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OБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ТРЕТАТА ГОДИНА НА ПРОГРАМАТА 

 

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

Въпреки пречките, причинени от пандемията, РП I.1 Регионални/локални 

характеристики на климата на страната, успява да изпълни предвидените задачи на 

почти 100% съгласно зададените срокове. Една от причините за постигането им е, че 

голяма част от задачите му са свързани с компютърни симулации и анализи на бази 

данни, които от своя страна не изискват теренни изследвания, както и посещения до 

различни публични институции. За момента са започнати две компютърни симулации 

на климата и за бъдещи проекции с емисионните сценарии RCP2.6, RCP45 и RCP85  за 

областта на Балканския полуостров и басейна на Черно море. В работния пакет са 

включени и колеги, чиято работа е пряко свързана с теренни изследвания, което 

затрудни изпълнението на някои от техните дейности през миналата година, но през 

текущата година те ще бъдат компенсирани. Като се имат предвид ограниченията за 

командировки и съответно участието ни в международни конференции и семинари, 

публичното представяне на резултатите по проекта е ограничено до такива предлагащи 

основно онлайн участие. 

 

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

Работата през третата година продължи да се изпълнява според плана въпреки 

ограниченията от вирусната обстановка. Интензивните досегашни изследвания и 

мобилизирането на колектива през третата година доведоха до публикуване на 

монографичен труд КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ХИДРОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ 

И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИ БАСЕЙНИ от Академично издателство на БАН 

“проф.Марин Дринов”, 2021 г. За първи път у нас е направен опит за съставяне на 

моделни оценки на оттока на реките Места и Струма на българска територия, както и 

на водния им баланс, с използване на специално разработени от авторския колектив 

симулационни модели на хидроложките процеси на основата на няколко софтуерни 

системи, калибрирани с данни от мониторинга на съответните територии. 

Разработените от авторите подходи дават възможност за решаване на редица приложни 

задачи за оценка и управление на водните ресурси. 

Проучен е твърдия наносен и седиментен отток на река Места. Количеството 

плаващи наноси определя мътността на речната вода и затлачването на 

водохранилищата. Анализирани са подходите за моделиране на разпределението на 

концентрацията по дълбочина на плаващи твърди частици (наноси) в турбулентен 

двумерен поток. 

За формирането и оценка на подземните водни ресурси е събрана актуална 

информация от цялата страна с приоритет определени пилотни участъци и е създадена 

структура на база данни, която ще бъде използвана при анализирането на получените 

данни. Проведени са допълнителни теренни изследвания за да се конкретизират геоло-

хидрогеоложките условия в дълбочина чрез използване на проучвателна апаратура 

PQWT-S500 закупена по настоящия проект. Измерени са дебити на извори в поречието 

на р. Места. Оценен е водния баланс на карстови извори в Северна България с 

използване на специализиран софтуер. 

Методиката на снежна хидрология заложена в модела CLM е тествана за 

планинския водосбор на яз. Студена за периода 2017-2020 г. Създаден е 

информационен масив от месечни водни количества за четири хидрометрични станции 
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в речния водосбор на р. Янтра и р. Росица от началото на хидрометричния мониторинг 

до 2019 г.  

Осъществено е подпомагане на водостопанската практика у нас с експертни 

проучвания, препоръки и становища. 

Продължава сътрудничеството между екипа на РП I.2 и екипа на РП I.3 за 

качество на националните водни ресурси от ННП и съвместно с Глобално партньорство 

за водите България и Научно-техническия съюз по водно дело се  проведе Трета научна 

конференция “Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични 

промени”, София, 14 - 15 октомври 2021 г. 

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

Съгласно предварителната план програма за дейностите през третата година се 

предвижда продължаване на дейностите от предходната година и решаване на някои 

задачи, заложени за настоящия отчетен период.  

Работата през  настоящия период продължи да се изпълнява в условията на 

съществени ограничения поради пандемичната обстановка. Относителното облекчаване 

на ограниченията позволи в края на отчетния период да се проведат и някои от 

предварително заплануваните командировки в пилотни басейни. 

Актуализирана е базата данни за качеството на повърхностните и подземните 

води у нас за 2020 г. от ИАОС. Предстои интегрирането ѝ в информационните масиви 

като ще се формира непрекъснат десетгодишен период с възможно най-пълни данни 

след последните нормативни и методически промени в екологичното ни 

законодателство. 

Основната част от извършените дейности през първата половина на настоящата 

година бяха свързани с камерална работа по обработка на наличната оперативна 

информация за качеството на водите в избрани пилотни басейни. Беше извършена и 

статистическа обработка на получените резултати от анализи на повърхностни и 

подземни води в басейните на р. Струма, Места, и на р. Искър в Софийската котловина 

(ИОНХ, ХТМУ, НИГГГ-БАН).  

Извършен е и сравнителен анализ на данни от предишни пробовземания за 

съдържание на тежки метали (Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Ni, Co, Cr) в дънни седименти от 

речни басейни и местата на тяхното пробовземане, с цел определяне на приоритетни 

участъци по речните течения, представителни за мониторинг  на повърхностните води 

(части от водосборите на реките Искър, Лом, Янтра) (СУ-ГГФ). 

Продължава анализът на наличната информация за екологичното състояние на 

повърхностните водни тела, като се добавят нови данни от извършеният биологичен 

мониторинг на повърхностните води за периода 2019-2020 г. Масивите се допълват и и 

с данни от изпълнени задачи по проекти и задачи възлагани от МОСВ/ИАОС 

Продължава анализът на връзката между различни форми на антропогенен 

натиск и въздействия и отговорите на водните съобщества с цел дефиниране на 

подходящи ценотични и популационни индикативни параметри и метрики (ИБЕИ-

БАН).  

По отношение на обществените ползи на дейностите в РП I.3. с участието на 

част от екипите в този работен пакет е завършен анализът на потенциалните 

въздействия от приемането и изпълнението на Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 година и Стратегия за 

устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 

2050 година върху качеството на водите и екологичното състояние на повърхностните 

водни тела в национален мащаб. 

https://www.stuwa.org/
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Проведени бяха теренни изследвания и пробовземания от водите на  р. Искър в 

пределите на Столична община от екипа на ИОНХ, а съвместен екип от МГУ и ГИ-

БАН извърши полеви проучвания в пилотен обект  Елешница (басейн на р. Места), 

откъдето бяха набрани водни проби от подземни води за анализ на микро и 

макрокомпоненти от предварително избрани пунктове. 

Продължава анализът на връзката между различни форми на антропогенен 

натиск и въздействия и отговорите на водните съобщества с цел дефиниране на 

подходящи ценотични и популационни индикативни параметри и метрики. Извършени 

са изследвания за определяне на екологичен потенциал на силномодифицирани водни 

тела от тип „Река“, както и изследвания за установяване на връзката между нормирани 

физикохимични и биологични елементи за качество в Черноморски басейнов район. 

Продължават изследванията върху влиянието на различни фактори върху екологичното 

състояние в поречието на Искър. 

Продължава работата и по прилагането на различни методи за анализ и оценка 

на качественото състояние на водите, както и разработването и тестването на нови 

методи. 

Разработена е методика за оценка на екологичното състояние на р. Дунав чрез 

биологичен елемент за качество (БЕК) Рибна фауна. Продължава работата по 

разработване на индикатори и метрики за оценка на състоянието на стоящи води на 

базата на ценотични параметри на зоопланктона.  

Продължава работата по усъвършенстване на типологията на повърхностните 

водни тела и адаптиране на методиките за оценка на екологичното състояние и 

екологичния мониторинг на повърхностните води за идентифицираните типове реки и 

езера в Егейския водосбор – басейните на реките Струма, Места, Марица, Арда и 

Тунджа. 

Значително място е отделено на усъвършенстване на методите за анализ на 

съдържанието на различни ингредиенти в повърхностните и подземните води, особено 

когато замърсяващите вещества са в ниски концентрации или близо до границите 

чувствителност на измервателната апаратура. В редица от разработените за 

публикуване материали са приложени широк асортимент от математико-статистически 

методи за оценка и анализ, както и на методи за комплексна оценка на 

качеството/замърсяването на повърхностните и подземните води. Те обхващата 

изследвания за басейните на реките Струма, Искър, Места, Арда и др.  

В началото на отчетния период бе проведена онлайн среща на ръководителите 

на отделните екипи на РП 1.3. за приемане на годишната програма и уточняване на 

дейностите 

Продължава сътрудничеството с останалите екипи по програмата. Най 

тясно е сътрудничеството с РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната, 

РП.I.5. Качеството на живот в страната, РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни 

функции и качество на жизнената среда. 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

Във връзка с прилагането на методологичната рамка за оценка на риска от 

наводнения и ерозия (CRAF) на регионално ниво, целяща определяне на потенциално 

застрашените от наводнения и ерозия брегови участъци е изследвана крайбрежната 

ивица на Общините Бургас и Поморие. За 47 участъка е изчислен индексът на заплаха 

от заливане, в резултат на което те са класифицирани по петстепенна скала в 

зависимост от интензивността на заплахата. В процес на създаване е интерактивна база 

от данни за бреговите рецептори, в която към всеки от тях се асоциира информация за 
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неговото пространствено местоположение и обхват, вид, тип постройка, строителен 

материал и структура, височина над земната повърхност, отдалеченост от бреговата 

линия, функционалност, социо-икономическа роля и др. Резултатите са база за 

изчисляване на бреговия индекс, който освен заплахата отчита и изложеността 

(уязвимостта) по отношение на социо-икономическите параметри на разглеждания 

регион. Това ще доведе до идентифициране на т. нар. „горещи точки“, за които ще 

бъдат приложени по-детайлни методи за оценка на заливането и ерозията. 

За да се проследи пространственото и времевото изменение на температурата на 

морската повърхност (ТМП), получена на базата на дистанционни методи на 

наблюдение, и да се оцени влиянието на климатичните промени за периода 2003-2020 

г., започна оценка на сезонното разпределението на ТМП, оценка на климатичния 

годишен цикъл, междугодишно изменение на SST, изчисляване на пространствените и 

времеви температурни аномалии, дефиниране на зоните с най-големи изменения на 

повърхностната температура, както и съответните дългосрочни тенденциии, за да се 

открият циклите на изменение, свързани с глобалните климатични индекси. В този 

смисъл, динамика и изменение във времето и пространството на фито- и 

зоопланктонните съобщества под въздействието на климатичните сигнали е основа в 

разработването на теза, за да се разбере как изменението на климата може да промени 

живота от ниските до високите нива на организация в морската екосистема. Беше 

обновена климатичната карта на скоростта на повърхностните течения в близост до 

българския бряг за периода 1993-2019 г. Направено бе и разглеждане по сезони, в 

резултат на което са налични карти на средногодишните, летните и зимните течения на 

хоризонти 0, 20 и 50 m дълбочина. Изчислена е и вариацията на скоростта на теченията 

за съответните периоди и дълбочини. Финализирани бяха изчисленията за роза на 

теченията за 10 локации по протежение на изобата 50 m успоредно на българския бряг. 

Получени са радиовъглеродните датирания на проби от дълбочини -15 и -20 м. 

Направени са измервания на физико-химични показатели (pH, соленост, температура и 

кислород) за морската среда в изследвания регион пред плаж Перла на резлични 

дълбочини. Анализът им показва, че няма значителни отклонения от техните средни 

стойности. Проведена е експедиция на полигона срещу плаж Перла (Приморско) с 

пробовземащата система за интерстициални води, като пробата е подложена на 

комплексен радиохимичен и инструментален анализ. Проведени са и допънителни 

анализи на седиментни проби за радионуклиди. Извършени са проучвания на 

археосеизмични ефекти върху древни сгради и съоръжения в района на северното 

българско черноморско крайбрежие. Разработена е методика за идентификация и 

локализация на различни по вид разломи и разломни структури, като основното 

внимание е съсредоточено към такива с голям разрушителен потенциал. Създадена е и 

методика за извличане на информация (пряка или косвена) от архивни източници за 

определяне на скоростта на вторичните сеизмични вълни в 30-метровия дълбочинен 

интервал. Това е основен параметър за моделиране на сеизмичните въздействия 

вследствие на модифициращото действие на повърхностните грунтови условия. 

Анализирани и оценени са факторите, въздейсстващи отрицателно върху 

популациите от руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833) - 

критично застрашен вид IUCN [CR] на местно и международно ниво и се проучват на 

възможностите за отглеждане на вида в морската среда. Адаптират се правилата за 

зониране (пространствено планиране) на аквакултурата на руска естера в крайбрежната 

зона на България (Резолюция на GFCM/36/2012/1 on guidelines on Allocated Zones for 

Aquaculture (AZA). Оценено е генетичното разнообразие на една популация на калкана 

пред българския бряг на Черно море на база прилагане на два типа генетични маркери 

(микросателити и митохондриална ДНК), с принос към установяването на 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

7 
 

популационно-генетичната структура и създаването и допълването на базата данни за 

генетичното разнообразие на вида. Получените резултати ще бъдат от значение за 

оценка на биоразнообразието на калкана пред българския бряг на Черно море. 

Анализирани са данни от пилотно апробиране на методиката за in-situ 

изследване на гореспоменатите процеси. Апробираната методика включва измервания 

в затворен обем вода в ‘камера’, монтирана на морското дъно, върху скален субстрат 

обраснал с макроводорасли (Cystoseira barbata) и черни миди (Mytilaster lineatus). В 

затворената камера се провеждат постоянни измервания с мултипараметрична сонда, 

мереща температура, соленост, концентрация на кислород, турбидност (оптично 

измерване на суспендиарно вещество), хлорофил-а, рН, както и ФАР метър (PAR). 

Беше проведен и подводен полеви експеримент за оценка на пространстреното 

разпределение на биотурбацията в крайбрежни морски седименти и влиянието ѝ върху 

потоците седимент/воден стълб и профилите на биогенни елементи и кислород в 

порови води, оценка на биотурбационен и биоиригационен потенциал на зообентоса в 

различни типове местообитания – пясъчно дъно и полета от морски треви (р. Zostera). 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

Повечето дейности, заложени за третата година се изпълняват в срок, но има 

известно забавяне в областта на експерименталните дейности и поради качеството на 

събраните вече данни за заболеваемостта на населението. Отложени бяха предвидените 

в РП I.5.4-5 (Оценка и анализ на влиянието на характеристиките на въздушната среда в 

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

човешкото здраве) замервания на параметри на качеството на въздуха в затворени 

помещения (като нива CO2, температура, относителна влажност на въздуха и др.) в две 

училища (в гр. София и гр. Каварна) поради неприсъственото обучение от началото на 

тази година. Събраните данни от НЗОК и подразделения на РЗИ са обобщени по 

общини и не дават представа за пространственото разпределение на заболеваемостта в 

рамките на избраните пилотни градове София, Пловдив и Варна и поради тази причина 

не са достатъчно представителни за установяване на връзка между избрани заболявания 

и замърсяването на атмосферния въздух. Наложително е търсенето на други 

допълнителни източници на данни за заболеваемостта на населението, които да 

допълнят съществуващата база данни, като например брой заболели потърсили помощ 

в спешните кабинети, както и от медицинските кабинети в училища и детски градини. 

