на цялата страна. Като основни причини се 
очертават продължителните засушавания през вегетационните сезони, водещи до 
намаляване на водните запаси в почвата, изключително ниска въздушна влажност и 
последващо физиологично отслабване на дърветата. Понижената устойчивост на 
дърветата е предпоставка за силно развитие на гъбни патогени и насекомни вредители, 
които ускоряват процесите на съхнене по видове от род Pinus (Мирчев и др., 2017). При 
настъпилите физиологични смущения в гостоприемниците, поради продължителните 
засушавания в периода 2012-2015 г. са отчетени повреди от силнопатогенни паразити, 
които са причинили съхнене на клони и стъблата в горски култури от местни и 
интродуцирани дървесни видове (Добрева и др., 2017). 
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В условията на климатични промени гъбните патогени все по-често играят 

решаваща роля за влошаване здравословното състояние на горскодървесната 
растителност. Наблюдават се съхнения върху обширни територии в резултат на 
неблагоприятни фактори на околната среда (продължителни засушавания, 
унищожителни наводнения, ветровали, снеговали и др.), широко разпространение на 
вирулентни гъбни патогени, каламитети на насекомни вредители и др. Болестите и 
гниенето на дървесината, при които се развиват деструктивните процеси, оказват 
неблагоприятно влияние върху прираста на дърветата и физиологичното им състояние, 
намаляват тяхната устойчивост към вторични патогени и вредители, повреди от 
абиотичен характер и др. През изследвания период, силно засегнати от заболявания, 
причинени от гъбни патогени са 76457 ha, като санитарни сечи за изнасяне на 
увредената дървесина са проведени върху 22610 ha (табл. 2). Констатирано е, че най-
голям (62%) е делът  на силнозасегнатите борови гори - 47211 ha, с причинител 
инвазивният гъбен патоген Diplodia sapinea. Наблюдаваното силно разпространение и 
причиняване на сериозни повреди на близо 20000 ha иглолистни насаждения (фиг. 2), 
се разви сравнително бързо – за период от пет години, след продължителните периоди 
без дъждове през вегетационните сезони на 2012-2013 г. Настъпилото засушаване е 
довело до понижаване нивата на почвената влага, което е създало воден стрес в 
дърветата, нарушавайки физиологичните процеси в тях и намаляване на устойчивостта 
им към нападения от насекомни вредители.  

 
Таблица 2. Нападната площ от болести в иглолистните гори за периода 2006-2019 г. 

Болести по широколистните видове Силно  
нападнати  

площи  
(ha) 

Борба 
(ha) Заболяване Причинител 

Съхнене на борови гори Diplodia sapinea 47211 2118
0 

Съхнене на борови гори Dothistroma septospora 25260 9666 
Съхнене на смърч Heterobasidion annosum 2016 430 
Съхнене на елата Heterobasidion annosum 627 252 
Изсипване на иглиците при бора Lophodermium sp. 436 304 
Коренова гъба по бора Heterobasidion annosum 291 269 
Съхнене на дугласката Phomopsis pseudotsugae 263 118 
Боров въртун Melapsora pinitorqua 178 4 
Некрози Cenangium ferruginosum  93   26 
Съхнене на кедъра Phomopsis sp. 26        1 
Рак по кората и летораслите на бора Gremmeniella abietina 24     8 
Рак по иглолистните Phomopsis sp. 11   11 
Немациклус Cyclaneusma minus 10    0 
Изсипване на иглиците при смърча Lophodermium sp. 7    0 
Съхнене на бор Lecanosticta acicola 6   6 
Съхнене на веймутов бор Diplodia sapinea 4 0 
Изсипване на иглиците при дугласката Phaeocryptopus ganemanii 2     2 
Гниене на корените Armillaria mellea 1 1 
 Общо 76457 22610 

 
Степените на повреда на инфектираните дървета през отчетния период се 

променят с различна интензивност в зависимост от специфичните условия на околната 
среда. Проследената динамиката на съхнене на насажденията от бял и черен бор в 
България за периода 2006-2019 г. (фиг. 2), показва, че площта на силно засегнатите от 
гъбни патогени варира от 628,4 ha (2011 г.) до 21130 ha (2017 г.).  
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Фиг. 2. Разпределение на силно засегнати площи (в ha) от инфекциозни заболявания по 

стопански значими иглолистни видове в България за периода 2006-2019 г. 
Проучванията върху здравословното състояние на борови насаждения показват, 

че най-съществено е въздействието на интродуцираните патогени D. sapinea, следвано 
от Dothistroma septosporum, Cyclaneusma minus и Gremmeniella abietina (Lagerb.) 
Morelet, които причиняват повреди по иглици, леторасли и клонки, предизвиквайки 
силно изреждане на короните. Общата тенденция на промените в здравословното 
състояние е към постепенно влошаване, като интензивността е различна в зависимост 
от условията на месторастене, възрастта на културите, развитието на патологичните 
процеси и каламитети на насекомни вредители. С най-голямо значение за влошаване 
състоянието на дърветата са патогените от род Dothistroma, Diplodia, Cyclaneusma и 
Lecanosticta, които са чужди за нашата страна, развиват се с висока интензивност и 
предизвикват силно изреждане на короните, съхнене на отделни части или на цели 
дървета. 

След 2013 г. е очертана тенденция на бързо увеличение на засегнатите площи, 
предимно от бял и черен бор, след продължителния период на засушаване през 2012-
2013 г. и развитие на каламитети от насекомни вредители. За пет години, площта на 
инфектираните насаждения нараства близо 40 пъти, като през 2017 г., над 20000 ha са 
засегнати от патогени. Най-сериозни повреди са отчетени в районите на 
Южноцентрална България, където периодите на засушаване през вегетационния сезон 
са обичайни явления. Широкото разпространение и интензивно развитие на инвазивния 
чужд патоген D. sapinea са довели до унищожаване на голям брой дървета на местни 
или интродуцирани видове от род Pinus. Развива се с по-голяма интензивност в 
насаждения с физиологично отслабени и възприемчиви на заболявания 
гостоприемници, при наличие на благоприятни климатични условия (повишена 
температура и въздушна влажност, мека зима и влажна пролет), и при повреди от 
насекомни вредители и абиотични фактори. Причинява изсъхване на леторасли и клони 
и оказващ негативно влияние върху растежа и развитието на дърветата, нарушаващ 
естетическите им качества и причиняващ тяхното загиване. Високите нива на 
патогенната активност на D. sapinea най-вероятно ще продължат да увреждат все по-
големи площи от боровите насаждения в страната, ако условията на околна среда не се 
подобрят и не намалеят негативните въздействия от абиотични и биотични стресови 
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фактори. Силното разпространение на патогена допринася за физиологичното 
отслабване на борови дървета, които стават по-податливи на нападение от агресивни 
ксилофаги и други гъбни патогени.  

На второ място по разпространение, но с по-голяма интензивност на развитие на 
патологичен процес, са видовете от род Dothistroma, причиняващи заболяването 
„червени петна по иглиците“. Силното развитие на заболяването с причинител 
Dothistroma septosporum е констатирано по Pinus nigra, P. sylvestris и P. contorta. 
Патогенът проявява силна вирулентност и е причинил влошаване на здравословното 
състояние на засегнатите дървета. Вторият представител на рода – D. pini е установен 
по иглиците на P. nigra и P. radiata. Критичният период за настъпване на инфекцията е 
през пролетта и началото на лятото, когато плодните тела на гъбата се появят върху 
инфектираните през предходната година иглици. Силно развитие на болестта се 
наблюдава при наличие на по-високи количества на валежите по време на инфекцията.  

Развитието на гъбните патогени от род Dothistroma в тъканите на иглиците 
предизвикват преждевременно обезлистване на короните и намаляване на прираста, а в 
някои случаи и загиване на инфектираните дървета. Силното разпространение на 
заболяването нарушава екологичната роля на иглолистните гори, както и стопанската 
им функция и рекреационно предназначение. През последните години патогенът 
проявява все по-висока вирулентност и нанася сериозни повреди както върху местните, 
така и върху интродуцираните видове. 

Заболяването „кафяви петна по иглиците“, причинено от гъбния патоген 
Lecanosticta acicola е ново за страната ни (Стаменова и др., 2017). Причинява загиване 
на иглиците. По клоните на силно инфектираните дървета се задържат само 
едногодишните иглици. При многократно повтаряща се инфекция загиват клоните или 
цялото дърво. Новоустановеният инвазивен патоген е смятан за силно адаптивен към 
различни условия на околната среда и към нови гостоприемници, заплашвайки 
естествено разпространените видове Pinus в нашата страна. Жизненият цикъл и 
епидемиологията на заболяването „кафяви петна по иглиците“ на бора категорично 
предполагат, че новият нововъзникващ патоген има потенциал да причини сериозни 
щети и е заплаха за местните видове от род Pinus в страната. В периода 2018-2019 г. е 
установено разпространение на L. acicola от първоначалното огнище на възникване на 
инфекция в генеративна градина от P. sylvestris в ДГС Ардино (Стаменова и др., 2017) 
на разстояние до 25 km в зрели насажденията от P. sylvestris и P. nigra на територията 
на стопанството (Georgieva, 2020). Към 2019 г., площта на засегнатите от заболяването 
насаждения е в размер на 6,3 ha (ИАГ, 2019). 

Видовете D. septosporum и L. acicola са включени в списъка за карантинни 
видове на EPPO като опасни за територията в страните от Европа в т.ч. и в България 
(EPPO 2005, 2008). 

За условията на нашата страна, кореновата гъба H. annosum причинява за 
горското стопанство, и особено за иглолистните култури, едни от най-значимите загуби 
(Роснев и др., 2008). Изкуствените иглолистни насаждения, създадени в долния 
лесорастителен пояс, при по-топли климатични условия изпитват в по-силна степен 
разрушителното действие на H. annosum. При отгледните сечи тя прониква през 
пъновете на отсечените дървета, след което се разпространява и контактно в 
кореновите системи на съседни дървета, формирайки огнища на съхнене. Като 
факултативен паразит, H. annosum е в състояние да съществува сапрофитно върху 
мъртвата дървесина, след което, при благоприятни условия, да причини гниене на 
живите дървета. За периода 2006-2019 г. гъбата е причинила щети върху 2016 ha 
насаждения от смърч, при елата са обхванати 627 ha (табл. 2). 
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По интродуцираните дървесни видовете заболяванията се изразяват предимно в 

повреди по иглиците, причиняващи тяхното преждевременно опадване – 
Phaeocryptopus gaeumanni (Rohde) по дугласката и съхнене на клонки и стъбла на 
веймутовия бор (Diplodia sapinea) и кедри (Phomopsis sp.). 

 
Заключение 
Деструктивните заболявания като Ендотиев рак по кестена (Cryphonectria 

parasitica), трахеомикоза по дъбовете (Ceratocystis roboris), Хипоксилонов рак по цера 
(Hypoxylon mediterraneum), Холандска болест по бряста (Ophiostoma ulmi, O. novo-
ulmi) и др., имат способността да променят функционалната структура на 
широколистните насаждения. Силното развитие на тези заболявания настъпва при 
физиологично отслабване на дърветата след силни засушавания, ниски температури, 
както и повреди от абиотични фактори и насекомни вредители. 

В иглолистните гори, през последните години са установените сериозни повреди 
от инвазивните патогени - Diplodia sapinea, Dothistroma septosporum, Dothistroma pini и 
Lecanosticta acicola. Най-сериозни са заплахите за местните дървесни видове бор, които 
се инфектират от внесените агресивни патогени. През последните години броят на 
новоустановените патогени в нашата страна нараства. Те проявяват все по-висока 
вирулентност и нанасят сериозни повреди както върху местните, така и върху 
интродуцирани дървесни видове.  

Силното разпространение на инвазивните патогени нарушава екологичната роля 
на горите в България, както и стопанската им функция и рекреационно предназначение. 
Необходимо е да се отчита силата на инфекцията и степента на разпространение на 
патогените, взаимодействието им с други гъбни патогени и насекомни вредители, както 
и конкретното им влияние върху засегнатата горскодървесна растителност.  
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I.1.4-3.6. 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. 

Разработени са нови технологии за биологична борба чрез използване на 
хиповирулетни щамове за контрол на силно повреждащ патоген, причиняващ 
заболяването “Ендотиев рак” по кестена в Беласица планина. 

Извършен е анализ на абиотичните повреди от вятър, сняг и лед в горите на 
България за периода 2013-2019 г. по данни на Информационната система на 
Изпълнителната агенция на горите. Акцентът в изследванията е поставен на най-
уязвимите и чувствителни на външни въздействия екосистеми – боровите култури, 
създадени извън ареала на видовете в долния и среден лесорастителен пояс. Размерът 
на уврежданията обхваща общо 207880,0 ha. Най-много култури са повредени в 
Районна дирекция на горите (РДГ) Смолян (95105,2 ha, 45,8%), Кърджали (43418,2 ha, 
20,9%) и Пазарджик (41257,5 ha, 19,8 %). Относителният дял на абиотичните повреди е 
най-голям през 2015 г. (35,3%), следван от 2018 г. (14,7%). Площта на опожарените 
култури е 3209,5 ha, с максимален дял през 2017 г. (32,6%). Установена е корелация 
между наличието на свежо повалена и повредена дървесина в пострадалите насаждения 
и нападенията от високо агресивни насекоми-ксилофаги (Ips acuminatus, I. sexdentatus, 
Tomicus piniperda и др.). 
РП I.1.4-4 Лесовъдски системи за адаптация на горски екосистеми в условията на 
климатични промени 
 
I.1.4-4.1. Идентифициране на реакцията на горскодървесните видовете към 
климатичните промени. 

В резултат от проучването в пилотен обект Лозенска планина са определени 
основните климатични фактори, влияещи на разпространението на инвазивните чужди 
видове на територията на планината, както и механизмът на разпространението им. 
Извършена е инвентаризация на инвазивните чужди видове (ИЧВ) растения на 
територията на Лозенска планина. Картирано е разпространението на популациите от 
ИЧВ и е направен анализ на инвазивната флора на планината по биоморфологични, 
екологичнии и фитогеографски особености.  

Потърсена е връзка между особеностите и динамиката на климатичните 
показатели през отделните периоди и появата и разпространението на инвазивните 
видове на територията на планината. На базата на степента им на натурализация и 
екологична стратегия са идентифицирани потенциални ИЧВ растения, чиито 
популации могат да се разпространят на територията на Лозенска планина вследствие 
на климатичните промени и други фактори, действащи кумулативно. Идентифицирани 
са потенциални ИЧВ: Оpuntia fragilis (Nutt.) Haw., Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex 
Engelmann, Lupinus polyphylus Lindl., Impatiense baulfourii Hook., към които е 
необходимо да бъдат приложени превантивно мерки за мониторинг и контрол на 
популациите. 
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I.1.4-4.3. Разработване на лесовъдски системи за смекчаване на негативните 
въздействия в най-уязвимите на климатични промени зони. 

Разработват се лесовъдски системи, осигуряващи запазване и оцеляване на 
горските екосистеми в най-критичните месторастения, които възникват в условията на 
утежняващите ги климатични условия. Проучванията върху еколого-лесовъдската 
характеристика на видовете, които успешно биха създали устойчиви екосистеми в 
нововъзникналите територии - келяв габър (Carpinus orientalis, C. duinensis), мъждрян 
(Fraxinus ornus) и чужди видове като айланта (Ailanthus altissima) и слабоногата 
(Impatiens glandulifera), смятани за малоценни и инвазивни. В долната лесорастителна 
зона подходящ за поставените цели е източният (келяв) габър. Въпреки повсеместното 
си и широко разпространение, той до сега не е бил обект на задълбочени и детайлни 
изследвания от страна на горската наука. Целта на проучването е да се изследват 
еколого-лесовъдските характеристики на източногабъровите гори в долната 
лесорастителна зона, динамиката на растежа и развитието им, възобновителните и 
сукцесионни процеси, които протичат в тях, да се даде отговор на въпроса и при какви 
условия източно-габъровите формации нямат „по-добра” алтернатива в условията на 
протичащите се климатични промени и би било погрешно и безсмислено от лесовъдска 
гледна точка да се правят опити за подменянето им. Всичко това налага да се разработи 
научно обоснована стратегия за отношението към този дървесен вид и за бъдещото 
стопанисване на формираните от него насаждения. 

Очаква се, че влиянието на климатичните промени най-силно ще се отрази в 
долната лесорастителна зона на дъбовете и техните спътници. Това са главно 
издънковите церови гори на Добруджа. Проучванията в тази насока за естествено 
семенно възобновяване на тези гори продължават. Изготвена е еколого-лесовъдската 
характеристика на видове, които успешно биха създали устойчиви екосистеми в най-
критичните месторастениа, които ще възникнат следствие на утежняващите се 
климатични условия в нововъзникналата зона. Проучвания са извършени за 
екологичнияте изисквания на келевия габър (Carpinus orientalis) и мъждряна (Fraxinus 
ornus). Ще бъде разширен обхватът на проучванията и към чужди видове като айланта 
и слабоногата, смятани за малоценни и инвазивни.   

Представени са актуални данни за участието на Fraxinus ornus в изкуствени 
фитоценози с едификатор черен бор (Pinus nigra Arn.) в планинските територии около 
гр. София и класификационна схема на синтаксоните с негово участие. Установено е 
високо сходство между съобществата в културите от черен бор с подлес от мъждрян в 
четирите планини - Лозенска, Плана, Витоша и Стара планина. Те са определени като 
серийни и са класифицирани до висшия синтаксономичен ранг – разред, разред 
Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932. В допълнение е определена коренната 
растителност, в чиито местообитания са разположени проучваните фитоценози.  

Въпреки приоритетната и целенасочена дейност в близкото минало за 
премахване на източния габър (C. orientalis) от състава на нашите гори, делът му не 
само че не е намалял, но процентното му участие на много места се е запазило и дори 
се е увеличило. Една от причините вероятно са и настъпващите утежняващи се 
климатични  условия. Много от иглолистните култури, създадени в резултат на 
реконструкция на източно-габърови насаждения, не са в добро състояние и след 
определена възраст започва процес на разпадането им, като източният габър отново 
формира основната част от подраста и неминуемо ще даде облика на следващото 
поколение гора. Също така, чести са примерите за дъбови, букови, липови и габърови 
гори, които вторично са деградирали в резултат на негативно антропогенно влияние и 
са се превърнали във формации с преобладаване на източен габър. Има и много 
обективни причини за широкото разпространение на вида, свързани с голямата му 
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сухоустойчивост, непретенциозност и приспособимост, неговата изключителна 
издънкопроизводителна способност, която запазва до висока възраст, както и 
характерни особености в биологията му, които се проявяват през отделните стадии на 
неговото развитие. Източният габър в повечето случаи успява да формира устойчиви 
екосистеми при екстремно лоши условия по отношение на влажност и богатство на 
почвата. Тези гори успешно растат и се развиват и са в сравнително добро състояние, 
там където повечето от останалите наши дървесни видове не успяват да оцелеят. 
Трябва да се има предвид и постоянно променящите се екологични условия на средата 
в резултат на глобалните климатични промени и други фактори. Източният габър е 
бавнорастящ и не е високопроизводителен дървесен вид, но едва сега в светлината на 
съвременните разбирания за устойчиво и многофункционално развитие на горските 
екосистеми започва да се отчита и оценява огромното екологично значение, което той 
има. Като един от най-сухоустойчивите, невзискателни и приспособими дървесни 
видове, той може да се окаже най-подходящия и основен лесообразувател, който да 
гарантира оцеляването на горската среда върху равнинно-хълмистите и 
нископланински, южни, крайно сухи и бедни терени,  съществуващи или възникнали 
следствие на климатичните промени. 