Тези данни по-добре биха отчели хетерогенността в полето на замърсяване и позволили 

сравнителен анализ за заболеваемостта в различни локации, включително близо и далеч 

от пътни артерии с натоварен трафик, между индустриални зони и жилищни квартали.

Затрудненията с пътуването и осъществяването на дейности по популяризация на 

резултатите се компенсира с участие в онлайн конференции, симпозиуми и срещи. 

Организираният от нас в колаборация с бизнес партньори (Dekati, Finland и BioWell s. r. 

o., Slovakia) интердисциплинарен семинар (школа) за обучение на млади научни кадри 

и студенти „Теория и практика при измерване на аерозоли (Training Workshop – Theory 

and practice in aerosol measurements)“ бе отложен за следващата година.  

Въпреки посочените трудности, работата по всички задачи продължава и 

предвидените за тази година дейности са завършени. За третата година има излезли 

общо 16 публикации, 13 от тях в импактни списания и 4 приети за печат. Индикаторът 

публикации е преизпълнен над 3 пъти, а за участия в престижни международни форуми 

е преизпълнен 5 пъти. Създаден е нов усъвършенстван емпиричен модел, който е 

внедрен в програмното обезпечаване на интернет-страницата на Националния институт 

по геофизика, география и геодезия, Българска академия на науките. Определени са 

моделите, които ще бъдат използвани, областта, в която ще бъдат извършени числените 
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симулации, направена е верификация на моделите за избран период от време. Девет от 

резултатите, показатели за изпълнение на програмата (общо 32 за целия период на 

програмата), са вече получени до този момент. 

 

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

събития в миналото - ключ към разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за 

планетата 

През третата година от Програмата изпълнението на всяка от задачите протече 

съгласно набелязаните в работната програма дейности. Бяха извършени аналитични 

изследвания върху събрани материали от предходните етапи, както и рутинни 

таксономични определения и количествени преброявания на събраните микро- и макро-

фосили. Публикувани са някои важни етапни резултати в престижни научни списания с 

ИФ (Доклади на БАН, Geological Magazine, Paleogeography, Paleoclimatology and 

Paleoecology, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments). Други резултати са 

докладвани на онлайн мероприятия в чужбина и/или ще се докладват на нови такива 

през следващия месец (декември 2021).  

Най-важните нови научни резултати, получени в рамките на Програмата през 

третата година, са следните: 

1.Получени са геохимични данни в български долноюрски разрези за съдържанието 

на микроелементи, индикиращи флуктуации в геохимичните условия на морското 

дъно. Те варират от окислителни и субокислителни до аноксични, а в някои проби и 

до силно редукционни, с голям кислороден дефицит и повишено ниво на свободен 

сероводород. Те  характеризират проявата на глобалното раннотоарско 

аноксично събитие (Т-ОАЕ), предизвикало рязко затопляне на климата преди 

около 183 млн. г. 

2.Проведени са количествени изследвания (видово разнообразие и количествено 

представяне) на варовитите нанофосили в интервала на кампан-мастрихтското 

захлаждане (CMBE, 73-71 млн. г.), доказано  в разреза Кладоруб. Първите 

интерпретирани и публикувани данни показват отговора на нанопланктона на 

климатичното събитие: вариации на топлолюбиви със считани за умерени и по-

студенолюбиви видове в нанопланктонните асоциации в различните стадии на 

събитието. 

3.С нанофосили е прецизиран възрастовият обхват на Еминската свита (Източен 

Балкан), като тя доказано обхваща и началото на ранния еоцен. Във флишките й 

седименти в разрез Иракли е документирана изявата на глобалното затопляне – 

палеоцен-еоценския термален максимум (ПЕТМ). Проучването установи за пръв 

път в България проявата му в дълбоководна обстановка, което е рядка находка в 

света. Обикновено се установява в шелфови или континентални условия на 

сушата. 

4.Създаден е модел за флористичните промени в късния олигоцен от Пернишкия 

басейн, за миоцена от Предкарпатския басейн и за късния миоцен от 

Белобрежкия басейн. Направен е модел за динамиката на климата през късния 

миоцен в Белобрежкия басейн и са определени ритмични фази на 

захлаждане/затопляне.  

5.Установени са серпулидни биохерми в средния сармат (бесараб) в СИ България, 

представляващи чудесен индикатор за климатичните условия през сармата. Те са 

образувани в епизоди на аридизация на климата, предизвикващи мощни 

изпарения (евапорация). Това води до локално повишаване на солеността, pH, 

алкалността, съотношението Mg/Ca и съответно до пренасищане на морската 

вода с карбонати, като в случая са били формирани арагонитните седименти. 
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6.С палеолуминесценция на натечни калцити от пещери са установени две най-

големи застудявания в Софийско през последните 250 хиляди години. Те са се 

случили съответно преди 63500 +/- 1000 и преди 37500 +/- 1000 години. 

Регистрирано е и пълно заледяване в Софийско преди повече от 400 000 години, 

но тези данни не са публикувани в рецензирано списание. 

7.Направен е анализ на флористичните промени от СЗ Рила за последните 4 

хилядолетия. 

Допълнителни нови научни резултати за България, получени в хода на 

изследването на различните събития, макар и не в пряка връзка с тях: 

8.Чрез абсолютно датиране на циркони от ордовишки седименти се доказва, че 

позицията на подхранващата провинция и палеогеографското положение на 

Балканския терен през ордовишкия период е най-близко до Транс-Сахарския 

пояс (РП 1.6.1.1). 

Затруднения и забавяния в изпълнение на дейности. Поради пандемията от 

Ковид-19, както и свързаните с нея други неблагоприятни отражения върху научната 

дейност като цяло, се наложи актуализация на работната програма в края на третата 

година, тъй като настъпиха сериозни затруднения в изпълнението на заложените цели. 

За съжаление, Ковид-епидемията доведе и до преждевременната смърт на наш колега, 

член на екипа на една от задачите – доц. д-р Антон Филипов от СУ „Св. Кл. Охридски“, 

който почина в края на 2020 г. 

За РП.I.6. най-често срещаните затруднения са свързани със значително забавяне 

на извършването на анализи от лаборатории в чужбина. Те са до голяма степен 

предопределени от недобрата налична научна инфраструктура у нас в областта на 

Науките за Земята – малко на брой научни лаборатории с ограничени аналитични 

възможности и често с претоварен график. Това наложи търсенето на варианти за 

провеждане на аналитични работи в чужбина, което се оказа огромно 

предизвикателство.  

Има проблеми и с извършването на външни услуги в България, по-специално 

изследванията със сканиращ електронен микроскоп, които са невъзможни поради 

Ковид-ограниченията. Също така са забавени и някои теренни дейности, за които бе 

предвидено да се проведат в чужбина. Това наложи корекции в работната програма и 

плана за третата година на няколко задачи (6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8). Промени се 

наложиха и поради отложените международни форуми, на които беше предвидено да 

се представят новите резултати от изследванията.  

 

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

среда 

През третата година на програмата, екипите продължиха работа, съгласно 

първоначално одобрения график на дейностите. Събират се нови данни и се обобщават 

тези, получени през първите две години от програмата, свъзани с разпространението на 

избраните моделни видове и местообитания, абиотичните условия, опредеящи 

оптималното им проявление, както и влиянието на човешката дейност. 

Анализът на сателитни снимки за оценка на промените в растителността в 

моделния торфищен хабитат на Витоша показва, че използването на снимки от 

различни сезони и надежден подход за регистриране на промените в сезонното 

развитие на растителността. 

Разработена е концепция за Национална система (представена е схема в 

Приложение 1.7.3.1), в която са описани взаимовръзките между ключовите 

заинтересовани страни за ранно откриване на чужди видове и институциите, които би 

следвало да бъдат информирани за последваща реакция, очертана е необходимостта от 
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система за наблюдение на ключови места в страната за навлизане на чужди видове и са 

посочени основните източници на информация. Обобщени са данните от направено 

пилотно тестване и валидиране на смартфон приложението „Инвазивните чужди 

видове в Европа“ в района на Долен Дунав, като към него са добавени 64 нови чужди 

видове от значение за Дунавския басейн. Проведени са срещи и разговори с експерти от 

НСЗП към МОСВ за обсъждане на необходимостта от допълване на националната 

нормативна уредба за прилагането на Регламент (ЕС) 1143/2014 относно ИЧВ, 

включително и за разработването на Националната система. 

Извършени са наблюдения за установяване на нови данни за разпространението 

на гъбите в България. В разработената база данни са внесени 120, а установените 

видове са 44 Събрани, документирани и приготвени за трайно съхранение са 74 

образци с гъби. През 2021 г. са установени като нови за микотата на България 1 нов 

род, Cupreoboletus, и 9 нови вида, Cupreoboletus poikilochromus (Pöder, Cetto & Zuccher.) 

Simonini, Gelardi & Vizzini, Lactarius quieticolor Romagn., Lactarius salmonicolor R. Heim 

& Leclair, Lepiota elaiophylla Vellinga & Huijser, Lepiota xanthophylla P.D. Orton, Pholiota 

pityrodes (V. Brig.) Gröger, Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. Pearson & Dennis, Stropharia 

halophila Pacioni и Tricholoma frondosae Kalamees & Shchukin. Три от тях са нови 

видове за целия Балкански полуостров: Psathyrella typhae, Stropharia halophila и 

Tricholoma frondosae. 

За по-пълно охарактеризиране на биологичната активност на екстрактите от 

Ailanthus altissima (райско дърво) бяха проведени допълнителни експерименти за 

антигенотоксичния, антимутагенния и антиканцерогенния потенциал на двата 

екстракта от кора – метанолов и хексанов, и воден екстракт от плодовете на Amorpha 

fruticosa спрямо действието на радиомиметика Зеоцин. Според биологичната си 

активност, екстрактите могат да се подредят по следния начин: екстракт от плодовете 

на Amorpha fruticosa > метанолов екстракт от кора на Ailanthus altissima > хексанов 

екстракт от кора на Ailanthus altissima. 

Взето е активно участие в международни срещи с цел подготовка на 

предложение за включването на Rhodiola rosea (Розов златовръх) в списъка на 

застрашените видове на Appendix II, CITES.  

Чрез използване на съвременни акустични методи са събирани са данни за 

разпространението на прилепи в различни райони на страната - Витоша, Предбалкан, 

Дунавска равнина, Добруджа, Странджа, Черноморско крайбрежие. Попълват се 2 бази-

данни - една за регистрации на бозайници и птици чрез фотокапани и една за акустични 

регистрации на прилепи. За първата се използва програмата camtrapR (https://cran.r-

project.org/web/packages/camtrapR/index.html),  а за втората -  Kaleidoscope и bioacoustcs 

(https://cran.r-project.org/web/packages/bioacoustics/index.html). Досега в  базите данни са 

архивирани подробни метаданни за над 5000 снимки от 7 района и над 15 хил. 

определяеми акустични записи на прилепи от 30 района. 

Проучено е екологичното състояние по БЕК Макрозообентос и БЕК Риби на пет 

обекта от Егейския Басейн. На базата на получената нова информация 

пространственият обхват на проучването е разширен, като са включени допълнителни 

реки/речни участъци и стоящи водни обекти от поречията на Марица, Тунджа, Арда, 

Искър, Янтра. Към анализираните досега общо 45 локации на речна пъстърва са 

включени и речни участъци, отнасящи се към т.нар. «шаранови води», за които е 

идентифициран кумулативен ефект от хидроморфологичен натиск и глобални 

климатични промени. Получените данни за състоянието на рибните съобщества 

потвърждават тезата, че отнемането на води, особено в условията на сезонно 

маловодие, е водещ фактор с отрицателно влияние върху обилието и структурата на 

популациите на речната пъстърва Salmo trutta в планинските реки. За първи път е 
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направено систематизирано проучване на съобществата на водните безгръбначни в 

планински стоящи водни тела (езера и язовири) в екорегиони 7 Източни Балкани и 12 

Понтийска провинция. 

Проведената през отчетния период научноизследователска дейност разкрива 

важни елементи от отговора и механизмите на защита на важни културни растения 

(пшеница, ечемик и слънчоглед) към абиотичен стрес. Разработените две нови моделни 

системи позволяват сравнително проучване на стрес-индуцираните промени в различни 

органи (кореновата система и надземната част) на растенията. Анализите на 

експресионните профили на ключови гени, кодиращи основни ДНК метилтрансферазни 

ензими (TaMET1, TaMET2a, TaMET2b и TaMET3), ATP-зависимата DNA хеликаза 

DDM1, както и на гени, участващи в развитието на растителните органи (TaCYCD2;1, 

TaCYCD6;1, TaZFP34, TaRR12 и TaSHY), дават възможност да се извърши 

молекулярна диагностика на устойчивостта към стрес на ранен етап от развитието на 

растенията. Идентифицираните комплексни орган-специфични ефекти (увреждане на 

ДНК, дефекти в цитокинезата и геномна нестабилност), разкриват важни генетични и 

епигенетични промени, свързани със стресовия отговор. Оценката на функционалното 

състояние на фотосинтетичния апарат, показваща сортово-специфични промени както 

при засушаване, така и след възобновяване на поливането, би могла да бъде използвана 

като физиологичен маркер за стрес при различни генотипове културни растения. 

На базата на тестов обект Spiraea salicifolia (Върболистен тъжник) и взети роби 

от стъбла и клонки е установено, че може да се изчисли биомасата на определена по-

голяма пробна площ и резултатът да се екстраполира за съобществото според площното 

покритие и плътността на популацията. Използването на регресионни модели, но с 

много по-голям брой на извадките, са известни за много дървета и храсти. Резултатите 

от проучването са принос към подобен род функционални изследвания и бази-данни.  

Във връзка с работата по базата данни за биоразнообразие и екосистеми са 

определени приоритетни насоки за архитектурата на базата. бе взето решение в 

максимална степен да бъде използван MS ACCESS с цел съвместимост с големи масиви 

данни. За обработката на налични данни да бъдат използвани налични продукти като 

Power Query на MS Excel, Business Intelligence решения (напр. Power BI) или 

специализирани скриптови езици, които да осигурят почистване и систематизиране на 

данни. Този начин на работа ще бъде тестван най-напред по отношение на данните от 

LTER-BG в края на 2021 – началото на 2022 г. Установен бе и контакт с ИИКТ – БАН 

за възможно разширяване на сътрудничеството по съхранение и обработка на данни, 

което е започнало в хода на работа по DISSCO –- проект от програмата за научна 

инфраструктура. 

В опитното поле на Институт по земеделие, Карнобат са засяти общо 65 

генотипа, от които 25 сорта ечемик, 15 сорта овес и 25 сорта пшеница. Организирано е 

демополе за презентация на 45 перспективни сортове и линии пшеница, ечемик и овес. 

В колекционен питомник са отгледани и проучени 75 образци (по 25 образци от 

пшеница, ечемик и овес), а в питомник за хибридизация са извършени по 9 хибридни 

комбинации с участието на 30 родителя (по 10 от всяка култура). В F1 хибридна 

популация са отгледани общо 18 хибрида от направените хибридни комбинации през 

2020 г., а в F2 от засятите 18 хибридни популации пшеница, ечемик и овес са отбрани 

общо 610 елитни растения, в т.ч. 360 – ечемик и 250 овес, които ще бъдат проследени 

като потомства през следващата реколтна година. 

През отчетния период съгласно дейностите предвидени по работна програма 

бяха отбрани перспективни генотипа домати, от наличната колекция на Институт по 

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

редуцирано поливане. На отбраните генотипа ще баде направена детайлна оценка по 
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комплекс от фенологични, стопански, морфологични, биохимични и сензорни 

характеристики. Експерименталните данни показаха, че най-чувствителни на 

приложения стрес са генотиповете, отнасящи се към групата на едроплодните домати с 

индетерминантен тип на растеж. При тях е наблюдавано изресяване на цветовете от 

29,1% до 66,7% и понижаване на продуктивността с до 70%. 

В момента растенията са разсадени при полски условия по технология за 

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

редуцирано поливане. 

Отбрани, идентифицитрани и съхранени в ген банката на Институт по Земеделие 

– Кюстендил са 20 стари, почти изчезнали крушови сортове (Pyrus) и 5 диви форми 

(евентуално за проучването им като подложки). От род Malus (ябълка) са отбрани 10 

стари сорта, които ги няма в колекционните градини на Института, както и дървета от 

род Sorbus (скоруша) и кестен (Castanea). При експедиции извършени западното 

подножие на Конявската планина между селата Раждавица и Гърбино са открити и 

маркирани над 85 махалебкови дървета и диви череши. На повечето от тях е направен 

серологичен анализ. Процентът на Ilar вирусна инфекция в обследванaтa 

свободнорастяща популация от махалебкови форми и диви череши e 16,7%. 

Идентифициран е единствено PDV, вирусите PNRSV и ApMV не са установени при 

нито едно от изследваните дървета. 

 

РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

През изминалата година работата по РП I.8. се изпълняваше съгласно 

предварително разработената работна програма, като в оперативен план отделните 

дейности се извършваха в съответствие с епидемиологичната обстановка в страната. В 

тази връзка някои планирани командировки, теренни изследвания и участие в 

планирани форуми  не бяха извършвани и бяха отложени за следващите етапи от 

програмата. Това особено силно засегна участието и представянето на резултатите в 

научни форуми, семинари и конференции, част от които бяха отменени или отложени 

за други периоди. Това се отрази на изпълнението на част от индикаторите за 

изпълнение на работният пакет. 

 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

Изпълнението на предвидената работа през третата година от работата по 

Програмата, 2021 г., продължи да бъде затруднено от повсеместното разпространение 

на пандемията от Ковид 19. Все още не могат да се изпълняват пълноценно задачите, 

свързани с командировки, теренни и лабораторни изследвания. Въпреки трудностите 

бяха осъществени някои от предвидените командировки като бяха направени и 

съответните теренни наблюдения и бе събран и подготвен скален материал за 

лабораторни изследвания. Бяха изследвани свлачищни и срутищни процеси в различни 

района на страната, инсталирана е нова метеостанция. Продължи събирането на данни 

от инсталираните вече метеостанции (по линия на проекта) в страната. Естеството на 

работата ни бе насочено към обработка и структуриране на досегашните резултати, 

тяхното сравнение с новополучени резултати, подготовка и участие на конгреси и 

конференции, както и отразяване на резултатите в научни публикации. Съгласно 

отчетните индикатори, работата по работния пакет I-9 е изпълнена за годината.  

Опасенията ни са свързани с непредвидимото развитие на пандемията и дали ще 

може да изпълним предвидените монтирания на метеостанции, на набелязаните по план 

места. За сега през тази година е монтирана една метеостанция, а втората предвидена е 
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в процес на преговори за разрешение да бъде монтирана. Периодично налаганите (и 

непредсказуеми във времето) рестрикции във връзка с епидемичната ситуация в 

страната доведоха до силно ограничаване на възможностите за изследвания (полеви и 

лабораторни), командировки в страната и чужбина. Независимо от обстоятелствата и 

променливата обстановка колективът се стреми и ще се опитва и през следващата 

година да работи с възможностите си според ситуацията. Изпълнението на някои от 

предвидените за третата година задачи бе затруднено и те ще бъдат отчетени частично, 

но такива задачи не са много на брой и това не повлия значително върху общото 

изпълнение на работата. Съзнаваме, че тази пандемия е необичайна и непредвидима в 

световен мащаб, поради което твърдите ангажименти е трудно да бъдат изпълнени 

навреме.  

 

РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 

Създадените бази са актуализирани – каталогът на земетресенията, представен 

на страницата на НИГГГ, е допълнен със събитията, реализирани до ноември 2021 г. 

Допълнена е и базата данни за силни движения. Показано е, че формулата за 

превръщане на магнитуд Mp в Mw за земетресения с Mp≥3.0 е приложима и за 

земетресения с Mp≥2.5. Каталогът е допълнен със земетресения с Mp≥2.5 (Mw≥2.6). 

Създадените интегрирани карти в ГИС среда на съвременната сеизмичност, 

генерирана на територията на страната и близките околности са допълнени с новите 

данни. 

Оценена е приложимостта на законите за затихване на земните движения на 

базата на допълнената база данни за силни движения. 

На базата на геоложка и сеизмологична информация е оценена повторяемостта 

на силните земетресения за трите сеизмотектонски региона на територията на страната 

и зоните около градовете София, Благоевград, Пловдив и Велико Търново. Резултатите 

от двете оценки са сравнени.  

Оценена е сеизмичната опасност за територията на страната с отчитане на 

инженерно геоложките условия за различни периоди на повторяемост. Оценена е 

сеизмичната опасност за големи периоди на повторяемост (2475 и 4750 години) за 

почвени условия „скала“. 

На базата на сеизмотектонските особености и инженерно геоложки условия са 

генерирани детерминистични и вероятностни сеизмични сценарии за град Благоевград 

и Русе. Сценариите са по отношение на максимално ускорение и скорост, спектрални 

ускорения за 0.3 и 1.0 секунди и макросеизмична интензивност. Подготвени са данните 

за София, Пловдив, Велико Търново и Варна. 

За района на НИГГГ са оценени фундаменталния период и усилванията за 

различни честоти. Оценена е скоростта на напречните вълни в горните 30 м. и е 

сравнена с оценките получени на предните етапи. За София е създадена цифрова карта 

на нивото на подпочвените води. 

Оценени на директните повреди и разрушения на сградите в Благоевград при 

катастрофални земетресения – детерминистичен и вероятностен сценарий. 

Оценени са социалните загуби - ранени хора и жертви – детерминистичен и 

вероятностен сценарий. 

Оценени са икономическите загуби вследствие на директните физически 

повреди и разрушения – детерминистичен и вероятностен сценарий. 

Представени са препоръки при проектирането и строителството на мостови 

конструкции в земетръсни райони. 
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Идентифицирани са националните структури, имащи отношение и отговорности 

към действията, в случай на земетресение  

 

Р.П. I.11. Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на 

ниво защитена зона за 13 защитени зони от мрежата натура 2000 в България 

Дейностите включени в РП.I.11 бяха свързани с разработване на специфични и 

подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 13 защитени зони от мрежата 

Натура 2000 в България. Тази дейност е от особена важност за държавата, в частност 

МОСВ, тъй като е в отговор на официалната кореспонденция със службите на 

Европейската комисия по отношение на прилагането на изискванията на двете 

природозащитни директиви в България (Директива 92/43/ЕИО и Директива 

2009/147/ЕО).  

Колективът изпълняващ задачите в този работен пакет се справи успешно и 

дейността е завършена в срок.  

Файловете, които съдържат резултатите от изпълнението на РП I.11 са изпратени 

на вниманието на компетентните органи в МОСВ. Те са дадени в Приложения към РП 

I.11 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

Настоящият научен отчет отразява работата, извършена по РП.II.1. Създаване на 

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

през 2021 г., която се явява трета година от проектния цикъл на програмата.  

В съответствие с плана  за изпълнение на задачите по работния пакет, работата 

беше насочена към три основни направления: 

Изграждане на геобазата данни и създаване на адекватни условия за 

събиране, съхранение и достъп до качествени информационни ресурси. 

Осигуряване на изчислителна среда за използване на съвременни числени, 

динамични и статистически модели. 

Разработване на ГИС сървърно приложение за целите на програмата.  

Основният фокус през отчетния период беше поставен върху изграждането на 

специализираната геоинформационна инфраструктура, която понастоящем е 

обезпечена както с необходимата техническа документация, така и със съответните 

технологични решения. На текуща база същата се доразвива чрез добавяне на 

информационни ресурси, както с базов характер, така и специализирани данни. Макар 

че пандемичната обстановка все още да оказва сериозно ограничаващо влияние  върху 

изпълнението на някои от задачите, в общи линии работната програма се изпълнява в 

съответствие с програмата. Основните трудности бяха свързани с планираните участия 

в събития и научни форуми, по-голямата част от които са  отменени и/или 

трансформирани от присъствени в онлайн събития, което повлия на нормалното 

изпълнение на планираната научна програма.  

 

РП II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) 

През 2021 г. по програмата „Опазване на околната среда и намаляване на риска 

от неблагоприятни явления и природни бедствия“ – по Работен пакет (РП) II.3 

Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в 

обществото и под-пакети: РП.II.3.1 Комуникация на резултатите от проекта с 

изследователски групи от други научни области; РП.II.3.2 Разпространение на знания 

в рамките на международната изследователска общност; РП.II.3.3 Принос към 
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дейностите по разработване на публични и частни политики; РП.II.3.4 Комуникация с 

широката общественост; РП.II.3.5 Разпространение на знания в педагогическата 

практика е планирано осъществяването на следните дейности:  

1) Организиране и провеждане на семинари за представяне на резултатите по 

програмата;  

2) Представяне на научни публикации и презентации на български и 

международни научни форуми (конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси и 

др.), за представяне и популяризиране на резултатите по програмата; 

3) Поддържане сайта на програмата - https://nnpos.wordpress.com/; 

4) Отпечатване на рекламни материали.  

 

РП.II.2 Международно сътрудничество 

Заложената в РМС № 577/17.08.2018 и РМС №900/07.12.2020 г., основна цел на РП.II.2 

е чрез осъществяване на международно сътрудничество, научните изследвания на 

Програмата да бъдат извършвани на ниво, отговарящо на съвременното състояние на 

световната наука, с прилагане на най-добрите практики и при знанията, вече 

генерирани в сферата на опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия. Международното сътрудничество 

предвижда следните дейности: кратки работни посещения на участници в програмата 

във водещи изследователски групи в чужбина и посещения на чужди учени у нас; 

разработване на съвместни проекти; обучение на млади учени; реализиране на 

докторантури със споделено ръководство; участие в международни научни прояви. 

 В резултат на непредвидената извънредна обстановка в световен мащаб, свързана с 

епидемията от Ковид 19, значително бяха ограничени преките контакти между 

членовете на работните колективи. Последното се отнася също така и за 

международните контакти между учените, които бяха сведени преди всичко до участия 

в онлайн конференции. 

Необичайните условия на работа през последните две години наложиха промяна 

на общоприетите начини за осъществяване на международно научно сътрудничество. 

Работните колективи на Програмата се преориентираха своевременно и положиха 

необходимите усилия за активно участие в организираните от чуждестранни екипи 

онлайн конференции, а също така увеличиха броя на виртуалните конференции, 

организирани от български колективи. Участниците в Програмата съществено 

увеличиха публикационната си дейност в реномирани международни списания, като по 

този начин бяха частично компенсирани ограниченията при обмяната на научни 

знания, наложени от липсата на преки международни контакти и дискусии на 

присъствени научни конференции. 

С цел да бъдат отчетени новите условия за провеждане на научните изследвания 

по Програмата, Изпълнителният съвет на свое заседание (Протокол №6/2021 г.) взе 

решение в годишния отчет за 2021 г. да се включи отчет и за РП.II.2, който да съдържа: 

 + списък с публикациите на членове на Програмата в съавторство с 

чуждестранни учени; 

 + списък с публикациите в списания с IF от квартили Q1-Q4; 

 + списък с участията в международни научни прояви; 

 + осъществена международна мобилност в рамките на Програмата. 

Въпреки ограниченията, наложени от Ковид19, участниците в Програмата 

успешно осъществиха международни контакти с изследователски групи от чужбина и 

са налични множество резултати, съответстващи на дейностите по РП.II.2. 

 

 

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

НА ПРОГРАМАТА 

 

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

 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Р.1.2 База Глобален 

метеорологичен фон – текущ 

климат и за сценарии на 

бъдещи климати 

1, 2 До момента са създадени над 7 

набора бази данни на глобалния 

метеорологичен фон за текущ 

климат и за сценарии на бъдещи 

климати . 

Р.1.3 Набор верифицирани и 

оптимално настроени модели 

на 

регионален/локален/градски 

климат 

2, 3 За момента са избрани 4 модела за 

моделиране на  

регионален/локален/градски 

климат . 

Р.1.4 Набор от средства за оценка, 

превеция и адаптивност към 

екстремни явления, 

приложим за условията на Р. 

България при 

агроекосистеми/урбанизирани 

и немодифицирани 

територии, архитектура и 

технологична верига. 

2, 3 Избрани са няколко климатични 

индекса за оценка изменението на 

климата върху качеството на 

живот, човешкото здрав, 

енергийното потребление и 

земеделието. 

Р.1.5 Статистическия значим 

ансамбъл от метеорологични 

полета, който има за цел да 

разкрие основните типични и 

екстремни черти и явления, с 

тяхната типична 

пространствено-временна 

повтаряемост, които 

характеризират бъдещите 

регионални/локални климати 

на страната 

3, 4 Започнати са компютърни 

симулации на 3 периода – минало, 

близко бъдеще и далечно бъдеще. 

Като симулациите на бъдещия 

климат са за трите  климатични 

проекции – RCP2.6, RCP4.5 и 

RCP8.5 

Р.1.6 4 D картиране на 

регионалните/ локални 

характеристики на климата за 

страната (30 годишен 

ансамбъл от компютърни 

симулации) за текущия и 

бъдещия климат 

3, 4 Започнато е изработването на 

карти от 30 годишния ансамбъл от 

компютърни симулации 

Р.1.10 Оценка на риска и картиране 2,3,4,5 Обработени са данните за 
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на зони на уязвимост 

(„горещи“ точки) по 

отношение развитие на 

ерозионни процеси, 

деградация на почвата и 

атмосферно замърсяване. 