 След закриването на стопанския клас „реконструкция” и предвид липсата на 
изграден успешен и устойчив модел у нас за стопанисване на източногабъровите 
насаждения, пред българските лесовъди отново стои дилемата за бъдещето на тези 
гори. Понастоящем те са включени в Нискостъбления стопански клас, като основният 
метод за стопанисването им продължават да са голите сечи. Това обаче не винаги е 
екологосъобразна и удачна лесовъдска система, а и затруднява повишаване участието 
на стопански по-ценните дървесни видове, особено на по-богатите и влажни 
месторастения. Сложността на въпроса за бъдещото управление на източногабъровите 
гори се засилва и от факта, че повечето от техните особености и характеристики все 
още не са описани и изяснени от горската наука. Като резултат на това при 
стопанисването и ползването им лесовъдските критерии са много силно занижени. 
Идеята на настоящата разработка е да се проучат еколого-лесовъдските характеристики 
на източногабъровите гори в долната лесорастителна зона, динамиката на растежа и 
развитието им, възобновителните и сукцесионни процеси, които протичат в тях. Да се 
даде отговор на въпроса и при какви условия източногабъровите формации нямат „по-
добра” алтернатива в условията на протичащите се климатични промени и би било 
погрешно и безсмислено от лесовъдска гледна точка да се правят опити за подменянето 
им. Всичко това налага да се разработи научно обоснована стратегия за отношението 
към този дървесен вид и за бъдещото стопанисване на формираните от него 
насаждения.  

Задачите на проучването могат да се групират най-общо в следния порядък:  
1. Проучване на публикациите на български и чуждестранни автори, посветени 

на екологичната роля и стопанисването на посочените видове у нас и по света;  
2. Изработване на лесовъдска характеристика на формациите главно от келяв 

габър и мъждрян в долната лесорастителна зона и групирането им в зависимост от 
тяхното екосистемно съответствие към различните типове месторастения;  

3. Изследване на растежния потенциал в обособените групи гори и сравняването 
му с този на едификаторните видове;  

4. Изследване на възобновителните процеси;  
5. Оценка на енергийния потенциал на дървесината от източен габър и на 

възможната ѝ употреба като възобновяем енергиен източник;  
6. Определяне на лесовъдски системи за устойчиво стопанисване на проучваните 

гори в зависимост от тяхната устойчивост и продуктивност.  
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I.1.4-4.3. Развитие на горскодървесната растителност в горната лесорастителна 
зона в условията на климатични промени 

През второто полугодие на 2020 г. колективът извърши проучвания и анализ на 
развитието на горскодървесната растителност в горната граница на гората. Този етап от 
проучванията е важен от гледна точка проследяване развитието на растителността от 
долната лесорастителна зона до горната обезлесена зона, в контекста на протичащите 
климатични промени. Очакванията са да започнат процеси на възстановяване на 
горскодървесната растителност в горната граница на гората. Проучванията на 
закономерностите на протичащите процеси е с голямо значение за вземане на 
адекватни научно-обосновани управленски решения и мерки за опазването и 
възстановяването на горскодървесната растителност в горната граница.  

Горната граница на гората е сложен преход (екотон) между две фундаментално 
различни екосистеми – горска и безлесна зона. Тя е особена екологична система, 
изразяваща рязкото изменение на вертикалната зоналност. Видовият състав, структура 
и другите качествени характеристики на формиращата се растителност зависят от 
географското положение, изложението на склона и надморската височина. Определя се 
от лимитиращите климатични показатели, които ограничават разпространението на 
гората и обуславят наличието на граница. Разграничават се няколко типа естествена 
горна граница на гората: климатична, ветрова, почвена, орографска, снежна и 
изкуствено снижена от човешка дейност (Даков и др., 1980). За умерените зони горната 
граница на гората се определя приблизително от средната температура на най-топлия 
месец на 10 оС юлска изотерма. Не е изключение да се среща и при по-ниски средни 
температури. За Рила и Пирин тя е 2200 до 2300 m надм. в. За други части на света се 
установява по-ниска изотерма от 5,5 оС до 7,5 оС. Тук растителността е по-ниска, често 
загива от екстремните температури и замръзването на почвата. 

 Според Рахмаников (1962) смърчовите гори изразходват няколко пъти по-малко 
влага от затревените площи. Показателно е, че със смекчаване на екстремните 
температури, ще се получат и по-добри резултати относно тяхната водозадържаща 
роля. 

Наблюдения в Швейцария, в близост до Гейценхаузен, при глинести почви на 
дълбочина 1,2 m в букови и смърчови гори се просмукват съответно 50% и 45%, а на 
открита площ - 32% от общото количество на валежите. Гората способства за 
повишаване на относителната влажност на въздуха, която достига до 20-25% в 
сравнение с откритите пространства (Рахмаников, 1962). Гората намалява силата на 
ветровете и по този начин намалява изпарението до 5-6 пъти (Воейков, 1952). 
Изпарението на почвата под склопа на гората е 5-7 пъти по-малко в сравнение с това на 
открити площи.  

Съществено влияние върху хидрологичните функции на горите в горната им 
граница имат климатичните и почвени условия. От значение са количеството на 
валежите и снежната покривка - продължителността на задържането и темповете на 
стопяването ѝ. Даков и др. (1980) установяват, че задържането на снежната покривка на 
надморска височина от 1600 до 2400 m е с продължителност от 180 до 240 дни в почти 
всички планини у нас. Ускорено топене на снега за тези надморски височини започва 
през април. Последната снежна покривка обикновено е май-юни. Температурният 
режим на тези надморски височини не позволява бързо стопяване на снеговете, т.е. не 
се създават предпоставки за формиране на значителен повърхностен отток. За 
задържане на водите значение има и почвената покривка. Голямото хумусно 
съдържание и високата скелетност на тези почви са също предпоставка за добра 
инфилтрация на водата в почвата и ограничаване на повърхностното ѝ оттичане. 
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Всичко това осигурява равномерен воден режим в планинските водни течения, които 
формират водите си от териториите на тези надморски височини. 

Раев (1989) установява, че горите от бял бор в Рила (стационар Говедарци) слабо 
удължават периода със снежна покривка (1 ден), докато тези от смърч – с 8 дни, а от 
клек – с 16 дни, заедно с нарастване на надморската височина. Горите от клек на около 
1800 m надм. в. имат ясно изразена водоохранна функция, поради натрупването на по-
голямо количество сняг: увеличение от около 50 cm на 65 cm или с около 30% спрямо 
открита територия. Освен това териториите, покрити с клек натрупват средно 43,4% по-
високо водно съдържание в снега в сравнение с откритите терени. Като цяло се прави 
извода, че дори и в по-ниската планинска зона, покрита с иглолистна гора, водното 
съдържание в нея остава по-високо до края на снеготопенето. 

Характерно за горната граница на гората е бързото изменение на етажната ѝ 
структура. От една страна жизнените процеси в екосистемата се изразяват в една 
многоетажна структура до 10 m, в някои случаи и повече. От друга страна, вследствие 
на бързо изменящата се среда, растителността достига до 5 m, рязко се понижава до 
около 1 m, следва растителност, която се измерва в сантиметри (фиг. 1 а ,б). 

Нормалното функциониране на горите, формиращи горната граница на гората, е 
задължително условие за запазване почвите и респективно  на качеството на водните 
ресурси  (Ковал, 2001). За разлика от равнините гори, горната граница на гората е с 
особено водоохранно и почвозащитно значение, те подържат водния дебит на реките, 
намаляват пролетните порои, защитават пътищата и населените места. Характерна 
особеност за тези насаждения е високата им ранимост и слаба устойчивост. Затова 
стопанската дейност в тези гори трябва да бъде научнообоснована и строго 
контролирана. 

 
а 

 
б 

Фиг. 1. Растителност в горната граница на гората 
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В горната граница на гората са затруднени процесите на разпадане на 

отпадащата част от растителността. Поради затрудненото разпадане на биотопната маса 
се формира торфена покривка. Тя от своя страна е с големи капацитетни възможности 
за задържане на влагата и подържа живота на екосистемата. В случая наблюдаваната 
структура на гората е с най-голям капацитет по отношение на нейните водоохранни 
функции и следва да ни бъде показател за това каква структура трябва да се подържа в 
насажденията в долната лесорастителна зона, изпълняващи  водохранни функции. 

Разположени при най-екстремните условия, на границата между живата и 
нежива природа тези хабитати имат изключителна  екологична роля. Неоценима е 
тяхната снегозадържаща и водоохранна функция (фиг. 2). 

 
Фиг. 2. Формация от Pinus mugo  в горната граница на гората (сн. Русакова) 
Голямо значение за състоянието на групите от дървесни видове в горната зона, 

тяхното възобновяване и разширяване имат, преди всичко, съобществата от клек (Pinus 
mugo Turra) и сибирска смрика (Juniperus sibirica Burgsd.) Те играят съществена роля 
във водния режим на високопланинските екосистеми чрез задържането на голямо 
количество сняг през зимния сезон. Добре развитите съобщества ограничават 
ерозионните и лавинните процеси. Наблюденията показват, че възобновяването на 
основните иглолистни видове в зоната на горната граница на гората протича по-бързо и 
успешно сред гнезда от сибирска смрика и клек  Това се дължи на подобрения 
температурен режим и защитата от неблагоприятното влияние на силните ветрове, 
които са от голямо значение за запазването на семената и укрепването на младите 
поници и фиданки (фиг. 3). 
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Фиг. 3. Начален етап на формиране на горска растителност в горната граница на гората 

Появилият се подраст върху микроповишенията, формирани от изгниващите 
пъни, както и в смриковите гнезда е по-разновъзрастен, с по-добър растеж по височина 
и дебелина и страда по-малко от мразоизтегляне и слани в сравнение с този появил се 
извън смриките, по-далеч от пъновете или върху микропониженията. Формираните при 
тези условия групи от подраст запазват своя групов строеж и в следващите фаза от 
развитието на насажденията, като това обуславя и повишената им групова устойчивост 
като фактор определящ успешното им развитие в бъдеще. Поради гъстото и групово 
разположение на подраста дръвчетата се срастват в областта на кореновите шийки или 
с диагоналните си корени, за да се формират в крайна сметка характерните за тази зона 
гнездови насаждения (Пенев и Маринов, 1964). 

През 70-те години у нас под влияние на някои псевдо научни теории, с оглед 
„повишаване” продуктивността на горите, започна изсичането на формациите от Pinus 
mugo, които формират горна граница на Рила, Пирин, Витоша и др. Резултатите бяха 
катастрофални. Стигна се до заплаха от екологична катастрофа. Pinus mugo беше 
записан в червената книга на България, като вид с висока консервационна стойност – 
водоохранна.  Може да се каже, че тази грешка спрямо природата беше навреме 
осъзната и отстранена. Днес на фона на пороите, които заляха България, взеха жертви и 
унищожиха домове, често обвиняваме лесовъдите за лошо стопанисване на горите. 
Забравихме пороите в района на Кърджали, където ежегодно са загивали хора и 
добитък. Благодарение именно на лесовъдите тези порои са спрени. Как постъпваме 
днес? В много  планини у нас като Осогово, Беласица, Малашевска, Влахина, Стара 
планина, Родопите и др. горната граница на гората е изкуствено създадена от 
антропогенна дейност, основно от паша и пожари. Сега се наблюдава процес на бавно 
възстановяване на растителността след премахване на пожарите и липса на паша. Както 
се каза, дървесната растителност се появява главно във формираните туфи от смрика, 
които осигуряват защита на младите фиданки от ниски температури и снежната 
покривка (фиг. 3). 

Последните години по европейски програми започна така нареченото 
почистване на тези площи от пълзящата смрика и другата растителност (Перелик в 
Родопите, Западна Стара планина и др.), това възпрепятства възстановяването на 
горната граница на гората (фиг. 4 а, б). 
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а 

 
б 

Фиг. 3. Почистване на площи от пълзящата смрика и другата растителност 
Учудващо е на фона на многото неправителствени и екологични организации у 

нас, включително и политически партии, да се допуска такова безумие. За някакви 
дребни субсидии да се унищожава живото спасяващата природа. При положение, че в 
създадените, така наречени, високопланински пасища, няма кой да пасе. При 
одобряване на програмите необходимо е думата да имат и специалистите.  

В билните части на планините значението на гората е подобно на гората в 
горната граница и затова е недопустимо да се допуска обезлесяването им или 
премахването на вече формирала се растителност. Гората в билните части е много по-
уязвима, отколкото в долните, средните и подветрените части на билата. Този процес 
много добре се наблюдава на примера на Стара планина, която е преграда за студените 
северни ветрове. Билните части на гората са подложени най-силно на тези ветрове. Тук 
температурите са по-екстремни отколкото в останалата част на насаждението. Те се 
заскрежават и обледяват много повече и по-често. Често замръзва горния слой на 
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почвата до 15-20 cm. През пролетта почвата по-бавно се размразява и се получава така 
наречената физиологична суша. Корените не могат да подават водата и се затруднява 
или по точно липсва воден ток. Това води до загиване на подрастта, чиито коренова 
система е разположена в замръзващата част на почвата. Възрастните дървета също имат 
затруднения, но поради дълбоката си коренова система не загиват. Често пъти се 
наблюдава забавен растеж на дърветата. Загубата на подраст води до хомогенна и 
едновъзрастна структура на насажденията. Липсват дървета от различни класове на 
възраст. Екосистемата загубва своето климаксно състояние и минава във фаза 
предколапс (по Oliver, Larson, 1990). Последствията са разбираеми, влошаване на 
водохраната им роля, увеличаване на ерозионите процеси и лавината опасност. Ето 
защо, едно от необходимите условия е лесовъдската дейност да е насочена, към 
опазване не само на горната граница на гората но и на билните и части в по-ниските 
зони, за да не се създава изкуствена горна граница на гората. 
  

Българското законодателство третира някои от повдиганите въпроси за 
запазване на дърветата в периферната граница на гората, както и поддържане на зони 
около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 15 метра, в които не се 
провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на 
насажденията (Наредба №8  за сечите в горите на република България).  

Препоръки за стопанисване на горите в горната граница на гората: 
° В горната граница на гората следва да се засили охранителната дейност и 

опазването на горите от пожари, паша, нерегламентирани сечи. 
° Да се извършват мониторингови проучвания и прилагане на мерки за 

подобряване на устойчивостта на гората срещу лавини. 
° Опазване на подраста в периферната граница на гората и на билните части. По 

билните части на водосбора, да се оставят буферни защитни ивици от  гора на не 
по-малко от 100 метра  и не се стига до окочателно изсичане на дървостоя. В тях 
подраста в началния период от неговото развитие до укрепването му да бъде под 
склопа на майчиния дървостой.  

° Отгледните мероприятия да се извършват по върховите методи с оглед 
създаване на  дървета с висока механична устойчивост.  Да се премахне 
практиката на низовите методи на отглеждане, последните могат да спомогнат 
увеличаването на повърхностните води. 

° Да се толерират автохтонните дървесни и др. видове за съответния тип 
местообитание, в т.ч. естествени пионерни формации. Наличното естествено 
биоразнообразие по възможност да бъде съхранено. 

° Дейностите да са насочени към възстановяване на природосъобразно  
структурното разнообразие на насажденията. Да се въвеждат мероприятия  
съобразени с тяхната естествена природна динамика, която се характеризира с 
формиране на по-сложни, структурно хетерогенни насаждения. 

° При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и 
пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да  се подпомага 
естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и 
видовото разнообразие на територията.  

° Грижи за запазване на  хабитатите в горната граница на гората. Забрана за 
изсичане на формиращата се пионерна растителност. Премахване на драстични 
промени - натискът върху почвата следва да се минимизира, да се опазват 
характерните за типа местообитание повърхности и мини релефни особености – 
камъни, заблатяващи се микропонижения, извори, много стръмни и урвести 
места, исторически забележитености и др.  
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° При планиране на пътища, лифтове и друга инфраструктурата, трябва 

максимално да се запази целостта на ландшафта. Да не се проектират пътища и 
просеки за лифтове с големи наклони и такива, които в последствие има 
опасност да се превърнат в ерозионни ровини, които предизвикват 
допълнително дрениране на почвите и увеличаване на водния отток.  

° Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на 
фрагментираността на територията.  

° В буковите гори разположени в билните части на планините да се  премине 
изцяло към сечи с постоянен възобновителен период като дългосрочно-
постепенните и изборните сечи. Забрана на голите сечи, дори в  горите с 
издънков произход.  

° Да не се допуска изнасянето на инертни материали, както и торф от горната 
граница на гората. 

° Паша на домашни и на диви животни се допуска в размери, които не 
застрашават структурата и възобновителните процеси и зависят конкретно от 
типа местообитание. При надвишаване на повредите от от паша, та се 
забранявва, прибягва се до временно ограждане на засегнатите участъци и 
регулиране числеността на дивеча. 
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РП I.1.4-5 Контролирана миграция на горскодървесни видове в условия на 
климатични промени 

Безспорен факт е, че най-подходящи семена за съхраняване на генетичния фонд 
са тези, добити в пълни семеносни години. Семената от пълни семеносни години са и с 
най-добри кълнителни качества. Пълни семеносни години при дугласката се 
наблюдават през 3–4 години. Разбира се, отклонения може да се случат, особено при 
повишената честота на метеорологични екстреми на каквито сме свидетели напоследък. 
Миграцията на дървесните видове е свързана с преместване на различни разстояния. Тя 
зависи най-вече от възможностите за трансфер на полен и семена. Каквито и да са 
възможностите за пренасяне на семена и полен, способността за мигриране на 
дървесните видове е свързана и с посевните качества на семената. Все по-чести стават 
дискусиите за контролираната миграция на горско-дървесните видове, извършвана в 
нашата страна чрез създаването на нови гори. При евентуална промяна на климата, 
съгласно някои от песимистичните сценарии в нашата страна, ще настъпят драстични 
промени в разпространението на дървесната растителност. Ще се променят ареалите на 
дървесните видове. Ex-situ съхраняването на генетични ресурси, в това число и на 
семена, придобива все по-голямо значение. Използваните семена обикновено се 
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съхраняват от една до няколко години. В редица случаи контролираната миграция не е 
извършвана по най-добрия начин. Конкретни примери за това се изтъкват от редица 
изследователи и лесовъди от практиката каквато и да е степента на селекция, посевните 
качества на семената са изключително важна характеристика за видовете с генеративно 
размножаване. Този факт се изтъква в продължение на десетилетия от редица автори у 
нас и в чужбина. Изследванията, свързани с възможностите за запазване на годни 
семена за периоди с различна продължителност, се извършват от редица автори. 
Семената на дугласката имат ниска влажност. Те спадат към категорията на сухите 
семена с влажност 7,5%. При тях съществува възможност за допълнително 
просушаване и дългосрочно съхраняване. Принудителният семенен покой на семената 
от Pseudotsuga menziesii се преодолява чрез технологични подходи за прекъсване на 
покоя, даващи възможност за дружно кълнене на семената в кратки срокове след 
засяването. Методологични подходи за прекъсване на принудителния покой на семена 
от дугласка се препоръчва и използва от редица автори. 