„почвения индекс“ за река 

Джерман и е направено картиране 

на пространственото 

разпределение на почвения 

индекс с използване на 

географски информационни 

системи. 

Р.1.11 Данни за продуктивността и 

динамика на растеж на горите 

в условия на климатични 

промени. 

1,2,3 

 

Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

Р.1.12 Кръговрат на въглерода и 

динамика на улавяне на 

въглерод в горските 

екосистеми при промяна в 

климатичните условия.  

3,4 

 

 

Р.1.13 Изменения запасите на 

въглерод в основните типове 

горски почви в България във 

връзка с измененията на 

климата и стопанисването в 

горите.  

3,4 

 

 

Р.1.14 Данни за настъпили природни 

щети в горите на България 

във връзка с настъпили 

климатични промени. 

1,2 

 

Проведени са проучвания за 

наличие на естествени регулатори 

върху широкоразпространените 

инвазивни насекомни видове 

Р.1.15 База данни за щетите от 

основните вредители и 

патогени в горските 

екосистеми и изясняване на 

параметрите на тяхната 

вредоспособност. 

3, 4  

Р.1.16 Прогнозиране на измененията 

в ареала на стопански 

значимите насекомни 

вредители и патогени в 

условия на климатични 

промени; 

3, 4  

Р.1.19 Разработване на лесовъдски 

системи за смекчаване на 

негативните въздействия в 

най-уязвимите на климатични 

промени зони. 

3, 4  

Р.1.23 Методология за оценка на 

обектите от критичната 

3,4,5  
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инфраструктура на 

национално ниво и рисковете 

за тяхната устойчивост 

 

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

 

 

задача 
Резултат 

Година в 

проекта  

Степен на 

изпълнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП.I.2.1 

Становище по „Проект на 

Актуализирана предварителна 

оценка на риска от наводнения  за           

Източнобеломорски район за 

басейново управление“ 

 

 

3 

Предоставено през 

май 2021 г. на 

Източнобеломорски 

район за басейново 

управление, Пловдив 

Становище по Плана за 

възстановяване и устойчивост на 

Република България в сектор ВиК и 

хидромелиорации с препоръки за 

подобряване на инвестиционните 

предложения. 

 

 

3 

Предоставено с писмо 

№ 114/ 26.05.2021 на 

ИИКАВ-БАН на 

Вицепремиер по 

управление на 

европейските средства 

и МОСВ 

Проучване съвместно с „ВиК“ 

ЕООД-Пловдив на 

водоснабдителната система на с. 

Брестовица на 23-24 юни 2021г. по 

искане на „Българския ВиК холдинг“ 

ЕАД и изготвена препоръка с 

първоначални мерки за преодоляване 

на замърсяването на водата на с. 

Брестовица с манган. 

 

 

 

3 

Изпратена препоръка 

на ИИКАВ-БАН с 

писмо № 

135/25.06.2021 до 

„ВиК“ ЕООД-Пловдив 

„Българския ВиК 

холдинг“ ЕАД, 

областен управител на 

Пловдив ипредседател 

на ГС „Живот за 

Брестовица“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП I.2.3 

Създадени и калибрирани модели на 

процеса “валеж-отток” на 

водосборите на р. Места и р.Струма 

с помощта на софтуера HEC-HMS 

 

1, 2, 3 

Проведени моделни 

изследвания на 

продължително и на 

събитийно 

симулиране на 

валежни процеси. 

Създаден модел за анализ на водния 

баланс във водосбора на р.Струма с 

помощта на софтуера WEAP 

 

2, 3 

Проведен 

предварителен анализ 

на водния баланс във 

водосбора на р.Струма 
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Приложен е софтуера MULINO DSS 

за подпомагане вземането на 

решение при управление на водните 

ресурси с използване на 

многокритериален анализ за оценка 

на алтернативи с удовлетворяване на 

икономически и екологични 

критерии. 

 

 

 

2, 3 

Софтуерът е 

демонстриран за 

дългосрочно 

подобряване на 

качеството на водите 

на р.Места с 

изграждане на 

пречиствателни 

станции за отпадъчни 

води.   

 

Приложен е софтуера ProDec за 

построяване на дървовидна 

структура на решения при 

управление на водните ресурси чрез 

правила от вида „Ако …. тогава …“ с 

прилагане на размити числови и 

лингвистични оценки . 

 

 

2, 3 

Демонстриран за 

различни задачи: за 

оценка на риска от 

наводнение и 

необходимите спешни 

превантивни мерки и 

действия; за вземане 

на решение при 

оценка на качеството 

на водите и др. 

Подготвен и публикуван 

монографичен труд „Компютърно 

моделиране на хидроложки процеси 

и управление на речни басейни”, 

2021 г.  

 

 

1, 2, 3 

Публикуван от 

Академично 

издателство на БАН 

проф.Марин Дринов, 

2021 г. 

 

 

 

РП.I.2.4 

Събрана информация за оценка на 

ресурсите на подземните води в 

цялата страна, с приоритет пилотни 

участъци (поречието на р. Места). 

 

1, 2, 3 

Създадена е структура 

на база данни удобна 

за последващ анализ 

 

Проведени теренни изследвания в 

различни точки в страната за 

разчленяване на геоложкия разрез с 

проучвателна апаратура PQWT-S500 

по SP метода на собствения 

потенциал 

 

2, 3 

Изяснени и 

конкретизирани геоло-

хидрогеоложките 

условия в дълбочина 

за формиране на 

подземните води в 

различни по тип 

колектори 

 

Измерени дебити на извори в 

поречието на р. Места.  

 

 

3 

Оценени са 

колекторските 

способности на 

пукнатинните 

материали от 

геоложката среда. 
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Направена оценка на водния баланс 

на извори с използване на софтуера 

WaterbalANce, основан на метода на 

Thornthwaite–Mather. 

 

 

3 

Методът е приложен 

за два извора от 

Ловеч-Търновски 

карстов басейн и за 

големия карстов извор 

«Пеща» до с. Искрец. 

РП.I.2.5. Методиката на снежна хидрология 

заложена в модела CLM (Community 

Land Model) е тествана за 

планинския водосбор на яз. Студена 

за периода 2017-2020.  

 

 

 

2, 3 

Установено екстремно 

есенно-зимно 

засушаване във 

водосбора (2019-2020) 

с минимално 

количество сняг и 

минимални водни 

ресурси от сняг, което 

е част от причините за 

водната криза на гр. 

Перник и областта. 

Създаден е информационен масив от 

месечни водни количества за четири 

хидрометрични станции във 

водосборите на р. Янтра и р. Росица 

от началото на хидрометричния 

мониторинг до 2019 г. 

 

 

2, 3 

Установена 

хомогенността на 

годишния и сезонен 

речен отток на река 

Росица и на река 

Видима. 

 

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

РП.I.3.1 1. Доклад-анализ на правно-

нормативната база и методики за 

оценка на качеството на 

повърхностните води 

1,2,3 Докладът се 

актуализира  и ще бъде 

завършен в края на 

третата година  

2. Доклад-анализ на наличната 

научно-техническа литература по 

оценка на качеството на 

повърхностните води 

Данните се 

актуализира, 

основните раздели са 

изготвени 

3. Доклад за актуалното състояние 

на качеството на повърхностните 

води у нас 

Докладът се 

актуализира с данните 

за 2020 г. Ще бъде 

завършен през петата 

година на проекта . 
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4. Картографиране на състоянието 

на качеството на повърхностните 

водни ресурси в България. 

Изработване на тематични карти по 

различни индикатори и показатели 

за състояние, както и обобщени 

картографски материали за 

качеството на повърностни води. 

 

Изработена е основата 

на тематичните карти, 

изработени са карти на 

пилотни водосбори 

РП.I.3.2 Доклад-анализ на правно-нормативната 

база и методики за оценка на 

качеството на подземните води 

 Основната част от 

доклада е изготвена, 

необходими са само 

корекции и добавки. 

1. Доклад-анализ на наличната 

научно-техническа литература по 

оценка на качеството на подземните 

води 

1,2,3 Основната част от 

доклада е изготвена, 

необходими са само 

корекции и добавки 

2. Доклад за актуалното състояние 

на качеството на подземните води у 

нас 

 Работи се в момента 

като материалът се 

актуализира с данните 

от 2020 г. 

3. Изработване на тематични и 

комплексни карти за състоянието и 

промените на подземните води 

  

Работи се в момента 

РП.I.3.3 1. Доклад включващ преглед на 

съществуващите методи за анализ и 

оценка на качеството на 

повърхностните и подземните води 

1,2,3 Тествани са широк 

набор от индекси за 

комплексна оценка на 

качеството на 

повърхностните и 

подземните води. 

Докладът е 

структуриран, 

финализацията се 

предвижда през 

третата година 

 2.  Разработена методика за 

прилагане на иновативни методи за 

анализ и оценка на екологичното 

състояние (ЕС) на повърхностните 

и подземните води 

1,2,3 Работи се в момента, 

тестват се различни 

иновативни методи за 

анализ и оценка на ЕС 

на водите. 

В процес на 

съгласуване с 

възложителя е 

методика за оценка на 

ЕС на повърхностните 

водни тела в 

Източнобеломорски и 

Западнобеломорски 
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басейнови райони. 

 3. Определяне на оптимален набор 

от индикатори за характеризиране 

на качеството на водите  

 

1,2,3 Избраните физико-

химични показатели се 

тестват в пилотни 

басейни 

Разработен е 

методичен подход, 

вкл. индикатори за 

оценка на 

пригодността на 

реки/речни участъци 

за възпроизводство на 

рибна фауна 

РП.I.3.4 1. Определяне на пилотни басейни 

и подземни водоносни системи за 

тестване и верификация на 

иновативни методи за анализ и 

оценка на качеството на водите 

 

2,3,4,5 Извършва се 

статистическа 

обработка и анализ на 

качеството на водите в 

басейните на реките 

Струма, Места, 

Тунджа, Арда , Искър 

Тополница. 

Предвижда се 

пробовземане анализ и 

обработка на данни 

за“горещи точки“ – 

поречие на р. Въча, 

някои черноморски 

реки 

РП.I.3.5 1. Участие в национални и 

международни научни форуми 

1,2,3,4,5 Участие в провели се  

международни форуми 

– 2; 

Участие в предстоящи 

- 4 

2. Публикации в списания/издания 

с импакт-фактор 

1,2,3,4,5 Публикувани – 2 

статии 

Подадени за печат – 10 

от тях с IF/SJR се 

предвиждат поне 3 
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3. Провеждане на семинари за 

информиране на компетентните 

държавни и местни органи за 

управление за състоянието на 

качеството на повърхностните и 

подземните води на басейново, 

регионално и национално равнище. 

1,2,3,4,5 Проведена една среща 

на ръководителите на 

екипи от РП. 1.3 в 

онлайн режим. 

Проведени срещи на 

екипите от ГИ-БАН и 

МГУ за съвместни 

дейности. Поради 

епидемиологичната 

обстановка срещи и 

семинари с външни 

организации не са 

провеждани и 

планирани.  

4. Обучение с цел повишаване на 

професионалната подготовка и 

квалификация на млади учени и 

студенти. 

1,2,3,4,5 По темата на РП 1.03. 

в ИБЕИ се обучава 

един докторант и 

двама са отчислени с 

право на защита. 

 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

 

 Резултат Година 

(РП) 

Степен на изпълнение (кратък 

коментар) 

РП. 

1.4.1 

Геобаза данни от събраните по време 

на проекта данни: щети, 

хидродинамика, морфодинамика, 

уязвимост 

3, 4, 5 Продължи събирането на данни, 

които ще бъдат включени в 

геобазата. Въведената епидемична 

обстановка не позволи 

допълването ѝ с полеви данни. 

РП. 

1.4.1 

Анализ и оценка на риска от 

наводнения и ерозия по 

методологията CRAF (Coastal Risk 

Assessment Framework) 

3, 4 Приложена е методологичната 

рамка CRAF за идентифици-

раните брегови участъци. Получен 

е индекс на заплахата. В процес на 

определянето е индексът на 

уязвимст (изложеност). 

РП 

I.4.2-1 

Допълване на наборите от in situ и 

спътникови физични, биологични и 

химични данни. 

 

3, 4, 5 Продължи работата по 

актуализирането на наборите от in 

situ физични, биологични и 

химични данни. Допълване се 

набора от спътникови данни с 

данни от AVHRR (продължение 

от втората година) 

РП Определяне на времевите и Продъл Валидирани са спътниковите 
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I.4.2-1 пространствените мащаби за анализ 

и диференциране на зони с 

потенциални климатични 

въздействия на базата на 

статистически анализи. 

жение 

от 2 

година 

данни за ТМП от МОDIS с in situ 

измервания. Поради големият им 

обем, процесът по валидиране на 

AVHRR данни ще приключи в 

началото на 4 година. 

РП 

I.4.2-1 

Установяване на многогодишните 

пространствени и времеви изменения 

в хоризонталното разпределение на 

хидрофизичните структури 

(повърхностен размесен слой, студен 

междинен слой, включително слоеве 

на значителните вертикални 

градиенти) и дефиниране на 

климатични полета. 

3, 4,5 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

РП 

I.4.2-1 

Оценка на тенденциите във 

времевите и пространствените 

изменения в параметрите на средата 

и определяне на въздействието им 

върху потенциални индикаторни 

видове, в частност планктонни 

3, 4, 5 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

РП 

I.4.2-2 

Средногодишни и сезонни карти на 

скоростта на теченията на различни 

хоризонти в разглеждания район 

3 Резултатът е получен  

РП 

I.4.2-2 

Средногодишни и сезонни карти на 

вариацията на скоростта на теченията 

на различни хоризонти в 

разглеждания район 

3 Резултатът е получен 

РП 

I.4.2-2 

Средногодишни и сезонни рози на 

теченията на различни хоризонти в 

разглеждания район 

3 Резултатът е получен 

РП 

I.4.3-1. 

Възстановка на екологичната 

обстановка на местообитанията на 

Оstrea edulis и Mytilus 

galloprovincialis 

3, 4 Извършен е физикохимичен 

анализ на морската среда. 

Получени са радиовъглеродни 

датировки. Проведени са 

допълнителни анализи за 

радионуклиди в седиментни проби 

и интерстициални води. 

Резултатът ще бъде постигнат в 

предвидения срок 

РП 

I.4.3-2.  

Изследвани са основните рискови 

процеси и природните ресурси в 

Българския сектор на Черно море и 

крайбрежната зона 

3 Получени са нови резултати 
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РП 

I.4.3-2. 

Изследвани са геоложки рискови 

явления 

3 Установени са възможности тези 

явления да генерират 

катастрофални явления. 

РП 

I.4.3-2. 

Проведени са археосеизмологични 

изследвания в Българския сектор на 

Черно море и по крайбрежието. 

3 Потвърдено е наличието на нови и 

известни вече силни исторически 

земетресения въздействали 

изследвания регион.  

РП 

I.4.3-2. 

Изследвани са разломни структури, 

носещи потенциал за генериране на 

неблагоприятни рискови явления. 

3 Създадена е нова карта по видове 

разломи за района на Северното 

Българско Черноморско 

крайбрежие. 

РП 

I.4.3-2. 

Създадена е методика за извличане 

на информация (пряка или косвена) 

от архивни източници за определяне 

на скоростта на вторичните 

сеизмични вълни в 30-метровия 

дълбочинен интервал- Vs_30. 

3 Приложена е методиката за 

определяне на Vs_30 в сеизмично 

активни региони. 

РП 

I.4.4 

Научно обусловани мерки за 

подобряване на съществуващото 

законодателство  

3 Направен е анализ на 

съществуващото законодателство  

РП 

I.4.4 

Обосновани предложения за 

аквакултурно отглеждане в зоните по 

Натура 2000 и правила за провеждане 

на ОВОС съгл.изискванията на РДВ 

и РДМС  

3 Представени са обосновани 

предложения за аквакултурно 

отглеждане в зоните по Натура 

2000.  

РП 

I.4.4 

Предложение за нови мерки за 

устойчиво аквакултурно 

производство и обществено 

обсъждане на предложените мерки  

3 Направен е анализ на мерките за 

аквакултурно производство  

РП 

I.4.5 

База данни за генетичното 

разнообразие на калкана пред 

българския бряг 

3, 4, 5 Популационно-генетичен анализ 

на една популация калкан пред 

българския бряг на Черно море, 

като получените резултати ще са 

част от планираното за целия 

период на проекта създаване на 

база данни за генетичното 

разнообразие на този вид. 

Резултатите от секвенирането и 

фрагментния анализ са получени и 

анализирани. Генетичните 

секвенции на мт. ДНК (COIII и 

CR) са депозирани в световната 

генетична база данни GenBank 
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(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) . 

РП 

I.4.5 

Оценка на генетично разнообразие в 

популациите на черноморския калкан 

пред българския бряг на Черно море 

3, 4, 5 Резултатите са получени и 

анализирани в предвидения срок  

РП 

I.4.5 

Проследяване на тегловна, размерна 

и полова структура, както и анализ на 

морфометрични и меристични белези 

на популациите на калкана.  

3, 4, 5 Анализирани са размерно-

тегловната структура, установено 

е статистическото разпределение 

на общата и стандартната 

дължини, теглото и 

морфометричните признаци на 

екземплярите. 

Резултатите са получени в срок. 

РП 

I.4.6 

Провеждане на теренни и 

лабораторни изследвания 

3 Проведени са теренни и 

лабораторни изследвания, както и 

анализ на получените резултати. 

РП 

I.4.6 

Публикувани 3 научни публикации в 

специализирани списания 

4, 5 Резултатът е изпълнен частично 

предсрочно, публикация в глава от 

сборник доклади 

РП 

I.4.6 

Разработена методика 4, 5 Резултатът е постигнат частично 

предсрочно - 3 методики. 

 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

 

 Резултат Година на 

проекта  

Степен на 

изпълнение 

 

Р.5.2 База Исторически и съвременни 

метеорологични данни за региона 

1 Резултатът е 

получен, базата 

данни продължава 

да се допълва.  

Р.5.3 База Исторически и съвременни КАВ 

данни за региона 

1, 2 Резултатът е 

получен, базата 

данни продължава 

да се допълва. 

Р.5.4 База емисионни данни 1, 2, 3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.5 База Демографска/здравна информация 1, 2, 3, 4 Базата данни 

продължава да се 

допълва. 

Р.5.6 Каталог на най-типичните и обществено 

значими заболявания, свързани с ВС и 

ГВС 

1, 2, 3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.7 Набор верифицирани и оптимално 1, 2, 3 Резултатът е 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

27 
 

настроени модели за оценка на 

параметрите на ВС и ГВС 

получен. 

Р.5.8 4 D картиране на климата на параметрите 

на ВС за страната (10 годишен ансамбъл от 

компютърни симулации) за текущия 

климат 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.9 4 D картиране на климата на параметрите 

на ВС за страната (10 годишен ансамбъл от 

компютърни симулации) при набор 

сценарии за бъдещи климатични промени 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.10 4 D картиране на климата на параметрите 

на ГВС за избраните пилотни градове (10 

годишен ансамбъл от компютърни 

симулации) за текущия климат 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.11 4 D картиране на климата на параметрите 

на ГВС за избраните пилотни градове (10 

годишен ансамбъл от компютърни 

симулации) при набор сценарии за бъдещи 

климатични промени 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.13 4 D картиране на климата на 

количествените характеристики (индекси) 

на КЖ и риска за ЧЗ за страната (10 

годишен ансамбъл от компютърни 

симулации) за текущия климат 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.14 4 D картиране на климата на 

количествените характеристики (индекси) 

на КЖ и риска за ЧЗ за страната (10 

годишен ансамбъл от компютърни 

симулации) при набор сценарии за бъдещи 

климатични промени 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.24 База-данни с експериментални данни от 

лидарни измервания на аерозолните 

замърсявания и числени и графични 

резултати от тяхната обработка 

2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.25 Лидарни методики и практики за 

определяне на масовата концентрация на 

ФПЧ въз основа на регистрираните 

оптични характеристиките на А/ФПЧ 

2, 3 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.27 Развитие и усъвършенстване на мрежата за 

мониторинг на атмосферната 

радиоактивност в България 

1, 2, 3 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.28 База данни за радиационните параметри на 

приземния атмосферен слой в България от 

измервателната мрежа на ИЯИЯЕ 

1, 2, 3 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.30 Проучване на взаимовръзките между 

основните източници на атмосферна 

радиоактивност и някои метеорологични 

параметри и влиянието им върху 

качеството на живот, здравния риск и 

състоянието на екосистемите, както в 

3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 
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градски урбанизирани райони, така и 

извън тях. 

 

 

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

събития в миналото - ключ към разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за 

планетата 

 

 

Подпакет/ 

Задача 

 

 

Резултат 

Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

 

 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

РП.1.6.1.1. Събрани материали от теренни 

проучвания 

3 Резултатът e получен 

през втория етап на 

третата година. 

Завършени лабораторни обработки на 

пробите 

3 Резултатът е получен. 

Публикувана научна публикация в 

специализирани списания 

3 Резултатът е получен. 

РП.1.6.1.2. Таксономична обработка на 

получените при разпадане в 

микропалеонтоложка лаборатория 

конодонти. 

3 Резултатът е получен 

за третата година, но е 

текущ процес. 

Теренни изследвания и опробване на 

разрези.  

 3 Опробвани са 3 

разреза от Краището и 

Софийска Стара 

планина при селата 

Eловица, Стайчовци и 

Мурено. Получен. 

Подготовка на получените данни за 

участие с публикация в ежегодната 

конференция с международно участие 

на БГД.   

3 Подаден  е абстракт, 

разглеждащ 

седиментационната 

обстановка. Ще се 

представи като постер 

на „Геонауки“ 2021 

през декември. 

 

РП.1.6.2. 

 

Направен е морфологичен анализ на 

седиментен пирит в скали от избрани 

последователности около Т-ОАЕ. 

3 Резултатът е получен в 

предвидения срок. 

Статистическа обработка на данните от 

морфологичния анализ на седиментен 

пирит. Подготовка на проби и 

определяне на степента на пиритизация 

на скалите в интервали около Т-ОАЕ. 

3 Резултатът вероятно 

ще бъде получен в 

предвидения срок. 

Анализирана е голяма серия от образци 

за съдържания на главни, редки и 

разсеяни елементи и са получени 

3 Резултатът вероятно 

ще бъде получен в 

предвидения срок. 
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окуражаващи резултати. Избрани 

проби са подложени на рентгено-

флуоресцентен анализ и е определен 

минералния състав на скалите. 

Направена е частична корелация на 

данните от България с данни от 

едновъзрастови Тетиски и Бореални 

фосилни последователности и 

геохимични бази данни в Европа. 

Разработването на модел на 

механизма на масово измиране и 

реакция на организмите в следствие 

на ТОАЕ е предстоящ. 

3 Резултатът вероятно 

ще бъде получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.3. Проследяване и анализ на 

вертикалното разпространение на 

таксоните и извеждане на зонални 

биостратиграфски схеми в интервала 

оксфордски – валанжински етаж. 

2-3  Продължава работата 

върху материалите 

събрани през първата 

и втората година на 

проекта. 

Проследяване на регионалните 

взаимоотношения на литотелата и 

уточняване на хроностратиграфския 

им обхват, разпознаване на 

прекъсвания,  несъгласия и 

събитийни репери; микроскопско 

определяне на скалите в дюншлифи, 

определяне на процентното 

съдържание на неразтворимите 

компоненти по класическа методика, 

определяне на процентното 

съдържание на калцит и доломит чрез 

класически мокър карбонатен анализ, 

гранулометричен анализ с отделяне 

на микронна фракция и рентгено-

дифракционен анализ, 

микроскопското описание на 

карбонатните скали  

1-3 Проведени на 

ревизиращи теренни 

работи на разрези, 

опробвани през 2020 

год. в района на 

Централна Северна 

България, както и 

опробване на нови 

разрези. 

Микрофациални седиментоложки 

изследвания на разрезите; 

реконструкция на вертикалните и 

латерални преходи на обстановки на 

карбонатна акумулация според 

седиментоложките и 

палеонтоложките компоненти в 

стратиграфския запис; близки и 

далечни корелации с късноюрски и 

раннокредни разрези в Тетиския 

регион с акцент на валанжинския 

интервал с цел да се установят 

глобални тенденции в проявата на 

океанското събитие Вайсерт. 

1-3 Продължава работата 

върху материалите 

събрани през първата 

и втората година на 

проекта. 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

30 
 

 Прилагане на класически 

количествени методи и 

палеоеколожки анализи, изотопни 

изследвания на представителни проби 

от изследваните разрези. 

1-3 Продължава работата 

върху материалите 

събрани през първата 

и втората година на 

проекта. 

Представяне на резултатите от 

проведените  изследвания на 

национални/международни научни 

форуми; публикуване на резултатите 

в реномирани научни списания. 

2-3 Резултатът е частично 

получен - представени 

бяха резултати от 

изследването на 

международен форум, 

но е забавена 

публикацията в ИФ 

списание. 

РП.1.6.4. Лабораторни изследвания, анализи и 

оброботка на фактическия материал – 

разпадане на пробите за микрофосили 

– фораминифери и варовит 

нанопланктон;  

 

3 Резултатът e получен. 

Отбиране на екземпляри от един род 

фораминифери за извършване на 

анализи на леки изотопи (δ13C, δ18О) и 

избрани главни елементи и елементи-

следи от новоустановения разрез.  

 

3 Резултатът e получен. 

Количествени преброявания на 

нанофосилите от СМВЕ-интервала в 

разрез Кладоруб. 

 

3 Резултатът e получен. 

Научните резултати са 

отразени в подаден 

абстракт за „Геонауки“ 

2021. 

РП.1.6.5. Микроскопски наблюдения и 

таксономично определяне на 

видовете със светлинен и сканиращ 

електронен микроскоп. 

3 Резултатът е получен. 

 Пълни и детайлни количествени 

изследвания с висока резолюция на 

варовитите нанофосили в интервала 

на ПЕТМ. 

3 Резултатът е получен. 

Получени първи резултати от 

изотопните изследвания, построени 

криви на вариациите в изотопното 

съдържание. 

3 Резултатът не е 

получен поради 

неработещите в 

чужбина лаборатории 

за леки изотопи. През 

м. ноември 2021 г. 

пробите са изпратени 

за анализ в 

Университета в 

Женева, Швейцария. 

Ще бъде получен със 

закъснение. 
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 Паралелизация на биостратиграфски 

и изотопно-геохимични данни от 

изследваните разрези на ПЕТМ. 

3 Резултатът e в процес 

на получаване и ще 

бъде получен със 

закъснение, след 

получаване на данните 

от изотопните анализи 

в чужбина. 

РП.1.6.6. Прецизно датиране и корелация на 

изригванията.  

3 Публикувани са 

прецизни резултати за 

възрастите на Първата 

и Втората супер-

ерупции.  

Определяне на климатичните и 

биотични промени 

3 Получени са първите 

резултати от 

влиянието на 

голямата 

Дъждовнишка 

ерупция върху 

нанофосилите на 

базата на 

изследването на 

профил на о-в 

Лимнос. Подготвени 

са и проби за 

изследване на 

влиянието на 

Боровишката ерупция 

върху нанопланктона. 

 Представени резултати на  престижни 

международни форуми. 

3 Резултатът не е 

получен – няма 

подходящи 

международни 

форуми.  

РП.1.6.7. Публикувана статия в престижно 

списание Palaeobiodiversity and 

Palaeoenvironments 

3  Резултатът е получен. 

Проведени лабораторни обработки на 

материали за поленов анализ.  

3 Частично, поради 

ограниченията 

наложени от 

епидемичната 

обстановка.  

Участие с доклади в престижни 

международни форуми 

3 Резултатът е получен 

– 2 бр. доклади в 

онлайн конференция. 

РП.1.6.8. Теренни проучвания – опробване и 

документиране на конкретни скални 

последователности: ревизионни 

маршрути в района на с. Българево, 

Добричко; нови разрези в района на 

3 Резултатът е получен 

– новите теренни 

проучвания са 

успешно проведени 
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„Бриз”, Варна. 

 

през месец юни 2021. 

 

 

Лабораторни изследвания и 

обработка на фактическия материал – 

петрографски, минераложки, 

карбонатен анализ и други. 

 

 

3 Резултатът е получен: 

Пробите са 

прегледани за 

относително 

установяване на 

съдържанието на 

арагонит. Подготвени 

са образци на 

варовици и конкреции 

за направата на 

дюншлифи. 

 

Анализ на фосилната диатомейна 

флора и молускова фауна. 

3 Резултатът е в процес 

на получаване. 

Извлечена е 

молускова фауна; 

изследване на 

фосилните Serpula.  

 

 Представяне на резултати от 

изследванията на два международни 

форума 

3 Резултатът е получен -  

участие в 2 онлайн 

форума. 

РП.1.6.9. Отделяне на катастрофични събития в 

холоценската история на 

Черноморския басейн и съпоставка с 

известните археологически и 

библейски данни 

 

2 Постигнати са 

резултати в полевото 

характеризиране на 

някои разкрития на 

акумулационните и 

ерозионни холоценски 

тераси по Южното 

Черноморие. 

РП.1.6.10. Измерено е разпределението на  

температурите в повърхностния слой 

на почвата и скалите над пещерата 

„Духлата“ и температурата на въздуха 

в нея през зимния период и 

разпределението на  температурите в 

повърхностния слой на почвата в 

оголените места и на дървовидната 

растителност през пролетта. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите са 

получени за два 

сезона на годината, но 

за пълнота трябва да 

бъдат измерени и през 

другите 2 сезона. 

РП.1.6.11. Докладване на резултатите на 3 Резултатът е получен: 
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международни форуми. доклад на Геоложкия 

конгрес в Турция 

онлайн, 2021 г. 