Беше установено и споделено с научната общност, че семена от дугласка 
(Pseudotsuga menziesii (Мirb.) Franco) могат да бъдат съхранявани продължителен 
период от време – 19 до 28 години (табл. 1). Това дава възможност за съхраняване на 
семена в хранилищата на семеконтролните станции. създаване на резерв и използването 
му при необходимост от извършване на контролирана миграция и създаване на нови 
гори с този вид. Съществуването на тази възможност е особено важна при настъпване 
на евентуални драстични промени в климата.  

 
Таблица 1. Кълняемост, енергия на кълене и дружност на кълненето (%) 

Произход Кълняемост Енергия на 
кълнене 

Период на 
съхраняване 

Дружност на 
кълненето 

1 Greenwood 66,5 64,0 17 96,2 

3 Whitefish 93,5 80,5 9 86,1 

4 Newhalem  73,0 63,0 16 86,3 

5 Newhalem  77,0 62,5 16 81,2 

6 Darrington 93,0 72,5 16 78,0 

7 Darrington 84,0 72,0 16 85,7 

8 Darrington 77,0 66,0 16 85,7 

12 Moclips 84,0 76,5 21 91,1 

13 Naches 75,5 72,0 23 95,4 

14 Parkdale  77,5 70,5 23 91,0 

15 Parkdale  77,0 71,5 19 92,9 

17 Parkdale  75,0 58,5 19 78,0 

18 Parkdale  80,5 65,5 19 81,4 

19 Parkdale  45,5 37,5 28 82,4 

20 Parkdale  69,0 58,0 19 84,1 

24 Idanha  81,0 67,0 21 82,7 

25 Idanha  58,5 51,0 19 87,2 

27 Idanha 53,0 35,5 21 67,0 
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28 Idanha  61,0 52,5 19 86,1 

29 Idanha  61,0 48,5 21 79,5 

30 Idanha  64,5 46,5 21 72,1 

40 Oakridge  94,0 78,0 19 83,0 

41 Oakridge 91,5 73,0 19 79,8 

42 Oakridge 71,5 59,0 19 82,5 

49 Crater Lake 83,5 71,5 26 85,6 

50 Medford 83,5 68,5 21 82,0 

54 Flagstaff 86,0 85,5 23 99,4 

55 Alamogordo 92,5 85,0 16 91,9 

 
 При всички произходи, семената могат да бъдат окачествени с първо качество по 
БДС 208:1999. Чувствително по-ниска от средната за целия опит е кълняемостта на 
семената от произход номер 19 (Parkdale), при който кълняемостта е 45,5%. При този 
произход обаче семената са съхранявани в продължение на 28 години. Трябва да се 
отбележи, че фиданките от произход номер 19 (Parkdale), не се различават съществено 
от фиданките с произход от съседните райони. Средната височина на едногодишните 
фиданки и средната височина и диаметър на двегодишните фиданки от произход номер 
19 (Parkdale) са по-големи от средните стойности на тези показатели за целия опит. В 
следващи експерименти в създадени географски култури с изпитваните произходи 
беше установено че произход № 19 (Parkdale) е сред добрите по отношение на растеж, 
продуктивност и устойчивост. 

Тези факти се посочват за да се изтъкне липсата на каквото и да е отражение на 
дългосрочното съхраняване на семената върху качеството на произвежданите фиданки 
и следващо тяхно развитие и дава косвена информация за това, че растежните 
особености се определят от наследствените признаци, без влияние на срока и условията 
на съхраняване. 
 Кълняемостта и енергията на кълнене на семената са свързани с периода на 
тяхното съхраняване. С увеличаване периода на съхранение, кълняемостта намалява. 
Бяха обособени три групи партиди според срока на съхраняване –  съответно 21, 19 и 
16 години. Средните стойности за кълняемостта в тези групи са 71,2%; 75,3% и 80%. В 
случая не се наблюдава критично снижение на кълняемостта, което да направи 
невъзможно производството на фиданки от някой произход. Като се има предвид 
периодичността в семеносенето на дугласката, пълните семеносни години са през 3-4 
до 5, целесъобразно е именно в тези години да бъдат добивани по-големи количества 
семена от източниците, доказали у нас своите качества. Съхранените семена могат да 
бъдат използвани за производство на фиданки през следващи години при необходимост 
от производство на фиданки.  
 За да се провери общата теза за по-бързо намаляване на енергията на кълнене 
(Eк) в сравнение с техническата кълняемост (Tк) с остаряването на семената беше 
потърсена връзка между техническата кълняемост и енергията на кълнене и периода на 
съхраняване на семената. за целта е използвано линейно уравнение от първа степен 
(фиг. 1). Правите линии на построените в еднакъв мащаб графики изглеждат 
успоредни. анализът на наклона на правите линии обаче показва по-бързо намаляване 
на Tк (с наклон 1,4422) в сравнение с Eк (с наклон 1,1451). За петгодишен период 
например Тк намалява с 72% срещу 5,7% намаление за Ек. Това означава, че енергията 
на кълнене е повлияна в по-голяма степен от използвания метод за предотвратяване на 
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принудителния покой на семената, докато загубата на кълняемост има в по-голяма 
степен необратим характер. тук трябва да се има предвид фактът, че върху темпа на 
намаляване на ек и Tк влияе както периодът на съхраняване на семената, така и 
генотипът им.  
  
 

 

 
 
 

Установените стойности за показателите кълняемост, енергия на кълнене и 
дружност на кълнене на семена от дугласка показва, че е възможно тяхното 
продължително успешно съхраняване. При провеждането на изследвания с различни 
произходи за производството на фиданки, са необходими семена от по-големи части на 

y = -1.4422x + 103.97 
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Фиг. 1. Намаляване на кълнителните качества на семената с тяхното 
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естествения ареал на дугласката, както и от някои добри култури в Европа. 
Семесъбирането обаче, често не може да се осъществи в рамките на една или няколко 
години. Причините са от една страна в периодичността на обилното семеносене, от 
друга страна при създаването на семенни колекции от по-обширни райони са налице и 
пространствено-времеви ограничения.  
 Резултатите от настоящото изследване показват, че съхраняване на семена от 
дугласка за период от 20-26 години, не се отразява чувствително на техните кълнителни 
качества. С добра енергия на кълнене са семената на произходите от щатите Аризона и 
Ново Мексико. Така при произход номер 54 (Flagstsf) от щата Аризона, ЕК = 85.5%, 
при кълняемост за същия произход 86%, а при произход номер 55 (Alamogordo) от 
Ново Мексико ЕК = 85% при кълняемост 92.5%. Добрата кълняемост и енергия на 
кълнене при произход 54 (Flagstsf) са налице, въпреки продължителния период (23 
години) в който са съхранявани семената. Всички посочени произходи имат и високи 
стойности за интегралния показател дружност на кълнене (Дк). 
 Кълняемостта и енергията на кълнене на семената се увеличава с увеличаване 
разстоянието на произхода до Тихия океан. Корелационните коефициенти са съответно 
0.407 и 0.539. Не беше установена връзка между кълняемостта на семената и тяхната 
маса. По-тежките семена обаче са с по-висока енергия на кълнене. Доказано е 
влиянието на произхода върху кълняемостта на семената и изчисления интегрален 
показател дружност на кълнене (Дк). С по-добри кълнителни качества са семената от 
по-южните произходи и тези с по-голяма надморска височина. Този резултат е свързан 
с продължителното действие на отбора на индивиди в посока по-висока устойчивост на 
екстремните ниски температури във високите части и съответно топлите сухи и горещи 
условия в южната част на района от който са изпитваните произходи. 

Възможността за успешно съхраняване на семената за дълго време дава 
възможност да се преодолее периодичността в семеносенето на дугласката, 
предизвикващо недостиг на семена. Препоръчва се в обилните семеносни години, 
които са през 3 до 5, да се добиват по-големи количества семена, които да се използват 
през следващите години до следващото обилно семеносене. Добрите резултати при 
изпитването на продължително съхранявани семена дават основание да бъде 
препоръчан за използване метод за прекъсване на принудителния покой: обработка в 
хладилник (при ниска, но положителна температура 1 до 3 °С) на предварително 
накиснати във вода семена с продължителност 35 дни.  

Извършени са измервания в две пробни площи на територията на Държавно 
горско стопанство “Горна Оряховица”, община Стражица, землище Сушица. Пробните 
площи са разположени в Мизийска горскорастителна област - Лудогорие. Разположени 
са на 300 m надм. височина в равнина с много малък наклон 4-5 градуса и северно 
изложение. Почвата е обикновен чернозем, песъчливо глинеста, слабо каменлива, 
уплътнена, дълбока, свежа, върху мергел, богата. Месторастенето е М-I-2, D-2, (12). 
Категорията на горите е специална,  научно изследователска гора, географски култури, 
създадени чрез контролирана миграция на дървесните видове дугласка (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franko), атласки кедър (Cedrus atlantica Man.), черен бор (Pinus nigra 
L.). 

Измерванията са извършени след приключване на интензивното нарастване в 
края на август, началото на месец септември.  

Характеристика на площите: 
Пробна площ № 1 отдел 27з, първи горско стопански участък в култура дугласка 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
Културата е създадена при засаждане на фиданките на разстояния както следва 

3,6  1,2 m, което пресметнато за един хектар представлява гъстота от 2315 фиданки. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

Приложение 1.2 
Културата е създадена през пролетта на 1984 г. с две годишни фиданки след пълна 
почвоподготовка —изкореняване, риголване и подравняване в предходните години. 
Измерени са всички диаметрите на гръдна височина (1,3 m) на всички дървета с 
точност до 1 см. в т. ч. годни за производство на строителна дървесина, негодни за 
производство на строителна дървесина, живите и сухи дървета, в пробна площ с 
големина 1008 m2. Измерени са 12 височини от централната и съседни степени на 
дебелина с висотомер тип Блумелайс. Културата плодоноси. Височина до първия жив 
клон варира между 9 и 14 m (фиг. 2).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Пробна площ № 1 в култура от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 
 
Установени са повреди от дивеч по изоставащи дървета - тези с по малък 

диаметър, останали под склопа. В някои от случаите на повреди от дивеч се дължи 
повредата вилужно разклоняване на стъблото в млада възраст. Сухите дървета са 
предимно от ниските степени на дебелина от 4 до 14 cm (фиг. 3). Това са подтиснати 
дървета, останали под склопа със силно редуциран растеж по височина и диаметър. 

 
 

 
Фиг. 3. Разпределение на дърветата от дугласка по степени на дебелина 
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Пробна площ № 2 отдел 27о, първи горско стопански участък в култура от 

атласки кедър (Cedrus atlantica Man.) 
Културата е създадена през 1985 г. при засаждане на фиданките на разстояния 

както следва 3,6 х 1,2 m. което пресметнато за един хектар представлява гъстота от 
2315 фиданки (фиг. 4).  

 

 
 
Фиг. 4. Пробна площ №2 в култура от атласки кедър (Cedrus atlantica Man.) 
 
Измерени са всички диаметрите на гръдна височина (1,3 m) на всички дървета с 

точност до 1 см. в т. ч. годни за производство на строителна дървесина, негодни за 
производство на строителна дървесина, живите и сухи дървета, в пробна площ с 
големина 720 m2. Измерени са 12 височини от централната и съседни степени на 
дебелина с висотомер тип Блумелайс. Установени са повреди от дивеч по изоставащи 
дървета - тези с по малък диаметър, останали под склопа. В пробната площ има  едно 
повредено стъбло – обелване на кората от дивеч- търкане с рога. Сухите стъбла са 
предимно, тези които са останали под склопа с диаметър до 17 cm (фиг. 5). В някои от 
случаите на повреди от дивеч се дължи повредата вилужно разклоняване на стъблото в 
млада възраст. Културата е склопена. Дърветата плодоносят и има поява на подраст в 
изредените места, там където има повалени дървена. Височината до първия жив клон 
варира от 7 до 10 m.  
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Фигура 5. Разпределение на дърветата от атласки кедър по степени на дебелина 
 

Подготвят се биометрични данни и се извършва литературен анализ. Поради 
епидемиологичната обстановка в страната някои теренни дейности са отложени. 
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Този отчет е разработен от екип на Центъра за изследвания по национална 
сигурност и отбрана (ЦИНСО-БАН) в рамките на Работен подпакет 
РП.I.1.6  Методология за оценка на обектите от критичната инфраструктура на 
национално ниво и рисковете за тяхната устойчивост в Работен пакет РП.I.1. от 
Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска 
от неблагоприятни явления и природни бедствия“. Отчетът включва научните 
резултати от етап 2 на РП.I.1.6: Идентифициране, характеризиране (описание) и 
оценка на заплахи от бедствия в приоритетни сектори от критичната 
инфраструктура. 
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1. Идентификация и характеризиране на 
заплахите.  

1.1 Обща оценка на заплахите от бедствия за 
критичната инфраструктура в Република 
България 

Понятието „заплаха“ е многопластово и многоаспектно понятие с традиционно 
негативен смисъл. Всеки опит за легална дефиниция на понятието „заплаха“ и неговата 
относимост към критичните инфраструктури е обречен да бъде с висока степен на 
абстракция и ниска практико-приложна стойност. Ето защо настоящият анализ няма да 
се фокусира върху теоретични съждения относно понятието „заплаха“, а ще търси 
неговите реални и практическите измерения във връзка със защитата на критичната 
инфраструктура на Република България. Във всички случаи изследователският екип 
отчита многоаспектността на понятието „заплаха“ и различния смисъл, който се влага в 
него от заинтересовани лица, обществени групи, институции, оператори на критични 
инфраструктури и др. Взаимоотношението заплаха – критична инфраструктура е 
сложно по своя характер. Критичната инфраструктура може да бъде изложена на широк 
спектър заплахи, но същевременно самата критична инфраструктура (напр. химически 
завод) може да бъде възприемана като заплаха от значителна част от населението, 
живеещо в непосредствена близост. Дадени критични инфраструктури могат 
допълнително да увеличат заплахите срещу населението при бедствия. 

На практика всички видове бедствия, които са потенциално възможни в 
Република България представляват потенциални заплахи за критичната инфраструктура 
в страната. Особеност на заплахите от бедствия спрямо критични инфраструктури е, че 
е възможно някои от тях да доведат до значими негативни последствия без наличието 
на човешки жертви. В този случай икономическите загуби играят водеща роля при 
оценката на заплахите.  

Оценката на дадена заплаха /„съществена”, „несъществена” и т.н./ може да се 
извършва само в съвместно разглеждане с дадения актив /ресурс/. Каквато и да е 
заплахата, ако системата не е уязвима към нея, то не съществува риск. Като се установи 
кой актив/ресурс/ на системата е уязвим, чак тогава може да се направи оценка на 
заплахите за него. Очевидно, не може да се даде всевалидно определение за заплаха; 
заплахата е винаги съотносима към даден актив – в някой случай заплаха за него ще 
представлява едно събитие, което обаче за друг актив може да не поражда никакъв 
риск . 

При оценката на дадена заплаха се изхожда от: 
- Естеството на заплахата; 
- Кой е конкретният източник на заплахата; 
- Каква е вероятността да се реализира заплахата. 
Фокусът на този анализ е върху заплахите за критични инфраструктури, 

произтичащи от природни бедствия - земетресения, наводнения, суша, свлачища и 
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срутища, бурни ветрове, смерчови явления, прашни бури, градушки, снегонавявания и 
обледявания, морски щорм, огнища на заразни болести и епидемии по хората, 
животните и растенията. Наред с това следва да бъдат отчетени и други видове заплахи, 
като:  

− Пожари – от преднамерени и непреднамерени действия на човешкия фактор; 

− Аварии - в обекти, работещи с ядрени, радиационни, взривоопасни и 
пожароопасни материали, промишлени отровни вещества и токсични газове 
в резултат на преднамерени и непреднамерени действия на човешкия фактор; 

− Епидемии и пандемии – по хората, животните и растенията; 

− Катастрофи – космически, авиационни, железопътни, пътно-транспортни, с 
плавателни съдове – от преднамерени и непреднамерени действия; 

− Целенасочени човешки действия - тероризъм 
Описанието на заплахите се основава на системно изследване, проведено от Центъра за 
изследвания по национална сигурност и отбрана през 2004 г. по поръчка на 
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към 
Министерския съвет.1  

1.2 Заплахи, произтичащи от природни бедствия 
1.2.1 Земетресения 

Балканският полуостров се числи към сеизмично опасните земеповърхностни 
участъци от втори ранг. 

Основната част от земетресенията в българските земи имат плитки огнища – до 
60 км дълбочина. Това силно увеличава техния ефект на земната повърхност. А това от 
своя страна води до значителни нежелателни последствия от сеизмичните удари при 
висока гъстота на населението и голяма плътност на застрояването даже при 

                                                 
1 Бяла книга по Гражданска сигурност на Р. България, София: Център за изследвания по националната 
сигурност и отбраната (ЦИНСО), 2004г. 
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сравнително слаби земетресения (магнитуд 6.0 – 6.0)  

 

Фигура 1 Карта на най-опасните сеизмични зони – възможни огнища на земетресения2 

В близост с българската територия (в районите на Вранча и Хеленската арка) са 
разположени огнища на дълбочина 100 – 200 км, които обаче оказват неблагоприятни 
последствия на големи разстояния (например Вранчанското земетресение през 1977 
год.). 

При земетресенията със среден и голям магнитуд могат да станат повод за 
различно големи и различни по характер поражения върху критичната инфраструктура, 
свързани със:  

1) рушащата мощ на вълните-убийци цунами по морските крайбрежия;  

                                                 
2 Цифрите указват максималния възможен магнитуд, а триъгълниците – местата на сеизмичните 

станции 
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Фигура 2 Потенциални източници на цунами в Черно море и най-уязвими области 

2) повредата и разрушаването на бентове на изкуствени водохранилища;  
3) повреждането или разрушаването на складови постройки, резервоари или 

далекопроводи за земен газ, течни горива или други химически вещества;  
4) повреждането или разрушаването на електро далекопроводи и пр. 

 
Всяка една от гореизброените злополуки може да стане причина за различно сериозни 
ландшафтни (опустошаване на различно дълги и широки ивици от морското 
крайбрежие, различно трайно наводняване на по-големи или по-малки територии, 
отравяне на части от атмосферата, предизвикване на големи горски и степни пожари) и 
антропогенни промени (разрушаване на регионалната инфраструктура, на шосейни и 
релсови съоръжения, прекъсване на водо- и енергоснабдяването и пр.).  
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Фигура 3 Карта на възможните огнищни зони в България (ВОЗ) за магнитудния интервал 
от М=4.1 до М=8.0 

 

Фигура 4 Полета на въздействие в степени по скалата MKS от земетресения с магнитуд 
М=7 в основните огнищни зони в България; полетата са моделирани със средните 
и максимални елиптични контури на въздействията от 7, 8 и ≥9 степен 
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4.6-5.04.6-5.0

4.6-5.0

4.6-5.0

4.6-5.0

4.1-4.5
Магнитудни граници на фоновото поле

4.6-5.0

7.6-8.0 7.1-7.5 6.6-7.0 6.1-6.5 5.6-6.0 5.1-5.5 4.6-5.0 4.1-4.5

4.6-5.0

Магнитудна градация на сеизмичните зони

0 10 50 km



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

Приложение 1.3 

Стр. 11 от 71 
 

 

 

Фигура 5 Сеизмично райониране на основните индустриални зони (данни от 2004 година) 

1.2.2 Свлачища  
Отдавна установена истина е, че територията на България е с висока степен на 

свлачищна опасност. Могат да се отделят няколко региона от страната с по-висока 
концентрация на свлачищни явления, представляващи заплаха за обектите на 
критичната инфраструктура. Такива са: 

- Дунавското крайбрежие,  
- Черноморското крайбрежие,  
- Предбалкана, Софийската и Пернишка котловини  

 
От свлачищни процеси в най-висока степен са засегнати областите разположени 

по десния бряг на р. Дунав. В тези области са регистрирани 369 бр. свлачища, което е 
представлява 40 % от общия брой на регистрираните в страната свлачища. Геоложкият 
строеж на десния Дунавски бряг (предимно плиоценски и кватернерни глинести 
седименти залягащи над устойчиви на ерозия скални и полускални кредни седименти) е 
предпоставка за оформянето на значителни по размер свлачища. Засилената речна 
ерозия, подземните води и човешката дейност предизвикват тяхното периодично 
активизиране. 

Най-голям брой свлачища са регистрирани в Плевенска област - 156 бр. От тях 
112 бр. са активни, а едва 2 свлачища са регистрирани като стабилизирани. 

В областите разположени по Черноморското крайбрежие са регистрирани 121 
бр. свлачища, което представлява 13 % от общия им брой в страната. Във Варненска и 
Добричка области, 80 % от свлачища са по крайбрежието. Значителна част от тях се 
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активизират периодично вследствие, както на природни фактори така и на 
антропогенна намеса. Най-висок е процентът на активните свлачища във Варненска 
област - 31 бр. или 56 % от всички активни свлачища по Черноморското крайбрежието. 
Броят на стабилизираните свлачища по Черноморското крайбрежието е 38, което е 
18 % от всички стабилизирани в страната свлачища.  

Областите обхващащи части от Предбалкана са засегнати от 256 бр. свлачища. 
Те са сравнително плитки и със значително по-малък обем от свлачищата по 
Дунавското и Черноморско крайбрежия. Предизвикани са предимно от речна ерозия и 
антропогенна дейност (подсичане на стръмни склонове, претоварването им с насипи, 
повишение на нивата на подземните води). Активните свлачища в тези области са 158 
бр., или 62%, стабилизирани са 39 бр., което прави 15 % от регистрираните свлачища.  

Значително разпространение имат свлачищата в Софийска и Пернишка области. 
Разпространени са предимно по периферната рамка на котловините. Обхванати от 
свлачищните процеси са както палеогенските и неогенски седименти, така и 
кватернерните отложения. Тук са регистрирани общо 79 бр. свлачища, което е 9 % от 
общия брой. Активните свлачища са 13 бр., а стабилизираните - 32 бр. Броят на 
укрепените свлачища за трите области (София град, области София и Перник) е един от 
най-високите за страната - 40 % от общия брой регистрирани свлачища в тези области. 
Многобройни и най-голями са свлачищата в Родопската област, но засега те не са 
достатъчно добре изучени. 

1.3 Климатични, Метеорологични и Хидрологични 
заплахи за критичната инфраструктура  

1.3.1 Наводнения 
Наводненията се причиняват от: 
a) значителни и интензивни валежи, водещи до локални наводнения . 

Възможни райони - цялата страна; 
b) чувствителни затопляния през втората част на зимата и началото на 

пролетта, придружени с валежи от дъжд, и предизвикващи бързо топене на 
снежната покривка. Могат да предизвикат преливане на малки и средни 
водоеми и вторични неблагоприятни явления. Възможни райони – предимно 
Източните Родопи. 

На Фигура 6, Фигура 7 и Фигура 8 са показани заливните зони съответно в 
България като цяло, по общини и по области. 
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Фигура 6 Заливни зони в България 

 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

Приложение 1.3 

Стр. 14 от 71 
 

 

Фигура 7 Карта на заливните територии в България по данни на ГЗ върху границите на 
общините 

 

Фигура 8 Карта на заливните територии в България по данни на ГЗ върху границите на 
областите 
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Трябва да се има пред вид, а и практиката го показа, че наводнението 
представлява особено критична и с твърде голяма вероятност заплаха за онези случаи, 
когато: 

− Е намалена проводимостта на речните сечения поради обрасване с 
растителност и наносни отлагания, особено при изхвърляне на 
строителни отпадъци в реките или организиране на сметища до тях; 

− Е извършено строителство на техническа инфраструктура, индустриални 
или жилищни сгради в заливаемата зона, без защитни съоръжения; 

− Е извършено покриване на речните течения ил вкарването им в 
отводнителни канали с фиксирани сечения, без необходимите 
хидроложки проучвания; 

− Са прокарани мостове и други елементи на инфрструктурата без отчитане 
н възможния залив от реката 

Числовите критерии за оценка на критичната инфраструктура при наводнения, 
следва да съответстват на критериите, заложени в методиките, включени при 
разработването на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-
2021 г. Оценката и управлението на риска от наводнения за Р. България е предмет на 
Европейската директива за наводненията (ДН), която е в сила от 26.11.2007 г. и е 
транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през 
месец август 2010 г. 

Директивата изисква от държавите членки да приложат подход на дългосрочно 
планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа: 

1. Предварителна оценка на риска от наводнения 
2. Карти на заплахата и риска от наводнения  
3. Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 

На основание Европейската директива и Закона за водите в България са 
разработени значителен брой документи в областта на управление риска от наводнения, 
по-важните от които са: Методика за предварителна оценка на риска от наводнения; 
Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на райони 
със значителен потенциален риск от наводнения; Методика за оценка на заплахата и 
риска от наводнения, Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка на 
мерките в ПУРН и Национален каталог от мерки за ПУРН.3  

1.3.2 Други климатични и метеорологични заплахи 
− Обилни снеговалежи и снежни виелици, предизвикващи прекъсване на 

комуникации и съпътствуващи затруднения. 
− Силни ветрове, включително фьон, шквал, силен поривист вятър, смерч, 

предизвикващи прекъсване на комуникации, материални щети и 
съпътствуващи затруднения. 

                                                 
3 Документите са публикувани на уеб-страницата на МОСВ на адрес: 
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-
navodneniya-purn/  

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/
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− Метеорологични обстановки водещи до пожари – продължителни 
засушавания, съпроводени с високи температури и ниска влажност.  

 

− Неблагоприятни явления за селското стопанство – градушки, прашни 
бури, суховеи, слани, мраз, екстремни температури 

В Таблица 1 са дадени опасните метеорологични явления, които могат да 
доведат до бедствено положение и негативни последствия за критични 
инфраструктури. 

Таблица 1 Опасни метеорологични явления, които могат да доведат до бедствено 
положение и негативни последствия за критични инфраструктури 

Явление Вероятност за 
поява - район 

Човешк
и загуби 

Мате-
риални 
загуби 

Еколо-
гични 
загуби 

1. Наводнения. 
а/ значителни и интензивни валежи, 
водещи до локални наводнения .  
 
б/ чувствителни затопляния през 
втората част на зимата и началото на 
пролетта, придружени с валежи от 
дъжд, и предизвикващи бързо топене на 
снежната покривка. Могат да 
предизвикат преливане на малки и 
средни водоеми и вторични 
неблагоприятни явления. 

цялата страна  
 
 
 

предимно в 
източните родопи 

малки от 
малки 

до 
значит
елни 

малки  

2. Обилни снеговалежи и снежни 
виелици, предизвикващи прекъсване 
на комуникации и съпътствуващи 
затруднения (възможни са жертви).  

предимно 
планинските 

райони, северна 
българия и 

тракийската 
низина 

малки малки 
или 

средни 

много 
малки 

или 
малки 

3. Силни ветрове, включително фьон, 
шквал, силен поривист вятър, смерч, 
предизвикващи прекъсване на 
комуникации, материални щети и 
съпътствуващи затруднения (възможни 
са жертви).  

цялата страна малки малки 
или 

средни 

много 
малки 

или 
малки 

4. Метеорологични обстановки 
водещи до пожари – продължителни 
засушавания, съпроводени с високи 
температури и ниска влажност.  

цялата страна малки малки 
или 

средни  

много 
малки 

или 
малки 
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Явление Вероятност за 
поява - район 

Човешк
и загуби 

Мате-
риални 
загуби 

Еколо-
гични 
загуби 

5. Неблагоприятни явления за 
селското стопанство – градушки, 
прашни бури, суховеи, слани, мраз, 
екстремни температури. 

цялата страна  малки много 
малки 

или 
малки 

 

1.3.3 Обобщение на заплахите от природни бедствия 

1.3.3.1 Данни за природните бедствия от EM-DAT, the International Disaster 
Database4 

В следващите таблици и графики са дадени обобщено данните за природни 
бедствия в България за последните 50 години (1965 – 2018), както и броя на загиналите 
и пострадалите от тях. 

Включени са и данните за горските пожари. 

 

 

Фигура 9 Брой природни бедствия по типове за времето от 1965 до 2018 година в 
България [1] 

 

                                                 
4 Data Source: EM-DAT, the International Disaster Database https://public.emdat.be/  
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Фигура 10 Брой природни бедствия по типове в Р. България за периода от 1965 до 2018 
година [1] 

 

Фигура 11 Брой природни бедствия по типове в Р. България за периода от 1965 до 2018 
година [1] 
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Фигура 12 Брой загинали в зависимост от типа природно бедствие в Р. България за 
периода 1965 – 2018 година [1] 

 

 

Фигура 13 Брой загинали от природни бедствия в Р. България за периода 1965 – 2018 
година [1] 
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Фигура 14 Брой пострадали от природни бедствия в Р. България за периода 1965 – 2018 
година [1] 

1.4 Заплахи, предизвикани от пожари 
Пожарите могат да бъдат както от природно естество, така и вследствие на 

непреднамерена или преднамерена човешка дейност. 

Пожарите често са съпътстващ елемент на авариите и катастрофите и следва да 
бъдат вземани пред вид, когато се определя степента на заплаха от дадена катастрофа 
или авария върху даден сектор /актив, ресурс/ от критичната инфраструктура. На 
Фигура 15 и Фигура 16 са дадени плътността на пожарната активност по области и 
райони и комплексна карта за пожарите по години. 
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Фигура 15 Плътност на пожарната активност за периода 1998 – 2008 по области 

 

 

Фигура 16 Пожари по години за периода 1998 – 2008 година 
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1.5 Заплахи, предизвикани от аварии 
Авариите са една от най-сериозните заплахи за критичната инфраструктура. От 

една страна те действат пряко върху нея и тя губи директно активи – примерно при 
авария в електроцентрала, електро- и газопреносна мрежи и т.н. От друга страна, 
редица от авариите /и катастрофите/ са свързани с отделяне на радиационни и токсични 
вещества, които водят до допълнителни рискове или представляват рискове за съвсем 
други обекти на критичната инфраструктура. Тази двойственост на заплахите, 
произтичащи от авариите, е много важно да бъде отчитана и вземана пред вид при 
анализ на конкретните обекти и сектори на критичната инфраструктура. Затова тук ще 
разгледаме именно заплахите, свързани с отделянето на радиационни и токсични 
вещества. 

1.5.1 Заплахи от аварии на радиационни обекти 
Радиационна заплаха за част от територията на страната може да се получи при 

възникване на крупна авария в АЕЦ – както в нашата, така и извън страната и 
трансграничен пренос на радиоактивни продукти. Ако в АЕЦ ”Козлодуй” възникне 
радиационна авария с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда, това 
може да доведе до облъчване 43 населени места с население 83 524 души. При 
неблагоприятни метеорологични условия и неовладяване процесите на изхвърляне на 
радиоактивни продукти от авариралия реактор е възможно радиоактивно замърсяване 
на околната среда в зона за дълговременни защитни мерки, в която могат да попаднат 
64 населени места с над 150 000 души население. 

При авария в румънската АЕЦ е застрашен най-силно региона на североизточна 
България. 

Националното хранилище за постоянни радиоактивни отпадъци /ПХРАО/ в гр. 
Нови Хан се оценява като отговарящо на допустимите нормативни изисквания. Поради 
това не го разглеждаме като заплаха, причинена от авария в него. Ще е източник на 
заплаха обаче от гледна точка на целенасочената човешка дейност – тероризмът! 

1.5.1.1 Радиационни заплахи, произтичащи от катастрофи с локални източници 
на йонизиращо лъчение: 

В настоящия момент в Р.България извън ПХРАО-Нови хан са налични общо 
145 819 броя Източници на Йонизиращо Лъчение (ИЙЛ), които се съхраняват или 
използват в 2 163 предприятия и обекти в страната и областта на промишлеността, 
медицината, селското стопанство и науката.  

Опасността от тези източници е свързана със: 

− външно облъчване на хората, работещи с ИЙЛ, 
− разхерметизиране на ИЙЛ и радиационно замърсяване на околната среда; 
− вътрешно облъчване при разхерметизиране на ИЙЛ и инкорпориране на 

радноиуклиди от хората, работещи с ИЙЛ. 
 

Основните обекти на територията на страната, които представляват опасност са 
разположени както следва: 
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− АЕЦ Козлодуй; 
− ПХРАО – Нови Хан, Софийско 
− Институт по криобиология – София 
− ЕОМ – ЕООД с. Храбърско, Софийско 
− НЦРРЗ - София 
− Институт по генетика БАН - София 
− Фирма “Софарма” – София 
− ИЯИЯЕ – БАН, София 
− Институт за защита на растенията – Костинброд 
− Институт по пшеницата и слънчогледа – Добрич 
− Институт по криобиология – гр. Стамболийски 
− Горубляне – София 
− ЕКОЕЛ – Плевен 

Към потенциално опасните обекти трябва да се отнесат и апаратурите за гама-
терапия в онкологичните центрове в страната и плутониевите неутрализатори на 
статично електричество, разположени в печатници, текстилни предприятия, цехове за 
производството на полиетиленово фолио.  

1.5.1.2 Заплахи от аварии, свързани с отделяне на токсични вещества 
Промишлени аварии с отделяне на силно токсични вещества могат да 

възникнат в над 350 фирми от фармацевтичната, металургичната, химическата, 
текстилната и нефтопреработвателната промишленост на България. Основната част от 
производството е концентрирана в 11 от тях, което създава потенциална опасност за 
121 населени места с над 800 000 души население. На Фигура 17 Потенциално опасни 
обекти на територията на Р. България е представено териториалното разположение на 
тези опасни обекти. 

През територията на страната преминават нефтопроводи и газопроводи, които 
заедно с компресорните станции и хранилището за природен газ в с. Чирен са 
потенциални пожаро и взривоопасни обекти. Особена опасност е газопреносната 
мрежа, която е показана на Фигура 18 и от която могат да се извлекат опасностите за 
конкретни обекти на критичната инфраструктура, които ще възникнат при авария в 
тази мрежа. 
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Фигура 17 Потенциално опасни обекти на територията на Р. България 
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Фигура 18 Газопреносна мрежа в България5 

 

 

Фигура 19 Газови връзки 

                                                 
5 Графика: Булгартрансгаз - https://reformi.org/sektori/gazovi-vrazki-26/ 

https://reformi.org/sektori/gazovi-vrazki-26/
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Потенциална опасност от възникване на крупни производствени аварии с 
образуване на силно токсично замърсяване на околната среда съществува в обектите на 
текстилната, кожухарската, фармацевтичната промишленост и други дейности, 
работещи със синтетични влакна, пластмасови изделия, каучуци, багрила, 
взривоопасни и лесно запалими и горими течности. При тях в условията на пожар ще се 
отделят силно токсични вещества, по характерни от които са цианиди, азотни, 
въглеродни и серни окиси. 

Потенциална опасност от възникване на крупни аварии, но с взривоопасен и 
пожароопасен характер, представляват хранилището и компресорните станции за 
природен газ. 

На територия на страната се очертават единадесет крупни обекта на химическата 
промишленост, съхраняващи в складовете си промишлени отровни вещества 

Категоризация на потенциално опасните обекти от национално значение в 
страната с възможни промишлени аварии свързани с отделяне на токсични вещества. 

В зависимост от степента на риска обектите се делят както следва: 

С висока степен на риск: 

- “Лукойл Нефтохим” АД – Бургас; 
- “Юнион Миниер Пирдоп Мед” АД – Пирдоп; 
- “Полимери” ЕАД – Девня; 
- “Агрополихим” ЕАД – Девня; 
- “Неохим” АД – Димитровград; 
- “Оловно-цинков комбинат” АД – Кърджали. 

Със средна степен на риск: 

- “Комбинат за Цветни метали” ЕАД – Пловдив; 
- “Свилоза” АД – Свищов; 

С ниска степен на риск: 

- “Соловей-Соди” АД – Девня; 
- “Химко” АД – Враца; 

1.6 Епидемии и пандемии 
Епидемиите и пандемиите заплашват критичната инфраструктура косвено – 

вследствие загубата на жива сила, трудно и продължително боледуване, трайна загуба 
на работоспособност, осакатяване и прочие. Често пъти се налага карантина или 
евакуация, което е пак загуба на хора. Ясен пример за значимостта на този вид заплаха 
е пандемията с COVID-19 през 2020 г., която доведе до обявяване на извънредно 
положение в множество страни по света, включително и в България.  

Ще отбележим, че особено рискови за възникване на епидемии и пандемии са 
граничните инфраструктурни обекти – пристанища, летища, ж.п. гари.  

Анализът показва, че биологичната заплаха е често пъти по-опасна от други 
видове заплахи, защото тя трудно се локализира и отстранява. Епидемиите бързо се 
разрастват и докато с овладеят, загубите могат да се окажат твърде големи и да засегнат 
много сектори на икономиката и инфраструктурата на страната. 
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1.7 Заплахи, произтичащи от катастрофи 
И при катастрофите важи правилото, че освен пряка заплаха върху критичната 

инфраструктура, съществуват и косвени заплахи от съпътстващите ги пожари или 
изхвърляне на вредни и токсични вещества.  

През територията на страната преминава основен поток от транспортни 
средства, превозващи силно отровни вещества, които при катастрофа създават 
допълнителна заплаха върху критичната инфраструктура, в това число и чрез заплаха за 
живота и здравето на населението. 

Особено критични са катастрофите, свързани с пренос на нефт, нефтени 
продукти и природен газ. 

Опасност за критичната инфраструктура и населението се създава и при 
катастрофи, свързани с разпиляването на живак, пестициди и други химикали. 

В големите промишлени обекти съществуват 55 сгуроотвали и 
хвостохранилища, в които се извършва утаяване на оборотни промишлени води, 
съдържащи освен механични примеси и силно токсични вещества. Пробиви в стените 
могат да причинят заливане на населени места и замърсяване на площи и 
водоизточници. 

Условия за замърсяване и опасност за населението могат да предизвикат 
нефтени разливи по река Дунав и в Черно море. 

1.8 Заплахи от целенасочена човешка дейност - 
тероризъм 

Встъпването на човечеството в новото хилядолетие е помрачено от постоянно 
нарастващата тенденция на разпространение на международния тероризъм.  

Терористичните атаки се прехвърлят все повече върху инфраструктурата – 
именно тя става „театърът на военните действия”. Най-сериозна заплаха е 
„технологичният” тероризъм, чиито форми на проявление /ядрен, химически, 
биологичен, компютърен/ са свързани с използването на технологичните способности и 
постижения в тези области. Редица от химическите, биологически и ядрени технологии, 
които в миналото бяха в ръцете на няколко държави, преминаха към определени групи 
хора, дори към отделни личности. 