Теренни проучвания и събиране на 

материал. 

3 Резултатът е получен. 

Лабораторни обработки. 3 Резултатът предстои 

да бъде получен в 

срок до края на 2021. 

РП.1.6.12. Получени са данните от бентосните 

проби, събирани от Седемте Рилски 

езера, Чанакгьолските езера и Урдини 

езера: 

- създаване на екологични спектри на 

видовете - основни фактори, които се 

интерпретират в екологичния анализ 

са температура, активна реакция на 

средата /рН/, трофичен статус, 

сапробност и др; определяне на 

тенденциите в ацидификацията на 

средата. 

3 Резултатът е получен.  

Установено е значително количество 

от Navicula pseudosilicula Hust. в 

бентосни проби от езеро „Сълзата” - 

силно застрашен от изчезване 

диатомеен вид, включен в Червения 

списък на Европа. 

2 Резултатът е получен 

и е докладван на 1st 

International 

Conference on Botany 

and Mycology, 

октомври 2021. 

 

 

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

 

Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 
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Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

Подзадач

а РП.I.7.1 

– 1 

Събиране на наземни и сателитни данни за 

простанствените мозайки в избраните 

полигони на местообитанието. Анализ на 

данните 

Излязла от печат 1 публикация в Доклади 

на БАН. В процес на подготовка е втора 

публикация 

3,4,5 Продължава 

работата с нови 

сателитни 

снимки и 

разчитането им. 

 

Подзадач

а РП.I.7.1 

– 2 

Чрез използване на регресионен модел е 

установена линейна завсимост между 

биомасата и диаметрите на стъблата. 

Резултатите от проучването са принос 

към подобен род функционални 

изследвания и бази-данни 

1, 2, 3 Резултатът е 

получен 

Ценозите на върболистния тъжник не са 

фрагментирани от антропогенни 

структури и заедно с целия комплекс от 

горска и др. храстова растителност 

изпълняват важни екологични функции в 

района 

Резултатът е 

получен 

Проведеното изследване на река Доспатска 

в района на ЗМ “Чибуците” показа, че 

физико-химичните и биологичните 

елементи за качество на водата 

съответстват на “много добро” 

екологично състояние 

Видов състав и численост на граъбначни 

животни: получени са данни за ръждива 

полевка, жълтогърла горска мишка, 

сърна, златка, лалугер 

Резултатът е 

получен 

частично, 

мониторингът ще 

продължи и прз 

следващите 

години на 

програмата 

Подзадач

а РП.I.7.1 

– 3 

Анализи на структурата, състава и 

площите на проучваните местообтания 

Допълване на базата данни 

3,4,5 Резултатът е 

частиччно 

получен, 

продължва 

работата 

Подзадач

а 

РП.I.7.2-1 

Попълване на базата занни за гъбите. 

Общият брой записи към момента е 120, а 

установените видове са 44. Установен един 

нов вид макромицет за микотата на България 

от съобщества на сфагнови мъхове – Russula 

grisescens. Установени са два вида паразитни 

гъби нови за микотата на България: 

Microbotryum minuartiae M. Lutz et al. по 

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. 

2,3,4 Резултатът е 

получен и 

продължава 

допълването на 

базата въз основа 

на новосъбрани 

данни 
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Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

recurva, с находище в Рила, и Microbotryum 

succisae (Magnus) R. Bauer & Oberw. по 

Succisa pratensis Moench., с находище на 

Витоша.Microbotryum minuartiae е нов вид за 

Балканския полуостров. Microbotryum 

succisae се съобщава от второ находище за 

Балканския полуостров 

Подзадач

а 

РП.I.7.2-2 

Теренни проучвания на въздействията на 

климатичните промени 

1,2,3,4,5 Резултатът ще 

бъде получен в 

предвидения срок 

Оценка на риска от загуба на биологично 

разнообразие в резултат на 

климатичните промени и формулиране 

на препоръки за смекчаване на 

неблагоприятните въздействия 

2,3,4,5 Резултатът ще 

бъде получен в 

предвидения срок 

Разпространение на резултатите – по едно 

участие в научен форум за третата, 

четвъртата и петата година 

3,4,5 Осъществени 2 

участия в научен 

форум 

Подзадач

а 

РП.I.7.2-3 

Чрез използване на съвременни акустични 

методи са събирани са данни за 

разпространението на прилепи в 

различни райони на страната - Витоша, 

Предбалкан, Дунавска равнина, 

Добруджа, Странджа, Черноморско 

крайбрежие. обработва и се попълват 2 

бази-данни - една за регистрации на 

бозайници и птици чрез фотокапани и 

една за акустични регистрации на 

прилепи. За първата се използва 

програмата camtrapR (https://cran.r-

project.org/web/packages/camtrapR/index.h

tml),  а за втората -  Kaleidoscope и 

bioacoustcs (https://cran.r-

project.org/web/packages/bioacoustics/inde

x.html). Досега в  базите данни са 

архивирани подробни метаданни за над 

5000 снимки от 7 района  и над 15 хил. 

определяеми акустични записи на 

прилепи от 30 района 

3,4 Резултатът е 

получен, 

продължава 

работата предвид 

заложеното за 4 

година 

Подзадач

а 

РП.I.7.2-4 

Установени са нови находища на моделни 

видове от сем. Cicadidae. Обобщени са 

резултатите от изследванията на 

моделните групи гръбначни животни - 

птици и прилепи. Проучването на 

нематодните съобщества показва 

нарушени екологични условия в 

пробните площи в Благоевградската 

2, 3,4, 5 Резултатът е 

получен презвид 

графика за 

дейностите, 

продължава 

набирането на 

информация 
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Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

котловина 

РП.I.7.3. 

Задача 3 

Разработена е концепция за  Национална 

система за ранно откриване и 

предупреждение за инвазивни чужди 

видове 

Обобщени са данните от направено 

пилотно тестване и валидиране на 

смартфон приложението „Инвазивните 

чужди видове в Европа“ в района на 

Долен Дунав, като към него са добавени 

64 нови чужди видове от значение за 

Дунавския басейн.  

Проведени са срещи и разговори с 

експерти от НСЗП към МОСВ за 

обсъждане на необходимостта от 

допълване на националната нормативна 

уредба за прилагането на Регламент (ЕС) 

1143/2014 относно ИЧВ, включително и 

за разработването на Националната 

система 

2, 3 Резултатът е 

получен 

Подзадач

а 

РП.I.7.4-

1. 

Събрани нови данни за гъбните ресурси. 
През 2021 г. са установени като нови за 

микотата на България 1 нов род, 

Cupreoboletus, и 9 нови вида. Lepiota 

elaiophylla и Lepiota xanthophylla 

представляват особен практически 

интерес във връзка с данните за наличие 

в тях на алфа-аманитин – пептид, 

отговорен за тежки отравяния на хора, 

понякога с летален изход. Двата вида 

млечници, нови за страната ни – 

Lactarius quieticolor и L. salmonicolor, са 

със стопанско значение, тъй като 

принадлежат към групата на рижиките 

2,3,4,5 Резултатът е 

получен предвид 

графика за 

дейностите, 

продължава 

набирането на 

информация 

Подзадач

а 

РП.I.7.4-

2. 

Осъществен е планираният мониторинг на 

находища на Adonis vernalis, Allium 

ursinum, Primula veris в естествените им 

находища в следните флористични 

райони: Рила, Знеполски район, Витоша, 

Софийски район, Струмска долина, 

Долината на река Места, Южен Пирин, 

Западни Родопи и Славянка. 

3 Резултатът е 

получен 

Подзадач

а 

РП.I.7.4-

3. 

Проучено е екологичното състояние по 

БЕК Макрозообентос и БЕК Риби на пет 

обекта от Егейския Басейн 

Към анализираните досега общо 45 

локации на речна пъстърва са включени 

и речни участъци, отнасящи се към т.нар. 

«шаранови води», за които е 

идентифициран кумулативен ефект от 

3,4 Резултатът е 

получен,предвид 

планианото за 

2021г., 

проучванията 

продължават 
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Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

хидроморфологичен натиск и глобални 

климатични промени 

Получените данни за състоянието на 

рибните съобщества потвърждават 

тезата, че отнемането на води, особено в 

условията на сезонно маловодие, е водещ 

фактор с отрицателно влияние върху 

обилието и структурата на популациите 

на речната пъстърва Salmo trutta в 

планинските реки 

За първи път е направено систематизирано 

проучване на съобществата на водните 

безгръбначни в планински стоящи водни 

тела (езера и язовири) в екорегиони 7 

Източни Балкани и 12 Понтийска 

провинция 

Подзадач

а 

РП.I.7.4-

4. 

Анализирани са лични впечатления на 

респонденти от селските райони в 

различни региони на страната с цел 

оценяване на възприятията им за 

промените в климата и директното им 

влияния върху земеделските им дейности 

и начин на живот. Събрани са данни за 
обществената информираност за 

нискобюджетни и дребномащабни 

подходи за адаптация към климатичните 

промени и начините създаване на еко-

отговорни продукти и услуги в 

отдалечени и гранични райони 

3 Получени са 

основните 

резултати от 

дейността, 

анализите 

продължават 

РП.I.7.5. 

Задача 5 

Анализирана е експресията ключови гени, 

кодиращи ДНК метилтрансферазни 

ензими, както и на гени, участващи в 

развитието на растенията и свързани с 

отговора към абиотичен стрес. 

Установени са орган-специфични и 

сортово-специфични промени, които 

дават насоки за разкриване на ключови 

механизми, свързани с устойчивостта на 

растенията към абиотичен стрес. 

Подбрани са мобилни генетични 

елементи и гени с плътно метилиране, 

които са под контрол на поддържащата 

метилтрансфераза MET1 и ще бъдат 

предмет на по-нататъшните ни 

изследвания 

3 Резултатите са 

получени в 

предвидения 

срок, като част от 

тях са 

представени с 

постерен доклад 

„Root and shoot 

traits as 

determinants for 

drought tolerance 

in wheat“ на 

международна 

конференция 

ICPSBB-2021. 

Изследванията 

продължават и 

през второто 

шестмесечие.  

Чрез кометен анализ е извършено 

количествено определяне на стрес-

3 Резултатите са 

получени в 
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подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

индуцираните първични повреди в ДНК, 

както и са извършени първични 

експерименти за проучване на 

кинетиката на тяхното възстановяване. 

Установено е наличието на множество 

комплексни орган-специфични ефекти, 

включващи увреждане на ДНК, дефекти 

в цитокинезата, геномна нестабилност и 

др. Разработените методологически 

подходи са приложени за изследване на 

стресовия отговор при различни сортове 

пшеница 

предвидения 

срок, като на 

базата на 

разработените 

методологически 

подходи е 

публикувана една 

статия. 

Данните за 

ефектите на 

засушаването 

бяха представени 

с постерен 

доклад „Drought 

responses of wheat 

genotypes 

associated with 

antioxidant 

machinery“ на 

международната 

конференция 

ICPSBB-2021. 

Допълнителни 

изследвания ще 

бъдат извършени 

през второто 

шестмесечие 

Извършена е оценка на функционалното 

състояние на фотосинтетичния апарат 

при различни генотипове пшеница както 

по време на засушаването, така и при 

възстановяването. Установена е по-

висока сухоустойчивост по отношение 

на фотосинтетичната активност при 

стрес-толерантния генотип.  

Анализите на пигментния състав показаха 

стрес-зависима промяна в съдържанието 

на хлорофил „а“ и хлорофил „б“, която 

да голяма степен се определя от 

възрастта на растенията 

3 Резултатите са 

получени в 

предвидения 

срок. 

Допълнителни 

изследвания ще 

бъдат извършени 

през второто 

шестмесечие. 

РП.I.7.6. 

Задача 6 

Определена бе схема за мониторинг, която 

да отчете: видовете почви в изследвания 

район и специфичните за района 

растения, подходящи за 

биомониторинг.Извършени са 

планираните химични анализи 

2 Пробовземането 

и анализите 

продължават и 

през следващата 

година 

РП.I.7.7. 

Задача 7 

Изследвани са два екстракта от кора на 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (райско 

дърво) – метанолов и хексанов. 

Получените резултати показват, че нито 

3 Резултатът е 

получен в 

предвидения срок 
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и в РП.I.7 

Резултат Година на 
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съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

един от тестваните екстракти в 

концентрации до 1mg/ml не проявява 

генотоксичен и мутагенен потенциал 

Определяне на потенциален канцерогенен 

ефект на екстракти от Ailanthus altissima. 

Не беше установен канцерогенен ефект 

на екстрактите в изследваните от нас 

концентрации 

3 Резултатът е 

получен в 

предвидения срок 

 

 

Химичен анализ на Ailanthus altissima. 

Метаноловият екстракт е богат на 

флавоноиди, докато при хексановия, 

преобладаващата част от компонентите 

са терпеноиди 

3 Резултатът е 

получен в 

предвидения срок 

Допълнителни експерименти за 

антигенотоксичния, антимутагенния и 

антиканцерогенния потенциал на двата 

екстракта от кора на Ailanthus altissima 

(Mill.) Swingle (райско дърво) – 

метанолов и хексанов, и воден екстракт 

от плодовете на Amorpha fruticosa 

спрямо действието на радиомиметика 

Зеоцин. Според биологичната си 

активност екстрактите могат да се 

подредят по следния начин: екстракт от 

плодовете на Amorpha fruticosa > 

метанолов екстракт от кора на Ailanthus 

altissima > хексанов екстракт от кора на 

Ailanthus altissima 

3 Резултатът е 

получен в 

предвидения срок 

РП.I.7.8. 

Задача 8 

Участие в престижни международни 

форуми 

1,4,5 Изпълнени 5 бр. 

вместо 

предвидените 4 

участия (един 

доклад от 

предходен отчет, 

2 доклада и 2 

постера от 

настоящия 

Брой научни публикации в специализирани 

списания и/или научни поредици с 

импакт фактор (IF) и/или импакт ранг 

(SJR) – общо 3 

1,4,5 Първата 

публикация бе 

преработена за 

специален брой 

на списание 

Diversity 

(JCR/CiteScore 

Q2, IF 2,047), в 

момента на етап 

втора рецензия.  

Общият брой 

публикации ще 
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програма 

Степен на 

изпълнение 

 

бъде постигнат 

до края на 

проекта. 