Особено критична към терористични действия е информационната 
инфраструктура. Атаките могат да бъдат проведени по компютърен път и да 
предизвикат верига от аварии и срив в системите за управление и контрол, например 
управляваните с компютри газо- и нефто [2]проводни системи, електромрежите, 
системите за контрол на земния и въздушен транспорт, телефонните и комуникационни 
системи, сферата на здравеопазването, военните системи за комуникации и логистика 

Ще посочим, че територията на нашата страна включва инфраструктурни обекти 
с голямо значение за целите Балкани – от десетте паневропейски коридора шест 
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минават през Балканите, а от тях пет минават през България. Особен обект на заплаха 
са нашите електропреносна , газопреносната мрежа и телекомуникациите. Твърде 
уязвима е националната газопроводна система – вътрешната и с разклоненията за 
Турция, Гърция и Македония. Уникално съчетание на национални инфраструктурни 
обекти формирано по долината на река Струма – газопровод /от транзитната мрежа/, 
електропровод, железопътна линия, шосе /от европейската пътна мрежа/, 
телекомуникационна линия и голяма река. 
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2. Регионален и секторен анализ на заплахите 
Анализът в такъв разрез – регионален и секторен - спомага за по-пълната и 

задълбочена оценка на заплахите. 

2.1 Регионален анализ 
От наличните в страната данни следва заключението, че най-рискови от гледна 

точка на брой случай, материални загуби и пострадали хора, са: 

- Земетресенията; 
- Наводненията 
- Пожарите; 
- Свлачищата. 

Именно с тях ще проведем регионалния анализ. Взет е близо десетгодишен 
период (2010 – 2018), за който има обективни данни. 

2.1.1 Общо за територията на страната: 
 

Таблица 2 Брой кризисни събития за периода 2010 - 2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
средно 

за 
периода 

Общо 

Общо за страната 4571 8268 10826 2728 4356 4008 3577 1594 1420 4594 41348 
Пожари  1630 2185 3010 764 2245 2474 2448 741 480 1775 15977 
Свлачища 59 76 72 51 75 125 71 32 27 65 588 
Земетресения 12 4 22 6 4 1 2 - - 6 51 
Засушавания 6 30 23 3 1 - - 28 - 10 91 
Наводнения  651 382 692 547 360 266 184 159 84 369 3325 
Бури, торнадо, смерч, 
вихрушка 47 48 528 89 14 12 29 6 13 87 786 

Градушки 16 13 14 13 8 21 5 14 8 12 112 
Снежни бури 
(снегонавяване) 103 94 93 50 26 56 87 52 13 64 574 
Заледявания, 
измръзвания 18 134 186 20 3 7 2 52 20 49 442 

Аварии 7 24 312 314 76 33 1 48 68 98 883 
Катастрофи с 
превозни средства 1937 5218 5858 841 1530 994 734 455 701 2030 18268 
Замърсявания (с 
химически вещества, 
с опасни отпадъци, с 
битови отпадъци и 
други)  

45 42 7 19 3 8 5 2 1 15 132 

Епидемии по хората  12 7 7 6 3 5 4 - 2 5 46 
Епидемии по 
животните (вкл. 
птиците) 

5 2 - 1 6 2 3 - 1 2 20 

Каламитет 2 - - 2 1 2 2 1 1 1 11 
Други кризисни 
бедствия и събития 21 9 2 2 1 2 - 4 1 5 42 
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Фигура 20 Брой кризисни събития по години 

От таблица 2 е видно, че най-голям брой за страната са заплахите от пожари, 
следвани от наводненията. 

Най-големи щети обаче нанасят наводненията – повече от всички останали 
заплахи, взети заедно.  

Следва разпределението на горепосочените заплахи по региони (области): 

2.1.2 Земетресения по области 

Таблица 3 Земетресения за периода 2010 - 2018 година по области - брой6 [2] 

Области Брой земетресения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Общо 
Общо за 
страната 12 4 22 6 4 1 2 - - 51 

Благоевград 1 - 1 - - - - - - 2 
Бургас - - 2 - - - - - - 2 
Варна 4 - - 1 1 - - - - 6 
Велико Търново 1 - - - - - - - - 1 
Видин - - - - - - - - - - 
Враца - - - - - - - - - - 
Габрово - - - - - - - - - - 

                                                 
6 Данни НСИ 
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Области Брой земетресения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Общо 
Добрич - - - - - - - - - - 
Кърджали - - - - - - - - - - 
Кюстендил - - 1 - - - - - - 1 
Ловеч - - - - - - - - - - 
Монтана 1 - 1 - - - - - - 2 
Пазарджик - - 4 3 - - - - - 7 
Перник - - 6 2 1 - - - - 9 
Плевен - - - - - - - - - - 
Пловдив - - 1 - - - - - - 1 
Разград - - - - - - - - - - 
Русе - - - - - - 2 - - 2 
Силистра - - - - - - - - - - 
Сливен 5 - - - - 1 - - - 6 
Смолян - 4 - - - - - - - 4 
София (столица) - - 3 - - - - - - 3 
София - - 2 - 1 - - - - 3 
Стара Загора - - 1 - - - - - - 1 
Търговище - - - - - - - - - - 
Хасково - - - - 1 - - - - 1 
Шумен - - - - - - - - - - 
Ямбол - - - - - - - - - - 

 

 

Фигура 21 Брой земетресения за периода 2010 – 2018 година [2] 

Вижда се, че броят на земетресенията за разглеждания период е ограничен. 
Еднозначно изпъква Регион Перник, където са налице и най-големите щети. 
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Очевидно е, че при оценка на заплахата от земетресения е необходимо да се 
използват данни от повече източници. Ние препоръчваме данните на БАН, на 
Гражданска защита и множеството данни, които ние привеждаме в раздел 3. 

Таблица 4 Наводнения за периода 2010 - 2018 година - общо за страната и по области7 [2] 

Области 
Брой наводнения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ОБЩО 
Общо за 
страната 651 382 692 547 360 266 184 159 84 3325 

Благоевград 14 10 5 14 4 3 5 1 1 57 
Бургас 82 22 77 37 19 14 42 55 3 351 
Варна 30 16 11 15 28 47 4 2 1 154 
Велико Търново 24 28 32 17 21 3 1 1 6 133 
Видин 1 1 4 - 2 - - - - 8 
Враца - 10 5 1 5 5 1 - 1 28 
Габрово 8 9 7 2 13 - 2 - - 41 
Добрич 10 21 3 2 4 2 2 1 - 45 
Кърджали 11 12 19 9 14 13 26 16 10 130 
Кюстендил 2 5 11 1 1 17 1 14 2 54 
Ловеч 4 1 1 - 3 - - - - 9 
Монтана 14 11 6 4 30 2 2 5 3 77 
Пазарджик 27 11 2 4 7 2 - 1 1 55 
Перник 9 13 2 1 1 4 1 2 1 34 
Плевен 14 10 1 - 19 31 3 4 13 95 
Пловдив 9 - 2 2 42 7 2 18 2 84 
Разград 1 - 2 8 5 - 2 - - 18 
Русе 6 5 5 2 11 23 14 4 1 71 
Силистра - 4 - 1 2 - - - - 7 
Сливен 102 51 267 335 25 36 39 21 12 888 
Смолян 179 97 98 88 43 29 30 9 20 593 
София (столица) 2 - - - - - - - - 2 
София  30 32 8 2 25 7 3 4 6 117 
Стара Загора 7 5 115 - 8 11 - - - 146 
Търговище 2 1 - - - - - 1 1 5 
Хасково 3 6 5 1 10 7 4 - - 36 
Шумен 1 1 4 1 16 3 - - - 26 
Ямбол 59 - - - 2 - - - - 61 

 

                                                 
7 Данните са получени въз основа на представените в НСИ годишни отчети от общинските 

администрации 
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Фигура 22 Брой наводнения за периода 2010-2018 г [2] 

Тук отново лидират Бургас, Кърджали и Смолян. Можем да отбележим още 
Варна и София. Очевидно реките причиняват повече наводнения и нанасят повече щети 
в планинските си участъци.  

2.1.3 Пожари по области 

Таблица 5 Брой пожари по области за периода 2010-2018 година [2] 

Области 
Брой пожари 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ОБЩО 
Общо за страната 1630 2185 3010 764 2245 2474 2448 741 480 15977 
Благоевград 8 103 61 20 12 346 30 23 - 603 
Бургас 34 659 786 - - - 6 - - 1485 
Варна 5 174 333 25 67 57 109 7 4 781 
Велико Търново 138 84 43 22 101 120 91 96 92 787 
Видин - - - - - 6 34 22 9 71 
Враца - 118 83 27 19 48 88 83 156 622 
Габрово 59 108 206 70 251 53 20 9 51 827 
Добрич 194 475 348 - 212 291 332 - - 1852 
Кърджали 31 - - - - 38 43 30 19 161 
Кюстендил 62 153 23 122 135 211 97 - 4 807 
Ловеч 1 - - - - - - - - 1 
Монтана 14 - 1 43 65 105 112 90 1 431 
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Области 
Брой пожари 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ОБЩО 
Пазарджик 2 11 8 31 18 2 4 52 - 128 
Перник 19 48 - - - 3 3 1 - 74 
Плевен 1 - - - 116 - 253 119 61 550 
Пловдив 88 3 24 1 - - - - 1 117 
Разград - - 81 59 41 55 47 62 56 401 
Русе 64 - 8 26 3 73 70 2 2 248 
Силистра 42 - - 1 - - - - - 43 
Сливен 393 - - - - 218 - - - 611 
Смолян 57 140 148 8 9 38 47 - 12 459 
София (столица) 3 3 3 5 - - - - - 14 
София  62 106 212 155 273 246 310 124 11 1499 
Стара Загора 237 - 641 115 526 540 741 2 - 2802 
Търговище 1 - 1 - - - - - - 2 
Хасково 2 - - 1 - 24 11 13 - 51 
Шумен - - - 28 371 - - 6 1 406 
Ямбол 113 - - 5 26 - - - - 144 
 

 

Фигура 23 Брой пожари за периода 2010 – 2018 година [2] 

Тук се очертават „подбалканските“ градове (Габрово, Враца), както и градовете 
със значителна концентрация на население и промишленост (София, Варна).  
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2.1.4 Свлачища по области 

Таблица 6 Брой свлачища за периода 2010 – 2018 година [2] 

Области 
Брой свлачища 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ОБЩО 
Общо за страната 59 76 72 51 75 125 71 32 27 588 
Благоевград 7 - 3 1 - 13 10 - - 34 
Бургас 5 4 9 3 5 6 1 1 2 36 
Варна 4 3 - 1 1 3 1 - - 13 
Велико Търново 5 3 8 2 2 1 1 3 - 25 
Видин - 3 2 - 4 - - - - 9 
Враца - 6 5 7 - 12 3 1 1 35 
Габрово 3 1 - 1 6 4 - - - 15 
Добрич 5 - - - - - 3 - - 8 
Кърджали - 14 17 2 22 38 21 13 10 137 
Кюстендил 5 4 5 7 6 13 12 3 3 58 
Ловеч - - - 3 - - 1 - 1 5 
Монтана 1 - - - 1 1 - - - 3 
Пазарджик 3 1 5 1 - 8 - - - 18 
Перник 5 5 3 - - 1 - - - 14 
Плевен - 5 - - - - - 6 - 11 
Пловдив 4 - 1 1 2 4 - - - 12 
Разград - - - - - - - - - - 
Русе - - - 2 1 2 1 - 3 9 
Силистра - - - - - - - - - - 
Сливен 1 12 - 9 - 8 2 2 2 36 
Смолян 1 9 9 10 19 8 15 3 4 78 
София (столица) 3 1 - - - - - - - 4 
София  6 4 2 1 1 3 - - - 17 
Стара Загора - - - - - - - - - - 
Търговище 1 - 3 - - - - - - 4 
Хасково - 1 - - 1 - - - - 2 
Шумен - - - - 4 - - - 1 5 
Ямбол - - - - - - - - - - 
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Фигура 24 Брой свлачиша за периода 2010 – 2018 година [2] 

И по брой заплахи, и по нанесени щети се отличава регионът на Родопите – 
Смолян и Кърджали, както и склоновете на Странджа – област Бургас. 

2.2 Секторен анализ 
При секторния анализ е важно да се установи релацията „заплаха на ниво 

сектор“, съотнесени към „заплаха на национално ниво“. Това е втори важен момент за 
правилното планиране на дейностите по намаляване на риска, както и свързаните с това 
финансови разходи. 

За база за сравнение ще ползваме данните за националните заплахи, взети от 
Националния статистически институт. Тъй като през 2009 година има смяна на 
методиката на НСИ, е препоръчително да се ползват данните от 2010 година насам.  

Поради липса на конкретни данни за това, доколко силно е влиянието на дадена 
заплаха върху един или друг от критичните сектори, за тях сме използвали експертни 
оценки.  

Разгледани са само онези сектори, които в предишния етап на изследването ни 
(от 2019 година) бяха определени като силно критични. Това са: 

А. Технически критични сектори с големи човешки и материални загуби: 

- Енергетика; 
- Транспорт; 
- Информационно-комуникационни технологии (ИКТ); 
- Икономика (промишленост). 

Б. Социално-икономически критични сектори, имащи силно значими 
обществени последици: 

- Здравеопазване; 
- Финанси и банково дело; 
- Правосъдие, обществен ред и сигурност; 
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- Държавно и социално управление. 

Измежду различните методи за колективна експертна оценка като най-подходящ 
е използван методът „Делфи“. За случая е приложен редуциран вариант на метода 
Делфи, като са спазени следните основни моменти: 

- Индивидуално анкетиране на експертите; 
- Запазване анонимността на експертите, с което се преодолява 

неблагоприятното психологическо въздействие на авторитета на 
ръководителите и неудобството при отказ от изказано мнение; 

- Изискване на количествени оценки в отговорите на експертите; 
- Изискване на допълнителни аргументи от експертите, които изказват 

мнение, чувствително различаващо се от мнението на мнозинството.  

Като илюстративен пример за секторен анализ с редуциран вариант на метода 
Делфи, в Таблица 7 са дадени осреднените експертни оценки в проценти за заплахите в 
разглежданите сектори. 
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Таблица 7 Експертни оценки за въздействието на заплахите върху различните сектори в % 

СЕКТОРИ 
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Земетресения 12,88 28 12 20 16 4 4 9 10 

Свлачища 3,13 5 9 1 2 3 1 2 2 

Наводнения 7,25 8 9 2 6 6 5 15 7 

Обилни снеговалежи 8,38 5 12 2 5 18 8 8 9 

Силни ветрове 6,00 4 9 2 4 12 6 4 7 

Засушаване 4,13 3 3 2 4 3 2 6 10 

Градушки 7,38 2 10 3 6 13 12 3 10 

Пожари 12,00 11 8 8 9 12 24 12 12 

Аварии 9,00 15 8 9 12 3 7 10 8 

Епидемии, пандемии 8,75 0 3 4 15 18 12 6 12 

Катастрофи 5,38 5 5 7 3 3 2 10 8 

Тероризъм 15,75 14 12 40 18 5 17 15 5 
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На Фигура 25 и Фигура 26 се вижда съотношението между заплахите към 
техническите сектори спрямо заплахите към секторите в цялата страна. За страната се 
ползват отново данните от 2010 – 2018 година. Заплахите са нормирани в проценти, 
като сборът им дава сто. На Фигура 27 и Фигура 28 са дадени съотношенията между 
заплахите към социално-икономическите сектори спрямо заплахите към секторите в 
цялата страна. 

 

 

Фигура 25 Експертна оценка на влиянието на заплахите към сектори „Енергетика“ и 
„Транспорт“ 
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Фигура 26 Експертна оценка на влиянието на заплахите към сектори ИКТ и „Икономика 
и промишленост“ 

 

 

 

Фигура 27 Експертна оценка на влиянието на заплахите към сектори „Здравеопазване“ и 
„Финанси и банково дело“ 
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Фигура 28 Експертна оценка на влиянието на заплахите към сектори „Правосъдие, 
обществен ред и сигурност“ и „Държавно и социално управление“ 
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3. Оценка (оценяване) на заплахите. 
Оценката на заплахите е възлов фактор за изчисляване на риска и оттам – за 

вземане на мерки за неговото намаляване. Това е и една от целите  на настоящия проект 
РП.I.1.6.  

Оценките трябва да се изразяват в числови стойности, като всяка една оценка се 
нормира в определен диапазон. 

Тук ще отбележим, че в страната се наблюдава разнобой в числовите стойности 
и диапазоните на нормиране. Това налага, щото да се създаде единна държавна система 
за числовите стойности на оценките. В края на този раздел даваме нашето 
предложение. 

Ще подчертаем, че за наводненията числовите критерии за оценка на критичната 
инфраструктура следва да съответстват на заложените при разработването на ПУРН 
2016-2021, а в перспектива – на ПУРН след 2022 година.  

Подходи за оценяване на заплахите: 

3.1 Оценяване по исторически и статистически данни. 
Това е обективен начин за оценяване на дадена заплаха. Необходимо е да се 

ползва информация както на местно, така и на национално ниво, а в някои случаи – на 
международно.  

Тук привеждаме допълнителни данни (освен тези в предходните раздели), с 
които разполагаме, за двете най-изявени у нас заплахи – Земетресение и Наводнение: 

3.1.1 Земетресения 

3.1.1.1 Земетресения с епицентър в България 

Таблица 8 Земетресения с М ≥ 6,0 на територията на България* (по Г. Мардиросян и др., 
2010)8 

Дата Район на епицентъра Магнитуд 
(М) 

Интензивност в 
епицентралната област 

(степен) 
30.09.1858  София  6,9 IX 
31.03.1901 Калиакра  7,2 Х 
04.04.1904  Кресненско дефиле 7,8 Х 
08.10.1905  Струмска долина  6,4 VІІІ – ІХ 
15.02.1909 Ямбол  6,0 VІІІ 
04.06.1913  Горна Оряховица 7,0 IX  
14.04.1928 Чирпан 6,8 IX 

                                                 
8 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Дата Район на епицентъра Магнитуд 
(М) 

Интензивност в 
епицентралната област 

(степен) 
28.04.1928 Поповица 7,0 Х 

По-долу са изброени някои от най-големите регистрирани земетресения 
с епицентър в България с магнитуд над 4.0.  

Таблица 9 Земетресения с епицентър в България 

Дата Епицентър Координати Магнитуд  

1450 г. София 42.7° с. ш. 23.3° и. д. 6.0[3]  
1557 г. София 42.7° с. ш. 23.3° и. д. 5.5[3]  
25 април 1818 г. София  6.0[3]  

 19 септември 1818 г. София   5.0[3]  
30 септември 1858 г. 10 km югозападно от София 42.6° с. ш. 23.25° и. д. 6.6[3]  
31 август 1859 г. София   4.4[3]  
19 декември 1866 г. София   4.4[3]  

31 март 1901 г. Шабла, 10 – 20 km южно от 
нос Калиакра   7,2 

4 април 1904 г. долината на р. Струма   7.1 и 7.8 
8 октомври 1905 г. долината на р. Струма   6,4 
15 февруари 1909 г. Ямбол   5,9 
14 юни 1913 г. Горна Оряховица 43.1° с. ш. 25.7° и. д. 6,3 
18 октомври 1917 г. София 42.42° с. ш. 23.2° и. д. 5,2 

14 април 1928 г. Чирпан 42.16° с. ш. 25.18° 
и. д. 6,8 

18 април 1928 г. Поповица и Гълъбово   7 
25 април 1928 г. Поповица и Гълъбово   5,6 
17 март 1942 г. Разград   5,1 
30 юни 1956 г. Шабла   5,5 
3 ноември 1977 г. Велинград   5,3 
21 февруари 1986 г.[4] Стражица   5,1 

7 декември 1986 г. Попово 43.27° с. ш. 25.91° 
и. д. 5.6[5]  

13 август 2001 г. Ямбол   4,3 

5 април 2002 г. между Пловдив и 
Асеновград   4 

29 април 2002 г. в района на Кюстендил   4 
17 декември 2003 г. 34 km западно от Варна 43.2° с. ш. 27.5° и. д. 4.2[6]  
27 август 2004 г. 17 km западно от Троян 42.9° с. ш. 24.5° и. д. 4.8[7]  
10 септември 2004 г. селата Труд и Калековец   4,2 

20 февруари 2006 г. 16 km североизточно от 
Кърджали 

41.71° с. ш. 25.54° 
и. д. 4,7 

2 февруари 2007 г. 7 km източно от Смолян 41.59° с. ш. 24.78° 
и. д. 4.3[8]  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.70_N_23.30_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.70_N_23.30_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-inrne-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.1_N_25.7_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.42_N_23.20_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.16_N_25.18_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.16_N_25.18_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.27_N_25.91_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.27_N_25.91_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.20_N_27.50_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.90_N_24.50_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-7
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=41.71_N_25.54_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=41.71_N_25.54_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=41.59_N_24.78_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=41.59_N_24.78_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-EMSC-8
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Дата Епицентър Координати Магнитуд  

15 април 2008 г. 5 km северозападно от 
Трявна 

42.85° с. ш. 25.45° 
и. д. 4,4 

12 май 2008 г. 19 km северозападно от 
Попово 

43.23° с. ш. 26.07° 
и. д. 4,5 

15 ноември 2008 г. 4 km югозападно от София 42.66° с. ш. 23.29° 
и. д. 4.1[8]  

5 август 2009 г. 15 km източно от нос 
Калиакра в Черно море 43.4° с. ш. 28.7° и. д. 4.9[9]  

21 август 2010 г. 27 km югоизточно от 
Раднево 

43.19° с. ш. 26.24° 
и. д. 4.3[10]  

7 октомври 2010 г. 30 km западно от Варна 43.13° с. ш. 27.55° 
и. д. 4,5 

22 май 2012 г. 9 km северно от Перник 42.66° с. ш. 23.01° 
и. д. 5.8[11][12], 4.7 и 4.2[8] 

18 април 2016 г. 2 km югоизточно от Нова 
Загора. 

42.49° с. ш. 26.04° 
и. д. 4.3[13]  

22 май 2016 г. 5 km североизточно от 
Сандански 

41.61° с. ш. 23.31° 
и. д. 4.5[14]  

22 февруари 2018 г. 2 km североизточно от 
Асеновград 

42.03° с. ш. 24.88° 
и. д. 4.8[15]  

1 май 2020 г. 5 km югозападно от 
Раковски 

42.24° с. ш. 24.85° 
и. д. 4.5[16]  

 

3.1.1.2 Земетресения с епицентър извън България 
Следва списък на някои от най-големите регистрирани земетресения с 

епицентър извън България, но усетени в страната.  

Таблица 10 Земетресения с епицентър извън България 

Дата Епицентър Координати Магнитуд 
4 март 1977 г. Източни Карпати, Окръг 

Вранча, Румъния 
45.77° с. ш. 
26.76° и. д. 

7.4[17] 

17 август 1999 г.  Измит, окръг 
Коджаели, Турция  

40.748° 
с.ш. 29.864° 

и.д. 

7.5 

27 октомври 2004 г. Източни Карпати, Окръг 
Вранча, Румъния 

45.83° с. ш. 
26.77° и. д. 

5.5 – 
6.0[2][18][19] 

24 май 2014 г. Егейско море, 70 km 
югозападно 
от Александруполис 

39.93° с. ш. 
25.54° и. д. 

6.9[20][21] 

24 септември 2016 
г.  

Източни Карпати, Окръг 
Вранча, Румъния  

 5.8 – 6.1 

 

Таблица 11 Земетресения в България през годините9 

№ Дата Описание 

1.  14 септември Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 

                                                 
9 https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6730250 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.85_N_25.45_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.85_N_25.45_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.23_N_26.07_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.23_N_26.07_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.66_N_23.29_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.66_N_23.29_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-EMSC-8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.40_N_28.70_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.19_N_26.24_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.19_N_26.24_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-10
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.13_N_27.55_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=43.13_N_27.55_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.66_N_23.01_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.66_N_23.01_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.49_N_26.04_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.49_N_26.04_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-13
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=41.61_N_23.31_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=41.61_N_23.31_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-14
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.03_N_24.88_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.03_N_24.88_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-15
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.24_N_24.85_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=42.24_N_24.85_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-16
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=45.77_N_26.76_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=45.77_N_26.76_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-17
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=45.83_N_26.77_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=45.83_N_26.77_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-dariknews-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-dariknews-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-19
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=39.93_N_25.54_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&params=39.93_N_25.54_E
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-20
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-20
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/6730250
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Приложение 1.3 

Стр. 45 от 71 
 

№ Дата Описание 

2017 г. 04.53 часа в района на град Перник. Епицентърът се намира на 25 км югозападно 
от София, хипоцентърът – на дълбочина около 15 км. В столицата земетресението 
е било усетено в южните и югозападни квартали. От института определят земния 
трус като слаб, който не би могъл да предизвика материални щети. 

2.  19 август 2017 г. 

Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е усетено близо до Стражица. 
Трусът е усетен около 16:20 и е бил на дълбочина 2 км, уточняват от Европейския 
сеизмологичен център. Епицентърът му е между селата Бракница, Мирово и Ново 
градище. Няма данни за материални щети 

3.  24 юни 2017 г. 

Земетресение на в района на Вранча, Румъния, беше усетено и у нас. 
Националният институт по геофизика, геодезия и география съобщи, че трусът е 
бил с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер. Той се е усетил в Русе, Свищов, Добрич и 
Плевен. Няма данни за материални щети 

4.  12 юни 2017 г. 

Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в 15:28 ч. в 
Егейско море, край бреговете на Турция, но беше усетено и у нас. Според данните 
на Европейския сеизмологичен център епицентърът е бил на 84 км северозападно 
от турския град Измир и на 34 км югозападно от гръцкия град Митилини. 
Огнището е било на дълбочина 10 км. Трусът е предизвикал силна паника сред 
населението, съобщава турската частна телевизия НТВ. Трусът беше усетен в 
София, Пловдив, Стара Загора, Асеновград, Ямбол, Хасково, Бургас. 

5.  27 февруари 
2017 г. 

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията 
на България в района на Кресна. Земният трус е усетен в 12:16 ч. с епицентър на 7 
км западно от Кресна и на 107 км южно от София, с дълбочина 32 км. Няма данни 
за материални щети. 

6.  16 януари 2017 г. Трус беше усетен в Старозагорско към 12:30 ч. днес. Той е бил с магнитуд 2,1 по 
скалата на Рихтер с дълбочина 10 км. 

7.  28 декември 
2016 г. 

Земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер разлюля малко след полунощ съседна 
Румъния. Трусът беше усетен и в цяла Северна България, както и в Молдова и 
части на Турция. Епицентърътму е е край румънския град Фокшани, в област 
Вранча.Няма данни за пострадали и щети. 

8.  10 ноември 2016 
г. 

Земетресение с магнитуд 2.1 по скалата на Рихтер и с дълбочина 15 километра 
усетено в Благоевград. Трусът е регистриран между селата Сухострел и Дебочица. 
Епицентърът на труса е на 9 км западно от Кристони и на 23 км южно от Стар 
Дойран в Македония, с дълбочина 10 км, с магнитуд 4,8 по Рихтер. 

9.  13 септември 
2016 г. 

Земетресение с магнитуд 2,5 е регистрирано в 07.32 часа край Дряново, 
Епицентърът му е на 2 км южно от Дряново, 15 км североизточно от Габрово и 171 
км южно от Букурещ. Трусът е бил с дълбочина 2 км. 

10.  11 септември 
2016 г. 

Земетресение с магнитут 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на 
македонската столица Скопие около 16.10 часа българско време в неделя. Трусът 
бе вторичен на станалото рано сутринта земетресение с магнитуд 3.8 по Рихтер, 
последвано от по-слаб трус с магнитут 2,8. Земетресението, станало в 
следобедните часове, бе регистрирано на 160 км от района на София и бе усетено 
слабо в българската столица, Благоевград, Кюстендил и Радомир. Трусът бе 
почувстван предимно по високите етажи. 

11.  19 август 2016 г. 

Земетресение с магнитуд 2.7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на 
Благоевград. Трусът е отчетен около 12.10 часа. Според информацията, посочена 
на сайта, епицентърът на земетресението е на 82 км южно от столицата. Трусът е с 
дълбочина 2 км. на 41.97 северна ширина и 23.16 източна дължина. 

12.  28 юли 2015 г. 

Земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер е било регистрирано на територията на 
Гърция, близо до границата с България. Усетено е и в Смолянско. Според 
Геофизичния институт на БАН огнището на труса е било на дълбочина 15 км. 
Европейският сеизмологичен център, чиито данни по традиция леко се 
различават, посочва, че земният трус е бил с магнитуд 4, а хипоцентърът е бил 
почти на земното равнище. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

Приложение 1.3 

Стр. 46 от 71 
 

№ Дата Описание 

13.  24 юли 2015 г. 

В 15,17 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 2,1 по Рихтер в Копривщица, в 
15.09 ч. пък е регистриран трус с магнитуд 2 край Панагюрище. БАН съобщава и за 
земетресение с магнитуд 2,2 в района на Шабла в 12.01 ч. По-рано няколко труса с 
магнитуд 4,7 и 4,6 са регистрирани в Западна Турция, които бяха усетени и в 
Кърджалийско. 

14.  24 май 2014 г. 

Силно и продължително земетресение, станало в Егейско море, на територията на 
Гърция, е усетено малко преди 12:30 часа в цяла България. По първоначални 
данни трусът е с магнитуд 6.9 по Рихтер, а по информация на Европейския 
сеизмологичен център - 6.5 по Рихтер. Земетресението е станало в гръцкта част на 
Егейско море, югоизточно от остров Тасос, на около 310 км от София. 

15.  27 март 2015 г. 

Земетресение с магнитуд 2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на 
България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. Земният трус е 
регистриран в 11.54 ч. с епицентър на 7 км югоизточно от Перник и на 26 км 
югозападно от София, с дълбочина 0 км. Няма данни за пострадали и материални 
щети. Геофизичният институт на БАН отчита земетресение с магнитуд 2 по скалата 
на Рихтер, но с епицентър между Кричим и Перущица, което е станало в днес в 
14.28 ч. Трусът е с дълбочина 1,6 км. 

16.  19 април 2014 г. 

Три земетресения са разлюляли територията на България през последното 
денонощие, сочат данните на Националният институт по геофизика, геодезия и 
география към БАН. Последното и най-силното от четирите земетресения бе 
регистрирано малко след 19 ч. снощи. Епицентърът му е в непосредствена близост 
до днешното земетресение край Първомай, но е в по-голяма близост до Чирпан. 
Магнитудът му е 3,1 по скалата на Рихтер, а епицентърът е северно от Първомай, 
северно от Пловдив. Дълбочината му е 8 км. 

17.  22 май 2012 г. 
Силно земетресение разтърси София около 3.00 часа през нощта. По данни на 
Европейския средиземноморски сеизмологичен център трусът е бил със сила 5.7 
по Рихтер, на дълбочина 10 км. Епицентърът е на 6 км от Перник и 25 км от София. 

18.  03 ноември 2010 
г. 

Три земетресения са регистрирани за нощта на територията на Сърбия, Турция и 
Гърция, като трусовете бяха усетени и в България, съобщиха от Националния 
институт по геофизика, геодезия и география. Централната част на Сърбия е 
разтърсена от земетресение с магнитуд според различни източници между 5,3 и 
5.6 по Рихтер.Трусът е причинил смъртта на двама души, а други 50 са ранени, 
съобщи министърът. 

19.  09 септември 
2010 г. 

Слабо земетресение с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер беше усетено в района на 
София. Епицентърът е край Четвърти километър в столицата. 

20.  05 август 2009 г. 

Земетресение е усетено в Североизточна България малко преди и 11 ч. 
Магнитудът е 4.8, а епицентърът е в Черно море, съобщава Европейският 
средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът на труса е бил на 63 км 
източно от Варна и на 10 км дълбочина. Точният час, в който той е регистриран, е 
10.49, сочат данни на центъра. 

21.  15 май 2009 г. 

Две земетресения през два часа разлюляват България. Първият трус с магнитуд 
около 2,5 по скалата на Рихтер е регистриран с епицентър на около 270 км в 
югоизточна посока от София. Усетено е слабо в община Тунджа, област Ямбол. 
Няма жертви и нанесени материални щети. По данни на Сеизмологичния център 
към Геофизичен институт на БАН трусът е регистриран в 14.01ч. Второто 
земетресение е било регистрирано в 15.49 ч, Епицентърът на труса е бил на около 
340 км в североизточна посока от София. Земетресението е с магнитуд около 2,1 
по скалата на Рихтер и е усетено леко на територията на община Провадия, област 
Варна. Няма за жертви и нанесени материални щети. 

22.  4 май 2009 г. 

Земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер е регистрирано към 10,15 ч. в 
Югозападна България. Епицентърът на земния трус е бил между градовете 
Симитли-Разлог, на около 90 км южно от София. Усетен на територията на Банско, 
Белица, Якоруда, Благоевград и Крупник. Няма пострадали хора и нанесени 
материални щети, потвърдиха от Министерството на извънредните ситуации по 
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данни на Сеизмологичния център към Геофизичния институт на БАН. По данни на 
Сеизмологичния център към Геофизичния институт на БАН земетресението е с 
магнитуд около 3,8 по скалата на Рихтер и е усетено в района на Разлог. В община 
Симитли е известният Крупнишки разлом, където преди около 100 години е бил 
епицентърът на най-силното земетресение, ставало на територията на България. 

23.  10 април 2009 г. 

По данни на Сеизмологичния център към Геофизичен институт на БАН в 9 часа и 35 
минути българско време е регистрирано земетресение с епицентър на около 200 
км в югоизточна посока от София, на територията на страната. То е било с 
магнитуд пета степен по скалата на Медведев- Шпонхойер-Карник и е усетено 
най-силно в Кърджалийско. Няма жертви и нанесени материални щети. 

24.  08 февруари 
2009 г. 

Земетресение е регистрирано в 14.05 часа на около 230 км в посока запад-
югозапад от София. Епицентърът на труса е извън границите на България. 
Земетресението е с магнитуд около 4,8 по скалата на Рихтер. Няма данни за 
жертви и нанесени материални щети. Земетресение с магнитуд около 5 по скалата 
на Рихтер и епицентър на около 300 км югоизточно от София, на границата между 
Турция и Гърция в морето, бе регистрирано на 29 декември. Трусът бе усетен в 
областите Кърджали, Хасково, Пловдив и София. 

25.  15 ноември 2008 
г. 

Силно земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер разтърсва София. 
Земетресението е изключително кратко, не повече от 2-3 секунди, и се изразява в 
два или три последователни вертикални тласъка. Няма данни за жертви и 
разрушения. Трусът е усетен най-силно в южните столични квартали и по високите 
етажи на блоковете. Епицентърът на земетресението е в района на София и не е 
усетено в широк ареал около Софийска котловина. 

26.  3 юли 2008 г. 
В 15:12 ч. българско време е регистрирано земетресение с епицентър на около 15 
км в южна посока от центъра на гр. София. Земетресението е с магнитуд около 3,2 
по скалата на Рихтер. Няма данни за жертви и нанесени материални щети. 

27.  12 май 2008 г. 

По данни на Сеизмологичния център към Геофизичния институт към БАН в 13,12 ч 
е регистрирано земетресение с епицентър на около 270 км в североизточна 
посока от гр. София на територията на страната. Земетресението е с магнитуд 
около 4,3 по скалата на Рихтер. Няма данни за жертви и нанесени материални 
щети. По първоначална информация - епицентърът е бил около Стражица, между 
селата Мирово и Асеново. 

28.  15 април 2008 г. 

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано във Великотърновска 
област. Земетресението е усетено около 6.45 часа, а епицентърът му е бил на 
около 170 километра източно от София, между габровските села Донино и 
Велковци. Няма подадени сигнали за нанесесни щети и пострадали хора на 
територията на Стражица, при земетресението. Не е усетен и вторичен трус. 

29.  24 март 2008 г. Земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в 
Благоевградско – на около 80 км от София. Не са нанесени щети. 

30.  29 януари 2008 г. 

В 7.29 часа на 29 януари 2008 г. в района на община Стражица е усетено слабо 
земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер. Епицентърът на земетресението 
е в околностите на града. Над 40 микроземетресения са регистрирани в района на 
община Стражица в рамките на няколко дни. Това каза същия ден пред Агенция 
“Фокус” Емил Ботев, ръководител на секция “Сеизмология” към БАН. Ботев 
обясни, че тези земетресения са били с магнитуд 1 по скалата на Рихтер. 
Земетресения с подобна сила не се усещат дори и от животните. Те са 
регистрирани единствено от сеизмолозите. “В този район отдавна стават десетки 
слаби земетресения”, обясни ръководителят на секцията. По думите му тези слаби 
земетресения се считат за нормални в повечето сеизмогенни зони на територията 
на страната. “За този район ние сме радостни, че се случват земетресения, тъй 
като освобождават натрупването на по-голямото количество енергия. Няма 
основания за безпокойство”, добави Ботев. Най-силното земетресение в историята 
в тази област е станало до Горна Оряховица. То е било с магнитуд 7 по скалата на 
Рихтер.  



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

Приложение 1.3 

Стр. 48 от 71 
 

№ Дата Описание 

31.  11 януари 2008 г. 
Земетресение с магнитуд 2,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в 12,11 часа на 
230 километра източно от София. Земетресението е усетено в района на Ямбол. 
Няма данни за нанесени материални щети и пострадали хора. 

32.  11 декември 
2007 г. 

Земетресение с магнитуд около 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 19.15 ч. 
По данни на Сеизмологичния център към Геофизичния институт на БАН, 
епицентърът на труса е на около 160 км югоизточно от София. Той бива усетен 
слабо на територията на град Първомай. Няма данни за жертви и нанесени 
материални щети. 

33.  20 февруари 
2006 г. 

Около 19,20 часа сеизмологичната станция над Кърджали регистрира силно 
земетресение. Трусът е усетен на територията на Югоизточна и Централна Южна 
България, а епицентърът му е бил на около 200 километра югоизточно от София. 
Според информация на Гражданска защита трусът е бил вертикален с магнитуд от 
повече от 4 поскалата на Рихтер.Земетресението е било усетено най-вече от 
живеещите във високите жилищни сгради. В над 10-етажните блокове е имало 
разместване на предмети. Най-силно е почувствано земетресението в Неделино, 
където трусът е бил в продължение на 3 – 4 минути с прекъсване. 