 

Общият брой 

публикации ще 

бъде постигнат 

до края на 

проекта 

Брой, ефективност и  успеваемост на 

изградени  системи за прогнозиране на 

неблагоприятни и катастрофални 

явления 

5 Резултатът ще 

бъде постигнат в 

срок 

Подзадач

а 

РП.I.7.9.-

1 

Установено е, че най-чувствителни на 

приложения стрес са генотиповете, 

отнасящи се към групата на 

едроплодните домати с индетерминантен 

тип на растеж 

По отношение на проучваните основни 

химични компоненти преобладаващата 

част от изследваните генотипове  домати 

се отличават с по-висока биологична 

стойност при отглеждане в условията на 

редуцирано напояване. Установена е 

генотипна реакция към водния режим по 

отношение на анализираните химични 

показатели. Сензорният профил на 

доматените плодове, отгледани при 

редуцирано напояване е по-добър от този 

на плодовете, отгледани при оптимално 

напояване 

2,3 Резултатът е 

получен за 

предвиденото за 

3-тата година, но 

експериментите 

продължават 

Подзадач

а 

РП.I.7.9.-

2 

Организирани са полски опити с пшеница, 

ечемик и овес за установяване на 

адаптивните възможности на сортовете 

при условия на абиотичен стрес 

3 Получени са 

резултати от 

третата година от 

изпитването на 

сортовете. 

Направени са 

частични изводи 

за поведението на 

сортовете при 

метеорологичнит

е условия на 2021 

година. 

Окончателни 

резултати и 

изводи по 

направените 

изследвания ще 

бъдат посочени 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

41 
 

Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

след 

приключване на 

предвидения 

период на 

проучване. 

Организирани са демополета с пшеница, 

ечемик и овес за презентирани на 

сортове в условия на абиотичен стрес 

3 Получени са 

резултати от 

изпитване на 

сортове пшеница, 

ечемик и овес в 

демонстративнот

о поле на 

института. 

Условията на 

годината дадоха 

възможност за 

преценка на 

тяхното 

поведение, 

продуктивния 

потенциал и 

адаптивните им 

възможности. 

Чрез он лайн 

презентации или 

индивидуални 

посещения на 

полето са 

направени 

препоръки за 

внедряване в 

производството 

на сортове, 

подходящи за 

конкретните 

райони на 

страната.  

Организирани са колекции с образци 

пшеница, ечемик и овес, които се 

проучват по ценни селекционни 

признаци и по студо- и сухоустойчивост. 

3 Получени са 

резултати от 

изпитването на 

образци в 

колекционен 

питомник за 

трета година. 

Направена е 

преценка за 

тяхната студо- и 

сухоустойчивост. 

Установена е 

изявата на ценни 
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Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

биологични и 

стопански 

признаци, с което 

се допълва 

информацията за 

изпитваните 

образци.  

Окончателна 

характеристика 

на проучваните 

образци ще бъде 

направена след 

приключване на 

изследването.   

Засят е питомник за хибридизация с 

родителски форми от пшеница, ечемик и 

овес. Предстои извършване на 

хибридизация и осъществяване на 

плануваните хибридни комбинации. 

3 Създадените през 

2019 година 

хибриди са 

отгледани за F2 

генерация. 

Отбрани са 

елитни растения, 

които ще бъдат 

проследени в СП. 

Хибридните 

семена от 

направените през 

2020 година 

кръстоски са 

отгледани за F1 

генерация и през 

есента са засяти 

за отглеждане на 

F2 генерация. 

През 2021 година 

са извършени 

нови 18 хибридни 

комбинации в 

направленията по 

сухоустойчивост 

и 

студоустойчивост

. През есента 

хибридните 

семена от Fo са 

засяти за 

отглеждане на F1 

хибридна 

популация 
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Задачи и 

подзадач

и в РП.I.7 

Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

Подзадач

а 

РП.I.7.9.-

3 

Събрана е информация за сортовото 

разнообразие и разообразието от форми 

от круша, ябълка, череша, кестен, 

скоруша, махалебка. Подготвен е 

посадъчен материал. Направен е 

серологичен тест на проби от черешови и 

махалебкови дървета 

2,3,4 Резултатът за 

текущата година 

е получен. 

Продължават 

теренните 

дейности, 

полевите и 

лабораторните 

тестове 

 

 

РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

 

 Резултат 

Краен срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Степен на 

изпълнение 

 

РП I.8.2-3. 

Цифрово моделиране на терена и 

повърхността за целите на 

хидроложкото и хидравлично 

моделиране 

2020 г. 
Под-пакета е 

завършен 

РП I.8.2-4. 

Разработване на интегрирана 

геопространствена база данни за 

моделиране на заплахата и риска от 

атмосферни и хидросферни явления 

2021 г. 
Под-пакета е 

завършен 

РП I.8.2-5. 

Разработване на специализиран 

инструментариум за пространствен 

анализ и моделиране (включително за 

интерпретация и приложение на 

информация от дистанционни 

2021 г. 
Под-пакета е 

завършен 

Р.I.8.3.1 Изготвен анализ на проявата на 

засушаване по отношение на 

интензивност и териториален 

обхват 

3,4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Уточнена е 

методиката на 

изследването. 

Анализирани са 

особености в 

проявата на 

метеорологично и 

хидроложко 

засушаване в 

Северна България  

Р.I.8.3.2 Зониране на територията на 

страната по отношение опасността 

от неблагоприятни явления 

2, 3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Работи се по 
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екстремно високи 

температури, 

интензивни валежи 

и засушаване. 

Оценена е 

опасността от 

засушаване по 

административни 

области в Северна 

България. 

Резултатите са 

отразени в 

публикация. 

Р..I.8.3.3 Участие в 1бр. Международен 

форум 

3 Участие в три 

конференции 

(описани по-долу в 

списък). Поради 

COVID-19 

пандемията, 

присъствено е било 

участието в една от  

конференциите, а в 

останалите 

конференции – 

онлайн. 

Резултатите, 

презентирани на 

конференциите са 

отразени в 

публикации.   

 

РП I.8.4.2. Изследване, моделиране  и оценка 

на опасността и риска от 

пожари за тестовата зона в 

Кресненското дефиле  

 

3 Беше изследван 
риска от пожари в 
Кресненското 
дефиле. За 
симулации беше 
използван пожара в 
близост до Стара 
Кресна за периода 
24-29 август 2017. 

 

РП I.8.4.3. Изследване за моделиране на 

биологичните видове в т. нар 

горивни модели (Rothermel, 1982) и 

(Scott-Burgan, 2005) при оценка на 

риска за пожароопасност в 

дадена зона (важна задача, за да 

се моделират процеси за 

пожароопасност на база 

горивност или т.нар. FIRE 

3 Беше събрана и 
обобщена база от 
данни с ГИС слоеве, 
които да се 
преработят с 
присвояване на 
горивни модели към 
отделите и 
подотделите на 
засегнатите в 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

45 
 

DANGER RATING SYSTEM) 

 

актуалния ЛУП план 
биологичен 
материал по време 
на пожара. Бяха 
приравнени 
биологичните 
видове от ЛУП плана 
към моделите от 
класификацията на 
Скот-Бърган от 2005г. 

РП I.8.4.4. Създаване на ГИС модел за 

повторно залесяване след пожари 

 

3 Създаване на 
платформа 
riskmap.bg с тестови 
зони за Кресна и 
други пожароопасни 
места в южна 
България, където 
метео и ГИС слоеве 
се визуализират 
ползвайки ресурси 
инвестирани от ННП-
ОС и Интеррег 
Гърция – България за 
оценка на видовете 
за повторно 
залесяване след 
пожар. 

РП I.8.4.5. Разработена и приложена 

методология за изследване 

опасността от пожари с БЛС 

3 На база методиката 
на Любенов от ЛТУ 
като част от 
нормативната база в 
държавните горски 
стопанства към 
2020г. за определяне 
риска от пожари 
беше стартирано 
климатично 
проучване за 
засушавания, което 
да даде насоки за 
използване на по-
устойчиви на суша и 
горски пожари 
видове. 

Р.1.8.5.2 Разработена хронологична 

геопространствена база данни за 

минали наводнения 

2020 е получен в 

предвидения срок  

Р.1.8.5.4 Разработване и прилагане на 

оптимизирани подходи, методи и 

модели за картографиране и оценка 

на заплахата от наводнения в 

ключови РЗПРН 

2020-2023 В процес на 

изпълнение. 
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Р.1.8.6.3 Идентифицирани  територии в 

страната, нуждаещи се от 

осигуряване на регулиращи 

екосистемни услуги и открояване на 

факторите на ландшафта, 

способстващи за стимулиране на тези 

естествени защитни функции 

2019-2021 Дейността във 

висока степен е 

изпълнена. Липсата 

на активен теренен 

сезон за работа през 

2020, и частично 

2021, осуети 

навременното 

получаване на 

резултати. Създадена 

е необходимата 

организация за 

компенсация на 

пропуснатите 

дейности. 

Дейнностите ще 

бъдат финализирани 

през 2022. 

Р.1.8.6.4. Разработване на ориентирани към 

практиката подходи, методи и модели 

за ефективно използване, опазване и 

стимулиране на регулиращите 

екосистемни услуги за ограничаване 

на опасността и смекчаване на 

последствията от неблагоприятни 

атмосферни и хидросферни явления 

2020-2023 Изпълнението следва 

годишната работна 

програма, (вкл. чрез 

две интегрирани 

задачи с други 

работни пакети). 

Р.1.8.6.5. Изясняване ролята на рисковите 

хидрологични събития за динамиката 

на органиката и биогените в 

повърхностните водни тела като 

възлов елемент от функционирането 

и екологичната пълноценност на 

хидроекосистемите 

2020-2022 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Р.1.8.6.6. Оценка на екологичните последствия 

за водните ресурси при рискова 

деакумулация и разпространяване на 

токсични замърсители след 

наводнения 

2020-2022 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Р.1.8.6.7. Изясняване ролята на рисковите 

събития за динамиката на въглерода и 

деградацията в горските екосистеми 

като елемент от функционирането и 

екологичната пълноценност на 

наземните екосистеми 

2020-2021 Планираните 

дейности са 

изпълнени 

Р.7.2 Изготвена оценка на уязвимостта и 

риска на населението и сградният 

фонд по отношение на 

неблагоприятни атмосферни и 

хидросферни явления 

2020-2021 

 

Резултатът е 

постигнат 

Р.7.3 Разработени методи и подходи за 

оценка на риска и уязвимостта в 

урбанизрани територии 

2020-2021 Резултатът е 

постигнат 

Р.1.8.8 Разработена и приложена  на 

интегрирана методология за 

2,3,4 резултатът ще бъде 

получен в 
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използване на информация от 

оперативните сателитни програми 

предвидения срок 

Р.1.8.8 Разработена и приложена 

интегрирана методология за 

използване на информация и 

алармени съобщения от наземна 

мрежа от сензори, датчици и 

измервателни уреди 

2,3,4 резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Р.1.8.8 Разработване и прилагане на 

методология за набиране на 

информация от района на бедствие 

чрез Безпилотни Летателни 

Системи 

 

1, 2,3,4,5 резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

 

 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

РП 1.9.1. 

Новият 

подпакет 

включва 

стари 

№№ 

РП.1.9.1, 

РП.1.9.2, 

РП.1.9.4, 

РП.1.9.5, 

РП.1.9.8 

 

Опасни геоложки процеси: 

разпространение, фактори и 

особености 

 

РП.I.9.1. Анализ на разпространението 

на опасни геоложки процеси 

1.1. Общ преглед на 

разпространението на свлачищните 

процеси в страната - актуализиране на 

наличната информация 

1.1.1.Разпространение на свлачищните 

процеси – Дунавски район (+ раб. 

карта) 

1.1.2. Разпространение на свлачищните 

процеси – Източни Родопи (+ раб. 

карта) 

1.2. Общ преглед на 

разпространението на срутищните 

процеси в страната - актуализиране на 

наличната информация 

1.3. Общ преглед на 

разпространението на кално-

 

1-5 

 

 

Допълва се наличната 

информация.  

 

Карти на разпростра-

нението на 

свлачищата, срутища, 

кално каменните 

порои и 

разпространението на 

опасни разломи ще се 

разработват, като 

актуализацията ще е 

всяка година, поради 

динамиката на 

процесите.  

Анализират се 

геоморфоложките 

предпоставки за 

възникване и 

разпространение на 

опасни геоложки 
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каменните порои в страната - 

актуализиране на наличната 

информация (+ раб. карта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Изследване на особеностите на 

склоновите процеси по перифериите 

на платата в СИ България.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картографиране и каталогизиране 

явления (кално-

каменни порои). 

Разширяват се 

изследванията в 

басейна на р. 

Хърсовска. 

Конкретизирани са 

ключовите участъци и 

за извършване на 

теренните дейности. 

Резултати от 

морфометричните 

анализи са 

представени в научна 

публикация. 

 

Продължава анализът 

на геоложките и 

геоморфоложките 

предпоставки за 

възникването на 

кално-каменни 

потоци и дебритни 

прииждания в 

страната и по-

конкретно в района на 

с. Черна Места, гр. 

Банско, с. Първомай 

(Петричко) и 

северните склонове 

на Беласица. 

 

Продължават 

изследванията на 

причините и характе-

ристиките на кално-

каменните порои в 

долината на р. Струма 

и Източни Родопи – 

информацията ще 

продължи да се акту-

ализира до края на 

тази година и през 

следващите етапи 

(продължение от 

предишния етап).  
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Набелязване на местата на непознати 

до момента обекти, за които може да 

се очаква проявата на рискови 

процеси: чрез анализ на 

сателитни/самолетни снимки; и чрез 

анализ на архивни данни. Реализирана 

е работа във фонда на Държавен 

Архив, Благоевград и са анализирани 

архивни единици. 

 

 

Характеризиране на процесите 

разграничаване на кално-каменни 

от водно-каменни потоци; 

 

Установени са 

физико-механични 

параметри на 

характерни 

литоложки 

разновидности, 

изграждащи платата в 

СИ България. Взети 

са допълнителни 

проби за изследване) 

 

Дефиниране на 

геоморфоложкия 

израз на резултатните 

ерозионни и 

седиментационни 

форми. 

 

За басейна на р. 

Хърсовска - подбор и   

обработката на 

дигитален (цифров) 

модел на релефа 

(ДМР) и ГИС-

софтуер за обработка 

на геоданните и 

съставяне на 

картографски модели. 

РП 1.9.2 

Новият 

подпакет 

заменя 

стар № 

РП.1.9.3 

 

 

Развитие и разпространение на опасни 

геоложки явления в България 

(свлачища, срутища, кално-каменни 

порои) в условията на климатични 

промени. 

 

Развитие на свлачища по протежение 

на Българския Черноморски бряг с 

оглед на климатичните условия и 

променената валежна обстановка през 

последните 30 години. 

 

Проследяване на валежите за една по-

дълга редица от времевия интервал за 

района на Българското Черноморие  

 

Исторически преглед на последните 

 

1-5 

 

 

 

 

Инсталирана е 

метеостанция за 

следене на валежите 

(вж. РП.1.9.4) в 

Каварна. Водят се 

преговори за 

инсталирането на още 

една станция.  

 

Резултатът е получен  

 

Допълване на 
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проявления на срутищни процеси в 

страната (свързани с валежи или 

снего-топене, примери)   

 

 

 

 

Седиментоложки анализи на наслаги 

от кално-каменни порои и препоръки 

за унифициране на методиката 

предвид световната практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика на комплекса от 

синоптични ситуации и климатични 

условия, водещи до проявата на кално-

каменни порои.  