34.  На 27 октомври 
2004 г. 

В 23.36 часа с епицентър на около 430 км североизточно от София, извън 
територията на страната. Земетресението е с магнитуд около 5,5 по скалата на 
Рихтер. Няма жертви. 10 септември 2004 г. Земетресение в 20.46 часа с епицентър 
на 15 км северно от Пловдив с магнитуд около 4,2 по скалата на Рихтер. 

35.  27 юни 2004 г. 
В 14.54 часа на около 80 км на юг от София е регистрирано земетресение с 
магнитуд около 4-та степен по скалата на Рихтер. Трусът е усетен в Дупница, 
Благоевград, Разлог, Кресна, Гоце Делчев, Сандански и Банско. 

36.  18 декември 
2003 г. 

В 1.15 часа е регистрирано земетресение с епицентър на около 320 км 
североизточно от София с магнитуд около 4,4 по скалата на Рихтер и е усетено в 
района на Шумен, Провадия и Варна. Има данни за нанесени материални щети. 

37.  На 29 април 2002 
г. 

Земетресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер с епицентър на 140 км 
югозападно от София. 

38.  На 5 април 2002 
г. 

На територията на страната са регистрирани три последователни земетресения в 
два епицентъра. Първото е в 16.14 часа с епицентър на около 130 км югоизточно 
от София, между Пловдив и Асеновград, и магнитуд около 4-та степен по скалата 
на Рихтер. Усетено е по-силно на територията на област Пловдив и по-слабо в 
Кърджали, Смолян, Хасково и Пазарджик. В 17,22 ч. в същия район е регистрирано 
второ земетресение с магнитуд около 3,1 по скалата на Рихтер, което е усетено в 
района на област Пловдив. Третото земетресение е било в 16,20 ч. с епицентър на 
около 110 км южно от София и с магнитуд около 3-та степен по скалата на Рихтер. 

39.  На 13 август 2001 
г. 

В Ямбол и околните селища - магнитуд 4,3 по Рихтер. Това е вторият трус за 
района (на 9 август е с магнитуд 3,5 по Рихтер). 

40.  
На 28 февруари 
и 7 декември 
1986 г. 

В Стражица и Попово - магнитуд 5,1 и 5,7 по Рихтер. При второто земетресение 
загиват трима и са ранени 80 души, 80 на сто от жилищата в Стражица стават 
необитаеми. 

41.  7 декември 1986 
г. 

През 1986 г. се случва най-силното земетресение след дълга пауза. Това, в района 
на Стражица, с магнитуд 5. 7. Силно пострадали са селищата Стражица, Ясеново и 
Марково - до 80% разрушения. Второто земетресение усилва ефектите от 
предхождащото го събитие до значителни повреди и разрушения, включително и 
в нови и по-масивни сгради и съоръжения. Разрушени са частично или напълно 15 
000 сгради, жертви-2 човека, ранени 60. Последствия от земетресението - поява на 
пукнатини в почвата и пътищата, избликване на вода, образуване на малки 
пясъчни и кални вулкани в ниските оводнени терени, активизиране на голяма част 
от свлачищата и др. Земетресението е усетено в област от 180 000 km2. 

42.  4 март 1977 г. 

Вранчанското земетресение (наричано също Свищовско земетресение) става в 
21:20 местно време на 4 март 1977. Земетресението е с магнитуд 7,4, а 
епицентърът му е в Източните Карпати, Окръг Вранча, Румъния. Хипоцентърът се 
намира на дълбочина 94 km. Жертвите са над 1 600, повечето от тях в Букурещ. 
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№ Дата Описание 

Земетресението нанася щети и в България, като в Свищов са разрушени 
промишлени (Химически комбинат „Свилоза“), жилищни сгради и има жертви  

43.  14 април 1928 г. 

Чирпанското земетресение става в 11.20 часа на 14 април 1928 година, Велика 
събота. Земетресението е с магнитуд 6,8 по Скалата на Рихтер и епицентър на 
около 8 км северозападно от Чирпан. На 18 април вечерта следва нов силен трус с 
подобен магнитуд и епицентър близо до Поповица, Пловдивско, но разрушенията 
от него са по-малки. Хипоцентърът и на двата труса се намира на дълбочина около 
15 км. Жертвите са 107 души, 500 са ранени, 26 хиляди сгради са разрушени, а 21 
хиляди други са пострадали.  

44.  На 18 април 1928 
г. 

Вечерта следва нов силен трус с подобен магнитуд от 6.8 по скалата на Рихтер и 
епицентър близо до Поповица, Пловдивско, но разрушенията от него са по-малки. 
Хипоцентърът и на двата труса се намира на дълбочина около 15 км. Жертвите са 
107 души, 500 са ранени, 26 хиляди сгради са разрушени, а 21 хиляди други са 
пострадали.  

45.  Април 1928 г. 

Земетресенията от 14, 15 и 25 април 1928 г. в зоната Марица, Централна България, 
и в близост до някои от най-големите градове в страната, с магнитуди съответно 
6,8, 7,1 и 5,7 са най-добре документираните разрушителни земетресения в 
българската история. Щетите от тази поредица от земетресения са 74 741 
унищожени сгради, 105 смъртни случая и над 1000 сериозни наранявания.. 

46.  1913 г. 

В близост до град Гoрна Оряховица е реализирано земетресение с и епицентрална 
макросеизмична интензивност Разрушени са селищата Горна Оряховица - до 95%; 
Велико Търново, Лясковец и Долна Оряховица - до 80%. Сериозно засегнати са и 
много други селища. Площта, на която е усетено земетресението, е оценена на 
около 400 000 km2. 

47.  1904 г. 

Земетресението в района на Крупник-Кресна от 1904 г. с магнитуд 7. 8, е считано 
за едно от най- силните плитки (корови в земната кора) земетресения в цяла 
Европа. Около това земетресение се набелязва и периодът на най-висока 
сеизмична активизация в България . 

48.  1901 г. 

Първото разрушително земетресение през ХХ век е станало през 1901 г. 
Магнитудът му бил 7,2 по Рихтер, а епицентърът бил южно от нос Калиакра (близо 
до Варна) в Черно море. Трусът причинил значителни щети по бреговата линия 
между Балчик и Шабла. 

49.  30 септември 
1858 г. 

Най-силното документирано събитие, станало в околностите на София, е 
земетресението от 30 септември 1858 г. , което разрушава голяма част от града. Не 
е известен броят на разрушените сгради и загиналите хора (съществуват частични 
данни за жертвите) при това земетресение. С неговата реализация се свързва 
появата на повърхностно разкъсване между селата, по това време, Бояна и 
Драгалевци и на минералните извори в сега съществуващия квартал „Овча купел”. 
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Фигура 29 Сборна карта на регистрирани съобщения за Земетресения в България по 
общини за 2008, 2009 и 2010 година10 

3.1.2 Наводнения 
 За оценка на заплахите от наводнения следва да се ползват Плановете за 

управление на риска от наводнение ПУРН 2016-2021 година, на четирите Басейнови 
дирекции. В тях заплахите са определени прецизно, подробно и точно, с използването 
на съвременни научни методи и подходи.  

За увеличаване на локалната точност на оценката, даваме информация за 
основните типове наводнения:  

3.1.2.1 Основни типове наводнения11 

3.1.2.1.1 Речно наводнение 
Този тип наводнения се появят във всички видове речни басейни, от най-

малките ефимерни потоци до най-големите реки в света. 

                                                 
10 Статистически анализи за "Риск наблюдател" http://bsdi.asde-bg.org/riskwatch_statistics.php 
11 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 
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(1) Бавен тип  
Те се срещат най-често в големи реки с големи водосборни басейни. 

Увеличението на потока може да бъде резултат от продължителни валежи, бързо 
снеготопене, мусони, урагани, или тропически циклони, които карат реката да излезе от 
коритото си. Въпреки това, големите реки могат да имат и наводнения от бърз тип в 
райони със сух климат, тъй като те могат да имат големи басейни, но малки речни 
канали и валежите може да са много интензивни в по-малки области на тези басейни. 
Свлачища, плаващи отломки и лед могат да задръстят коритото на реката и също да 
предизвикат бавно наводнение. 

(2) Бърз тип 
Наводненията от бърз тип, включително внезапните наводнения, често се 

появяват в по-малки реки, реки със стръмни долини, реки, които в по-голямата част от 
дължината си текат в непропусклив терен, или обикновено сухи канали. Причината 
може да бъде резултат от внезапни интензивни гръмотевични бури или от внезапно 
освобождаване на вода от язовирна стена и ледници в горните течения на реките. 
Скоростта на потока може да се увеличи от около 50 до 1500 кубични фута в секунда 
(1.4 до 42 кубични метра в секунда) буквално за една минут. 

3.1.2.1.2 Естуарни и крайбрежни наводнения 
Естуарното наводнение обикновено се предизвиква от огромни морски 

приливни вълни, предизвикани от бурни ветрове. Понякога причината за бурните 
ветрове са тропични или извънтропични циклони. 

Крайбрежните зони могат да бъдат наводнени от силни бури в морето, в 
резултат на които се зараждат вълни надхвърлящи съоръженията за предпазване или в 
особено тежки случаи – от цунами или тропически циклони. Щормовите приливи от 
тропически или извънтропически циклони също попадат в тази категория. Изследване 
на NHC (National Hurricane Center) определя: 

„  „Щормовият прилив е необичайното издигане на вода, генерирано от 
буря, над и отвъд прогнозираните астрономически приливи. Щормовият 
прилив не трябва да се бърка с прилива, причинен от буря, който се 
определя като покачване на нивото на водата поради комбинацията от 
щормови и астрономически прилив. Това покачване на нивото на водата 
може да доведе до екстремни наводнения в крайбрежните райони, особено 
когато щормовият съвпада с нормалния прилив, в резултат на което се 
получават приливи, причинени от бури, достигащи в някои случаи до 20 и 
повече фута.““ 

3.1.2.1.3 Катастрофално наводнение 
Катастрофалните крайречни наводнения обикновено са предизвикани от 

неочаквано събитие, свързвано с големи повреди в инфраструктурата, като скъсване на 
язовирна стена или като резултат от друго бедствие – земетресение, свлачище или 
вулканично изригване. Цунами може да предизвика катастрофални крайбрежни 
наводнения, най-често в резултат от подводни земетресения. 
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3.1.2.1.4 Градско наводнение 

(1) Предизвикано от природни явления 
Това е наводнение на земя или имот в застроена среда, особено в по-гъсто 

населени райони, причинено от валежи, които надвишават капацитета на дренажните 
системи и дъждовната канализация. Въпреки че понякога се задейства от събития, като 
валеж или снеготопене, градското наводнение е състояние, характеризиращо се с 
неговите повтарящи се и системни въздействия върху общностите и може да се случи 
независимо от това дали засегнатите общности са разположени в рамките на 
определените заливни зони или в близост до воден басейн. 

(2) Предизвикано от човека 
Освен потенциалната опасност от преливане на реки и езера, снеготопене или 

дъждове, съществува и друга опасност – повредени водопроводи и канализации. Водата 
може да се просмуче през стени и подове, или да нахлуе в сградите чрез 
канализационни тръби, тоалетни и умивалници. Тези повреди може да се дължат на 
износване или да са грешка на водопроводчици или други работници. 

В градските райони ефектът от наводненията може да бъде изострен от 
съществуващите павирани улици и пътища, които увеличават скоростта на течащата 
вода. 

3.1.2.1.5 Кално наводнение 
Калното наводнение е предизвикано от натрупването на оттичащи се води върху 

обработваема земя. Оттичащите се води откъсват седименти и почвени частици и ги 
понасят със себе си. Калното наводнение се забелязва най-често когато достигне 
населените места. 

3.1.2.1.6 Други видове наводнения 
Наводнения могат да бъдат предизвикани и когато вода се натрупва върху 

непромокаем терен и не може бързо да се оттече, поради слабо изпарение или други 
причини. Наводнения се предизвикват също и от някои бобри, които строят бентове. 
Бобрите могат да нанесат значителна вреда и да наводнят нискоразположени 
селскостопански и урбанизирани райони. 
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Таблица 12 Характеристики на екстремни валежни случаи (Бочева, 2014)12 

 

 

Фигура 30 Сборна карта на регистрирани съобщения за Наводнения в България по 
общини за 2008, 2009 и 2010 година13 

                                                 
12 http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/sites/storm.cfd.meteo.bg.nsad/files/lbocheva_PhD_avtoreferat.pdf (37) 
13 Статистически анализи за "Риск наблюдател" http://bsdi.asde-bg.org/riskwatch_statistics.php 

http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/sites/storm.cfd.meteo.bg.nsad/files/lbocheva_PhD_avtoreferat.pdf
http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/sites/storm.cfd.meteo.bg.nsad/files/lbocheva_PhD_avtoreferat.pdf
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Фигура 31 Райони на готови симулационни модели на наводнения на територията на Р 
България 

3.2 Оценяване чрез сценарии 
3.2.1 Сценарии 

Сценариите са реалистични описания на това, което може да се случи. Те са 
истории, построени около внимателно изградени области (сценарийно пространство), 
въз основа на събития и тенденции. Сценариите помагат в избора на бъдещите 
стратегии, те разкриват неопределеността и насърчават нестандартното мислене. 
Сценариите създават общ начин на мислене между участниците в тяхното 
разработване, фокусирани върху възможните алтернативни бъдещи състояния. 
Участниците, допринасящи към проекта за разработване на сценарии, ще имат огромно 
предимство в разбирането и подкрепата за сценариите. Експертите и потребителите 
също ще бъдат в по-благоприятно положение, тъй като те ще се възползват от 
споделено разбиране на разглеждания въпрос, те ще споделят един общ език и ще бъдат 
част от значителна критична маса от експерти.  

По-специално сценариите са жизнено важни за хората, които искат да участват в 
процеса на вземане на решения. 

Използването на сценариите има няколко предимства. Първо, те могат да 
използват сценариите за повишаване на очакванията на отделно лице или група, че 
дадено събитие ще се случи. Това може да бъде полезно за това дадена прогноза да 
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бъде приета за валидна (ако сценарият описва нещо неизбежно или желателно), или да 
мотивира хората да действат, за да се предотврати появата на нежелан резултат. 

Например при разработването на КЗН 14и КРН 15са разгледани следните 
основни сценарии съгласно ЗВ и ДН [3]:  

− Наводнения с малка вероятност за настъпване – наводнения, при 
които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 
1000 години;  

− Наводнения със средна вероятност за настъпване – наводнения, 
при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или 
равен на 100 години;  

− Наводнения с висока вероятност за настъпване – наводнения, 
при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или 
равен на 20 години.  

При необходимост се разработват и допълнителни сценарии. 

Важно е при разработването на сценарийте да участват доказани експерти в 
дадената област.  

Съвременното развитие на симулационните методи и технологии позволяват 
разработването на сложни, комплексни сценарии с включване на повече от едно 
въздействие (бедствие), което е характерно за реалния живот. Например 
земетресението може да предизвика наводнения, пожари, свлачища и т.н.  

Напомняме и за факта, че много силни градушки и големи наводнения се 
получават в периоди на засушаване. За тези случаи също трябва да се правят 
двуфакторни сценарии. 

3.2.2 Моделиране и симулиране  
Моделирането и симулирането са важна част от съвременните процеси на 

изследване и анализиране на природните явления, особено когато става въпрос за 
природни бедствия. С развитието на технологиите компютърните симулации допълват 
и разширяват възможностите, които класическите картографски продукти дават на 
специалисти за справяне с разнообразни задачи. [4] 

Компютърната среда позволява моделиране и симулиране на всякакви обекти и 
процеси от заобикалящия ни свят. Това е причина тези методи да намират приложение 
и да биват развивани в различни сфери в науката – биология, физика, астрофизика, 
климатология, икономика, социология, инженерство и др. Играят роля и в 
управлението на кризи и справянето с бедствени ситуации, като незаменим подход за 
прогнозиране на поведението на природни бедствия, предоставяйки данни, необходими 
за дейности като оценка на въздействието, оценка на загубите и др. [4] 

                                                 
14 КЗН – карти - заплаха от наводнения 
15 КРН – карти - риск от наводнения 
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Най-популярното приложение на симулациите в компютърна среда относно 
управлението при бедствени ситуации, е в случаите на наводнения и пожари. Макар по-
рядко и по-трудно, други фатални природни бедствия също се моделират в ГИС. 
Съществуват практики на симулиране на свлачища, цунамита, земетресения и др.  

До края на февруари 2021 г. година в София Тех Парк трябва да заработи 
„суперкомпютър“ включен в мрежата на EuroHPC16. Едно от приложенията за него 
следва да стане симулация и моделиране на природни бедствия. 

3.2.2.1 Моделиране и симулиране на наводнения 
Опустошаващата сила на наводненията води често до огромни материални щети 

и човешки жертви. Симулирането на поведението на това явление дава информация за 
бъдещите поражения и залети територии. Често като краен продукт от симулационните 
модели се получават карти на риска, които подпомагат вземането на решения при 
предварително планиране на земеползване на територии. Симулационните модели на 
наводненията са основа за съставяне на евакуационни планове и планове за действие по 
време на наводнение, тъй като освен степен на заливане, те дават количествени 
характеристики като скорост на заливане, дълбочина на заливането, височина на 
приливната вълна, бързина на оттичане на водата и др. 

Добри резултати от моделирането на наводненията са получени в Басейновите 
дирекции. В „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно 
изискванията на Директива 2007/60/ЕС“ се отделя голямо значение на използваните 
симулационни методи и средства. 

На Фигура 32 е показан резултат от симулиране при наводнение17. 

                                                 
16 предприятие "Европейски високопроизводителни изчислителни технологии" 
17 План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново 

управление 2016 – 2021 г. 
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Фигура 32 Карта на обхвата на заливане при наводнения при екстремен сценарий 

3.2.2.2 Моделиране и симулиране на поведението на горски пожар 
Оценката на риска и заплахата от горски пожар са важна част от процесите, 

свързани със защитата от подобни бедствия. Важен етап от оценката на риска е 
определянето на факторите, които могат да станат причина за възпламеняване на огън и 
неговото разпространение. Въпреки, че има общовалидни променливи, специфичните 
географски особености на всяка една територия също могат да определят техния вид и 
брой [4]. 

Моделирането на риска се базира на различни методи за анализиране на 
пространственото разпространение на риска от пожар. Всички методи се 
характеризират с интегриране на няколко променливи в един или няколко индекса на 
риска. Тяхната интерполация бива изобразявана на различни картографски продукти.  

Един от най-ефективните методи за справяне с горски пожари е базиран на 
анализирането на разпространението на горските пожари в зависимост от различни 
климатични показатели. 
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3.2.2.3 Технологии използвани при симулация и моделиране  

 

Фигура 33 Комбинации от техники за моделиране в прегледаната литература [5] 

 

Фигура 34 Техники за моделиране при изучаването на всеки критичен инфраструктурен 
сектор [5] 
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Фигура 35 Използване на техники за моделиране в рамката за управление на риска [5] 

 

Фигура 36 Препратки към техники за моделиране в рамките на управлението на риска 
(критична защита на електрическата инфраструктура) [5] 
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Фигура 37 Използване на техники за моделиране в опростената рамка за управление на 
риска (за критична защита на електрическата инфраструктура) [5]. 

3.3 Оценяване на обществените нагласи 
Нормативната уредба (ПМС 256/2012) изисква, щото при идентифициране на 

обектите от критичната инфраструктура (КИ) и определяне на техния риск, да се 
отчитат и заплахите върху жизненоважни обществени функции, здравето, 
безопасността, сигурността, икономическото и социално благосъстояние на 
населението.  

Засега оценката на последствията от дадена заплаха се прави експертно, като се 
предполага какво въздействие ще има върху населението. 

Очевидно, за по-точна оценката на заплахата трябва да се привлече самото 
засегнато население – как самото то възприема последствията върху себе си от нея.  

Ние предлагаме два начина за това: 

− Директно проучване – чрез анкета сред населението; 
− Индиректно проучване – чрез анализ на социалните мрежи. 

3.3.1 Директно проучване 
Сърцевина на директното проучване е анкетата. Тя е достатъчно обективен 

метод за оценка на това, как населението възприема заплахата.  

Самата анкета и обработката на данните се базират на различни подходи и 
математически методи. Това се извършва от специализирани структури и фирми. Ето 
защо ние не претендираме да създадем универсална анкета, а предлагаме Задание, 
което да може да се ползва в многообразието от възможни ситуации. 

 

Примерно задание за избор на изпълнител за проучване на общественото 
мнение относно заплахи за критичната инфраструктура 
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I. Обосновка 

Проучването на общественото мнение се извършва с цел установяване на 
критични инфраструктури и обектите им, съгласно ПМС 256/2012.  

II. ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО 

Целта на заданието е да се установят потенциалните обществени 
последици от дадена заплаха /заплахи/.  

С това ще се определи количествено третият критерий за установяване на 
критични обекти. Другите два критерия са: 

- Потенциален брой пострадали; 
- Потенциални икономически последици. 
III. ОБХВАТ НА РАБОТА 

Дейността трябва да установи следните три аспекта на потенциалните 
обществени последици: 

а/ Спад в общественото доверие 

- Вероятност за размирици сред населението; 
- Вероятност за протести; 
- Вероятност за паника; 
- Предизвикване на чувство за страх 

б/ Физическо страдание 

- Намаляване нивото на здравните услуги; 
- Влошаване на санитарните условия на живот; 
- Недостиг на храна; 
- Недостиг на вода; 
- Недостиг на енергия 

б/ Нарушаване ежедневния живот на населението 

- Затрудняване на придвижването в рамките на страната; 
- Затрудняване на придвижването в рамките на селищата; 
- Спад в комуникациите (телефон, интернет,…); 
- Загуба на работа. 
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1. Да предостави на Изпълнителя териториалния обхват на проучването. 
2. Да предостави на Изпълнителя количеството население в рамките на 

териториалния обхват. 
3. Да предостави на Изпълнителя кои заплахи да бъдат проучени сред 

населението. 
4. Да предоставя на Изпълнителя насоки и консултации за съдържанието на 

анкетните въпроси. 
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5. Да оказва пълно съдействие на Изпълнителя при изпълнение на неговите 
задължения. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
1. В избора може да участва всяко българско юридическо лице. 
2. Кандидатът трябва да има опит в изготвянето и провеждането на 

проучвания на общественото мнение и анализ на качествени данни. 
3. Кандидатът трябва да разработи въпросници и да избере подходяща методика 

за анализ, която да отразява целите и обхвата на работа на заданието.  
4. Кандидатът да може да представи резултатите в обобщен и анализиран вид, 

който да може да се използва в по-нататъшните действия на Възложителя. 
5. Кандидатът следва да осигури високо квалифицирани експерти за надлежно и 

качествено изпълнение на всички задължения по раздел трети на настоящето 
Задание.  

6. Кандидатът се задължава да работи в тясно сътрудничество с Възложителя, 
като го информира редовно за извършените задачи. 

VI. ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Изборът ще се извърши по критерий:  

Най-ниска предложена цена. 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Очакваните резултати от изпълнението на настоящето Задание са както 
следва: 

1. Изработени въпросници /анкета/ за проучване на общественото мнение.  
2. Интервюиране на определения брой лица, даващи 95% достоверност на 

проучването. 
3. Едномерни и двумерни разпределения на резултатите от проведената анкета. 
4. Резюмета на докладите на български език. 
VIII. ГРАФИК И ОТЧИТАНЕ 
1. График 

Счита се, че възлагането започва с подписването на договора. 

Проучването трябва да завърши не по-късно от …. месеца след 
предоставянето на данните от Възложителя съгласно раздел четвърти от 
Заданието. 

2. Отчитане 

2.1. Изпълнителят трябва да спазва договорените срокове за отчитане на 
извършените дейности и изготвяне на съответните продукти.  

 2.2 Методиката на проучването и въпросниците трябва да бъдат 
представени на Възложителя на хартиено и електронно копие;  

2.3 Статистическият анализ на данните (едномерно и двумерно разпределение) 
трябва да бъде представен на Възложителя на хартиено и електронно копие;  
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2.4 Докладите трябва да бъдат предадени на Възложителя на хартиено и 
електронно копие; 2.5 Резюметата на докладите трябва да бъдат предадени на 
Възложителя на хартиено и електронно копие.  

IX. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Изпълнителят трябва да осигури високо качество на работа и 
изготвените продукти съобразно най-добрите национални и международни 
стандарти и практики. 

3.3.2 Анализ на онлайн социалните мрежи 
В областта на политическия и обществен живот нараства значимостта и 

съответните предизвикателства и рискове, свързани с все по-широкото използване на 
социалните мрежи и интернет за политически и обществени дебати, обмен на мнения и 
дори официални становища по горещи въпроси, свързани с обществения живот, 
действия и решения на държавните институции – президент, правителство, парламент. 
Този практически мигновен интерактивен канал за достъп до големи групи от хора е 
свързан с новите форми на пряка „е-демокрация“, но добавя и съответните по 
значимост, мащаб и бързодействие кибер заплахи. Новините вече се „раждат“ първо в 
интернет, а традиционните информационни канали ги цитират и коментират, и също 
разчитат на електронната мрежа, на нейната надеждност и достоверност. В световната 
практика са известни редица случаи на кражба и злоупотреба с акаунти и е-
идентичност в социалните мрежи, свързани с отговорни държавни институции и 
политически фигури и разпространение на мнения и новини с потенциален или реален 
катастрофален ефект. България не е изключение от тези тенденции – използване на е-
мейли и мобилни съобщения с подвеждаща информация, подмяна или фалшифициране 
на официални уебсайтове и домейни, злоупотреби със социални мрежи и профили с цел 
манипулация, създаване на паника, бизнес измами и обществени въздействия в 
значителни размери. Отворен стои въпросът за надеждността на информационни 
източници в интернет, за достоверност на новините, съобщенията и авторите. Новите 
технологии и тенденции за развитие дават нови възможности за развитие на индустрия 
и услуги, но също водят и до нови, все още недостатъчно предвидими заплахи и 
предизвикателства. Основните области са свързани с развитието на Уеб 3.0 
технологиите, 5G комуникациите, със съответен акцент върху защитата и контрола на 
личното пространство и данни, облачните услуги, все по-богатите мултимедийни 
форми за комуникация в социалните мрежи, интернет на „нещата“, роботизираните 
системи с изкуствен интелект и ефекта от навлизането на електронните пари. С 
мобилната високоскоростна свързаност гражданите и устройствата са практически 
непрекъснато в мрежата – от автомобила и самолета до умния хладилник и 
прахосмукачка, умните дрехи, както и кибер заместители на човешки органи. До края 
на 2020 година в света се очакват над 60 милиарда интернет-свързани устройства, като 
за голяма част от тях няма установени изисквания за сигурността им18. 

                                                 
18 Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020” Министерски съвет 

София, 2016 с.13 
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Информационните нужди при извънредни ситуации попадат в две различни, но 
тясно свързани категории дейности, а именно [6]:  

− дейности преди бедствията да са настъпили: анализ и изследвания за 
подобряване на съществуващата база от знания, оценка на риска, 
превенция, смекчаване на тяхното въздействие и подготвеност, както и  

− дейности след бедствия и аварии: помощ, рехабилитация и 
реконструкция. 

Следователно, налице са две категории данни, свързани с бедствията:  

− изходни данни за страната и рисковете преди настъпване на бедствия;  
− данни в реално време за резултатите от бедствието и наличните ресурси 

за борба с него, след като са настъпили бедствия и аварии. 

Структурата (агенцията, ведомството) които се занимава с оценка на КИ, 
заплахите и последствията трябва да имат социално медийно присъствие, което трябва 
да се реализира чрез: 

Основна стратегия за създаване на социално медийно присъствие [7]: 

− Създаване на блог или друг сайт, където съдържанието може да бъде 
често актуализирано;  

− Темите на съдържанието може да включват готовност за извънредни 
ситуации, планиране за времето на кризата или друга съответна 
информация;  

− Този сайт ще действа като център за всички дейности в социалните медии 
и целият трафик от профилите в социалните медии ще бъде насочен към 
него;  

− Даване на възможност на аудиторията да се ангажира и/или да публикува 
коментар в този сайт;  

− Създаване на профил на агенцията във Facebook, Twitter, LinkedIn и други 
сайтове за социални мрежи;  

− Споделяне и създаване на хипервръзки към блога на агенцията чрез тези 
канали;  

− Споделяне и създаване на хипервръзки към други сайтове с подобна по 
съдържание информация;  

− Заангажиране на други потребители чрез публикуване на съобщения към 
техните профили;  

− Отговаряне на всички запитвания, публикувани към профила на 
агенцията. 

За да бъде успешна в социалните медии, агенцията трябва да стане ценен член 
на общността. Ако има конкретни цели, които агенцията преследва и те са единствени, 
и ако споделеното информационно съдържание не е ценно за другите, потребителите 
няма да се ангажират с профила на агенцията. А без ангажирани последователи няма да 
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има аудитория, която от своя страна да се ангажира с препращане и споделяне на 
съобщение по време на криза. 

От участието в социалните медии могат да се направят следните изводи и 
оценки: 

− Как се възприемат мерките за превантивна дейност; 
− Какви са очакванията и страховете на хората от природни бедствия; 
− Как хората се подготвят за кризите; 
− Какви са общите настроения сред населението; 
− Има ли потенциални доброволци и на колко хора може да се разчита при 

нужда; 
− Какви предложения има за подобряване на подготовката за бедствия, 

къде хората виждат недостатъци; 
− Реакция на хора които волно или неволно всяват паника и 

разпространяват лъжлива информация. 

3.4 Числови оценки на заплахите 
За оценка на риска на обектите от критичната инфраструктура, са необходими 

числови стойности на заплахите. 

Веднага ще отбележим, че в страната няма единни критерии за числовите 
стойности. Такива не са въведени, нещо повече – ПМС 256/2012 предписва всяко 
министерство/ведомство да си определя собствени критерии и степени на отделните 
залахи. Няма и единни държавни оценки за последствията от дадена заплаха. В 
национален машаб всичко това води до пълен разнобой в оценките на риска в 
различните министерства.  

По-долу привеждаме наше предложение за уеднаквяване на оценките. 

Заплахите са оценени в групи: 

- Малка; 
- Средна; 
- Голяма; 
- Катастрофална 
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Таблица 13 Оценки на заплахата 

N Заплаха Параметри за 
оценка малко средно голямо катастрофално 

1 Природни бедствия       

 Геологически процеси      

 - Земетресения  EMS9819 до 6 степен по ems98 до 7 степен по ems98 до 8 степен по ems98 9 и над 9 степен по ems98 

 - свлачища и срутища площ на 
явлението и 
дълбочина 

повърхностно с 
дълбочина до 1 м и площ 
до 1 декар  

повърхностно с 
дълбочина до 5 м и площ 
до 10 декар  

повърхностно с 
дълбочина до 10-20 и 
повече метра и площ над 
10 декара  

свличане на огромни 
скални маси 
застрашаващи населени 
места и жизнено важни 
обекти (в българия не се 
наблюдава) 

 - вулкани  - - - - 

 Хидрологически явления и 
процеси 

     

 - наводнения,  ниво на водата, 
залети площи и 
скорост на 
водата 

ниво на водата до 0.5 
метра, залети площи до 
10 декара, скорост на 
водата до 1-2 м/сек 

ниво на водата до 1 
метър, залети площи до 
10 км2, скорост на водата 
до 5 м/сек 

ниво на водата до 2 
метър, залети площи над 
10 км2, скорост на водата 
5-10 м/сек 

ниво на водата над 2 
метър, залети площи - 
100 км2, скорост на 
водата над 10 м/сек 

 - суша   - - - - 

 - снегонавявания и 
обледенявания  

снежна 
покривка, 
височина на 
снегонавяваният
а 

снежна покривка до 10 
см, снегонавявания до 50 
см 

снежна покривка до 50 
см, снегонавявания до 
100 см 

снежна покривка до 100 
см, снегонавявания до 
200 см 

Снежна покривка над 100 
см, снегонавявания над 
200-300 см 

                                                 
19 Европейска макросеизмична скала ЕMS98 
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N Заплаха Параметри за 
оценка малко средно голямо катастрофално 

 Опасни метеорологически 
явления и процеси 

     

 - бурни ветрове  скорост на 
вятъра или 
скалата на 
бофорт – оценка 
скоростта на 
вятъра 

скорост около 10-15 
м/сек 

скорост около 20-25 
м/сек 

скорост над 30 м/сек над 40 м/сек 

 - смерчови явления  засегната 
територия 

до 1 км дължина, до 50 м 
ширина 

от 1 до 3 км дължина, до 
200 м ширина 

до 10 км дължина, до 500 
м ширина 

над 10 км дължина, над 
500 м ширина 

 - прашни бури  - - - - - 

 - градушки  площ и степен 
на поражения 

20-30 дка и до 30 % 
поражения на 
селскостопанските 
култури  

50-100 дка и до 50 % 
поражения на 
селскостопанските 
култури и леки 
поражения по сградния 
фонд 

над 1 км2 и 100 % 
поражения на 
селскостопанските 
култури и средни 
поражения по сградния 
фонд 

над 10 км и 100 % 
поражения на 
селскостопанските 
култури и значителни 
поражения по сградния 
фонд 

 - морски щорм скорост на 
вятъра и 
височина на 
вълните 

скорост около 10-15 
м/сек и височина на 
вълните 2-3 м 

скорост около 20-25 
м/сек и височина на 
вълните до 4 м 

скорост над 30 м/сек и 
височина на вълните до 5 
м 

над 40 м/сек и височина 
на вълните над 5 м 

 - лавини площ  до 500 кв.м  до 5000 кв.м  до 50 дка над 50 дка 

 Пожари       

 - от преднамерени и  площ на пожара пожар на площ около 10- пожар на площ около 100 пожар на площ около 500 пожар на площ над 1000-
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N Заплаха Параметри за 
оценка малко средно голямо катастрофално 

 - непреднамерени 
действия на човешкия 
фактор; 

на затворено или 
открито 
пространство  

20 м2 

в закрито пространство 
или до 50 дка на открито 

м2 закрито пространство 
или до 1000 дка на 
открито 

м2 закрито пространство 
или до 100000 дка на 
открито 

2000 
м2 закрито пространство 
или над 300000 дка на 
открито 

 Аварии       

 - в обекти, работещи с 
ядрени, радиационни, 
взривоопасни и 
пожароопасни 
материали,  

тротилов 
еквивалент 

взрив – до 200 гр 
тротилов еквивалент – 
поразява предметите в 
помещение до 50-60 м3 

взрив – до 500 гр 
тротилов еквивалент – 
поразява прозорци и 
врати предметите в 
помещението 

взрив – 1 – 5 кг тротилов 
еквивалент – разрушава 
стени на сгради  

взрив – над 10 кг 
тротилов еквивалент 

площ на пожара пожар – 10-20 м2 пожар – 100 м2 пожар – 500 м2 пожар - над 1000-2000 м2 

радиоактивни 
аварии -  

    

 - промишлени отровни 
вещества и токсични 
газове в резултат на 
преднамерени и 
непреднамерени 
действия на човешкия 
фактор; 

количество 
отровно 
вещество, 
поразяваща 
концентрация на 
отровното 
вещество 

концентрация – под 
поразяващата 
концентрация 

концентрация – 
поразяваща 
концентрация 

концентрация – близка до 
смъртоносната 

концентрация – 
смъртоносна 

 Епидемии и пандемии       

 - по хората,  брой хора 
попадащи в 
зоната на 
епидемията 

до 5000 човека до 10 000 човека до 20 000 човека над 100 000 човека 

 - животните  брой животни 
попадащи в 

до 3000 глави добитък до 5000 глави добитък до 10 000 глави добитък над 50 000 глави добитък 
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N Заплаха Параметри за 
оценка малко средно голямо катастрофално 

зоната на 
епидемията 

 - растенията; площ на 
заразените 
растения 

    

 Катастрофи       

 − железопътни  тип и характер 
на аварията 

дерайлиране на вагон дерайлиране на няколко 
вагона 

дерайлиране на влакова 
композиция 

сблъскване на два влака 

 − пътно-транспортни,       

 − с плавателни съдове – 
от преднамерени и 
непреднамерени 
действия; 

     

 − космически, 
авиационни,  

     

 − Катастрофи и аварии 
на магистрални 
тръбопроводи – 
нефтени и газови 

тип и характер 
на аварията 

изтичане на 
нефтопродукти 

изтичане на 
нефтопродукти и 
разрушаване на 
тръбопровода 

изтичане на 
нефтопродукти, 
разрушаване на 
тръбопровода и взрив 

изтичане на 
нефтопродукти, 
разрушаване на 
тръбопровода и взрив в 
населено място 

 Целенасочени човешки 
действия - тероризъм 
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4. Изводи и предложения 
1. От регионалния анализ еднозначно се вижда, че най - опасна за страната е 

заплахата „наводнение“. За последните десет години наводненията са 
причинили най-големи щети в страната, повече от всички останали 
заплахи, взети заедно. Поради това трябва да им се обръща специално 
внимание. 

2. За точна, подробна и обективна оценка на заплахата от наводнения да се 
ползват Плановете ПУРН 2016-2021, а в перспектива – тези от 2022-ра 
нататък. В тези планове заплахите са определени коректно, подробно и 
точно, с използването на съвременни научни методи и подходи.  

3. Природните заплахи, по-специално наводнения и свлачища, в 
планинските райони (особено Смолян, Кърджали) са много по-силно 
изразени, отколкото в равнинните.  

4. Особено внимание следва да се отделя на точното определяне (оценяване) 
нивото на заплахата. Препоръчваме използването на трите метода от 
нашата разработка – по исторически и статистически данни; чрез 
сценарии и моделиране и трето - чрез изледване на общественото 
възприятие. Даваме богат статистически материал за двете възлови 
заплахи – земетресение и наводнение, а за оценка на общественото 
възприятие на заплахата предлагаме анкета сред населението.  

5. Необходимо е в страната да се въведат единни числови стойности и 
диапазони за оценките на заплахите. 
Нормативната уредба на България и конкретно ПМС 256/2012, 
практически не формулира нищо по числовите оценки на заплахите – 
нито в колко степени да се класифицират те (примерно в четири, пет или 
шест), нито в какъв диапазон да се нормират (примеро в диапазона от 1 
до 10 или друг). Необходим е отделен нормативен документ, който да 
уеднакви тези оценки. А това е предпоставка за формиране на единни 
критерии и стойности на национално ниво при определянето на риска за 
обектите на Критичната инфраструктура. 
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