 

 

 

 

 

създадената от 

предходни години 

база данни.  

Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Предстоят още 

изследвания. 

 

Извършени са 

лабораторни 

изследвания на проби 

от кално-каменни 

порои от района на 

Кресненското дефиле 

и Източни Родопи. 

Актуализирана е 

информацията по 

отношение на 

статистическите 

коефициенти от 

анализа на 

зърнометричния 

състав на наслагите. 

Подготвена е 

публикация, която е 

приета и e в процес на 

издаване. 

 

Разширен е обхвата 

на изследваните 

територии, 

извършени са 

опробвания в 

долината на р. 

Хърсковска. 

Извършен е 

гранулометричен 

анализ. Подготвят се 

публикации.  

 

Резултатът е получен 

частично. 

Актуализира се базата 

данни за анализ на 

връзката 

метеорологично 
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Анализирана е ерозивността на 

валежите за районите на Кърджали и 

Ловеч 

 

време – опасни 

геоложки явления – 

по собствен 

мониторинг и по 

литератури 

източници. 

Информацията се 

актуализира 

периодично и 

анализите се 

допълват. Добавени 

са нови синоптични 

обстановки към 

архива, създаден 

предходните години. 

Резултатите са 

представени на 

научна конференция 

и отразени в 

публикация 

РП 1.9.3. 

Новият 

подпакет 

включва 

стари 

№№ 

РП.1.9.6 и 

РП.1.9.7 

 

Активни разломи и свързаните с тях 

теренни деформации и райониране на 

терените по възможна проява на 

вторични сеизмогенни деформации 

Картиране на  

североизточния завършек на 

Семковския разлом към яз. Белмекен; 

Картиране на района на с. Бачево с цел 

характеризиране на предполагаемо 

активния Бачевски разлом и неговата 

връзка със Семковския разлом; 

 

Картиране на активни разломни 

сегменти в района на Боровец и на 

Говедарският разсед. 

 

Анализ на хода на активните разседни 

сегменти в северното подножие на 

Рила и връзката им с младите 

разломявания в Палакарийския грабен; 

заедно с колеги от ГИС екипа (д-р С. 

1- 4 Продължава 

инвентаризацията и 

описанието на 

активните разломи на 

територията на 

страната. Използват 

се предимно налични 

данни и такива от 

дистанционни 

изследвания. Акцент 

се поставя на 

големите 

урбанизирани 

територии, предвид 

риска от възникване 

на деформации и 

земетресения в тях, 

които могат да 

засегнат важна 

инфраструктура. За 

района на гр. Банско е 

доказана връзката 

между образуването 

на кално-каменни 

потоци и активни 

разломи. Подробен 

анализ е направен за 

северния склон на 

Рила между Дупница 
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Димитров, ГГФ, СУ) 

 

Облитане с безпилотен самолет, 

генериране на снимка и цифров модел 

на релефа със сантиметрова точност за 

района на гр. Банско. Тя би дала 

основа за сравняване на повърхностни 

деформации и разкъсвания при 

евентуално разломяване в района. 

 

Разгледани са терените с проявени 

исторически случаи на втечняване на 

слаби водонаситени почви на 

територията на България при силни 

земетресения. Обобщенията са 

представени в табличен вид и на карта. 

Документираните втечнявания са 

основно в Крайдунавските низини 

(Видинската, Козлодуйската, 

Чернополската, Свищов-Беленската, 

Бръшлянската); по долното течение на 

р. Янтра и около гр. Горна Оряховица; 

в терасата на р. Голяма (гр. Стражица); 

в терасите на р. Искър (Софийско); по 

долината на р. Струма и на р. Марица 

(между Чирпан и Пловдив); в 

пясъчните коси в районите на Бургас и 

Варна; в крайморските лимани. 

 

Инженерната оценка на тази опасност 

изисква познаване на нейния 

произход, оценка на потенциалната 

поява на това явления и произтичащия 

от него риск. По време на 

изследването бяха анализирани 

условията на геоложката среда, 

благоприятни за появата на тези 

явления (геоложки и геоморфоложки), 

факторите за тяхното възникване както 

и методи за определяне на условията 

и с. Сестримо. 

Мотивирана е следа 

на системата активни 

разломи, като се 

предполага 

съществуването на 

две свързващи рампи: 

едната свързва 

Сапаревския с 

Говедарския разседи 

(Джерманска рампа), 

а другата свързва 

Говедарски сегмент 

със Костенецко-

Сестримския (рампа 

Боровец). 
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за втечняване.  

Разработва се методика за определяне 

активността на морски и сухоземни 

разломи в района на северния 

български бряг и на риска от 

генериране на пропадания, свлачища и 

земетресения.  

 

Комплексни археосеизмологични 

изследвания на руините на 

манастирски комплекс Джанавара от 

V-VII в. в квартал Аспарухово, Варна, 

установени са различни видове 

първични сеизмични деформации на 

съоръженията, предизвикани от 

разломи достигащи повърхността и 

премествания по тях, както и вторични 

деформации, с разрушения и повреди 

на постройките в резултат на 

земетресение, предизвикано от 

отдалечен източник.  

 

Обсъдени са възможностите за 

интерпретация на особеностите на 

сеизмичните разрушения в качеството 

им на кинематични индикатори в 

съвременните строителни конструкции 

и в археоложките обекти.  

 

Обсъдени са възможностите за 

определяне на епицентрите на 

земетресения чрез изследване 

ориентацията на разрушенията, както 

и методите за датировка и 

параметризация  на събитията 

 

РП 1.9.4. Мониторинг на опасни геоложки 

процеси и системи за ранно 

предупреждение  

 

1-5 
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Инсталирана е нова метеостанция в гр. 

Каварна (в района на историческия 

музей), чиято цел е да се следи 

валежната обстановка в района и да се 

направи корелация между валежите и 

динамиката на свлачищата и 

срутищата в района. Водят се 

преговори за инсталирането на втора 

метеостанция в района.    

 

Събиране на данни от метеостанции, 

инсталирани в изпълнение на задачата. 

 

Преговори за инсталиране на 

метеостанции в дручи части на 

страната: гр. Оряхово (засегнат от 

свлачищни процеси) 

 

 

 

 

Резултати от инклинометричните 

измервания на свлачището в село 

Енчец, Община Кърджали 

 

 

 

 

Предстоят 

наблюдения и 

събиране на данни.   

 

 

 

Установени са 

зависимости между 

валежите и 

проявления на кално-

каменни порои в 

района на 

Кресненското дефиле.  

 

Инклинометричните 

изследвания включват 

- Втори цикъл на 

измерване на 

изградените през 2019 

година 4 броя 

инклинометъра.  

Измерванията са 

извършени през месец 

март 2021 година. 

Извършено е първо 

измерване на 

изградените 

инклинометри на 

свлачището в кв. 

Езерище, град Своге.  

 

РП 1.9.5. Оценка на въздействието на опасни 

геоложки процеси върху околната 

среда 

3-5 Начало на работата 

по събиране на 

информация за 

развитието на опасни 

геоложки процеси и 

тяхното въздействие 

върху дадени 

участъци и райони, 

където е застрашена 

околната среда. 

Във връзка с проява 
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на кално-каменни 

порои в басейна на р. 

Хърсовска се 

анализират причинно-

следствените връзки в 

системата природна 

среда – антропогенна 

дейност.. 

 

 

РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 

 

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

РПI.10.1 Бази данни 1, 2 Резултатът е получен  

РПI.10.2 Определяне на зони с възможност за 

генериране на силни земетресения 

2,3 Резултатът e получен 

в предвидения срок 

РПI.10.3 Оценка вероятността за реализация на 

екстремални сеизмични събития 

2,3,4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РПI.10.4 Сеизмични сценарии за зони с 

потенциал за силни земетресения 

3,4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РПI.10.5 Оценка на последствията от силни 

земетресения 

2,3,4,5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РПI.10.6 Анализ на процедурите и правилата 

за действие в случай на земетресение 

3,4,5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

 

 Резултат Година на 

проекта, 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

РП.II.1.1. Проучване на нуждите и 

обезпечеността с геопространствени 

данни и информационни ресурси 

1 Подпакетът и 

включените дейности 

са изцяло 

финализирани. 

РП.II.1.2. Разработване на единни изисквания 1, 2 Подпакетът и 
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към участниците относно 

качеството, форматите и стандартите 

на геоинформационните ресурси и 

свързаните с тях метаданни 

включените дейности 

са изцяло 

финализирани. 

РП.II.1.3. Проектиране и изграждане на 

интегрирана геобаза данни 

1, 2, 3, 4, 5 Подпакетът е в 

работна фаза, работата 

по него ще продължи 

през следващите етапи 

на програмата. 

РП.II.1.4. Осигуряване на изчислителна среда 

за използване на най-съвременни 

числени, динамични и статистически 

модели 

1, 2, 3, 4, 5 Подпакетът е в 

работна фаза, работата 

по него ще продължи 

през следващите етапи 

на програмата. 

РП.II.1.5. Разработване на ГИС сървърно 

приложение на НП, осигуряващо 

технологични и аналитични 

възможности за специализирани 

геоинформационни услуги 

2, 3, 4, 5 Подпакетът е в 

работна фаза, работата 

по него ще продължи 

през следващите етапи 

на програмата. 

 

 

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

обществото (поетапно и след края на програмата) 

 

Показатели Резултат Годин

а на 

проект

а 

съглас

но 

работн

ата 

програ

ма 

Степен на 

изпълнение 

(кратък коментар) 

Брой и отзвук на 

мероприятия за 

информиране на 

широката 

общественост 

сайт на програмата-  

https://nnpos.wordpress.com 

 отпечатани рекламни 

материали по програмата 

– флашки, чанти, моливи 

и др., които са раздадени с 

рекламна цел 

2021 Получен 

 

 

 

https://nnpos.wordpress.com/
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Брой организирани 

интердисциплинарни 

семинари за обучение и 

преквалификация на 

млади научни кадри 

- - 

 

- 

Описание на 

включването и приноса 

на млади учени и 

докторанти и тяхното 

представяне на научни 

форуми в страната и 

чужбина 

Младият учен гл. ас. д-р 

Велимира Стоянова е 

участвала в 

организирането и 

провеждането на: 1) 

Отчетна онлайн 

конференция на 22 януари 

2021 г. Уебинар в Zoom по 

случай Деня на Земята и в 

памет на академик Тодор 

Николов – 22.04.2021 г.; 

PRE-CONGRESS 

SEMINAR ON LOCAL 

AND REGIONAL 

ASPECTS OF NATURAL 

HAZARDS (12-14 август 

2021), Варна, България. 

Младият учен гл. ас. д-р 

Велимира Стоянова е 

участвала в изготвянето 

на постери за представяне 

на резултатите по 

програмата на различни 

национални и 

международни форуми в 

България и чужбина и 

съставянето на 

публикация с авторски 

колектив и заглавие; 

Koulov, B., Stoyanova, V., 

Borisova, B., Nikolay, R., 

Ganev, K. LOCAL AND 

REGIONAL ASPECTS OF 

NATURAL HAZARDS. 

Аз-буки – Национално 

издателство за 

образование и наука. 

2021 Получен 
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Описание на 

публичността на 

резултатите от 

заложените 

изследвания в 

престижни научни 

международни издания 

и научни форуми в 

страната и чужбина и 

изграждане на широки 

международни 

контакти с учени от 

цял свят 

Представяне на 

резултатите по 

Национална научна 

програма „Опазване на 

околната среда и 

намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и 

природни бедствия“ на 

Международен семинар 

“Awareness raising and 

willingness for cooperation 

in capacity building for 

better management of 

natural resources”, 03.06-

05.06.2021 г., град Разлог; 

Участие с доклад на тема 

“Новата наредба за 

педагогическата 

правоспособност и 

произтичащите от нея 

изисквания към учителите 

по природните науки” в 

НАУЧЕН СЕМИНАР 

“Промените в наредбата 

за придобиване на 

учителска 

правоспособност: 

предизвикателства и 

решения”, с организатор 

СУ “Кл. Охридски”, 21-

24.06.2021, Старосел. 

PRE-CONGRESS 

SEMINAR ON LOCAL 

AND REGIONAL 

ASPECTS OF NATURAL 

HAZARDS (12-14 август 

2021), Варна, България 

(Приложение 5); 

XXIth International 

Multidisciplinary Scientific 

GeoConference Surveying, 

Geology and Mining, 

Ecology and Management – 

SGEM 2021, проведена в 

Албена (България) в 

периода 14-22 август 2020 

г. (Приложение 6) 

МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ГЕОГРАФСКИ КОНГРЕС 

В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ - 

2021 
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16-22 август 2021 

(Приложение 7); 

XII International 

Agriculture Symposium 

"AGROSYM 2021", 7-10 

Октомври 2021, Босна и 

Херциговина 

(Приложение 8). 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

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

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Научни публикации в 

специализирани списания 

и/или научни поредици с 

импакт фактор (IF) и/или 

импакт ранг (SJR) 

2 5 За момента вече има 

подготвени повече от 10 

публикации с IF и/или SJR, но 

някои от тях все още не са 

излезли от печат, минали са 

рецензия и се очаква до края 

на годината или в началото на 

2022 да излязат. 

Участия в престижни 

международни форуми 

1 14+6 Посетените конференции от 

учените в работния пакет през 

отчетния период, са колкото 

плануваните за целия проект 

 

 

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

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Публикуване на научна 

монография 
- 1 

Бурназки Е., Р.Илиев, 

Л.Кирилов (2021) 

Компютърно 

моделиране на 

хидроложки процеси и 

управление на речни 

басейни.  Академично 

издателство на БАН 

“проф.Марин Дринов”. 

 

Публикации в списания с импакт-

фактор или импакт-ранг 
3 3 

-Environmental Earth 

Sciences., ISI (IF 2.76), 

SJR 0.641 

-Journal of  Environmental 

Protection and Ecology, 

Book 6, ISSN 1311-5065 

(IF 0.657) 
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-Studies in Systems, 

Decision and Control, 361, 

Springer, 2021, ISBN:978-

3-030-70190-1, 

DOI:https://doi.org/10.100

7/978-3-030-70190-1_6, 

75-89. SJR 

Публикации в специализирани 

списания и издания 
3 6 

-2 броя в Abstract Book, 

6th IAHR Europe 

Congress, Warsaw, 

Poland, ISBN 978-83-

66847-01-9 

-4 броя в Proc. Third 

Conference “Climate, 

atmosphere and water 

resources in the face of 

climate change”, Sofia, 14 

- 15 October 2021, ISBN 

2683-0558 

 

Доклади на международни научни 

форуми 
4 8 

-6th IAHR Europe 

Congress, Warsaw, 

-17th Int. Conf. Athena, 

Greece, 

-21-st Int. Conf. Albena, 

Bulgaria 

Доклади на национални научни 

форуми 
3 6 

Third Conference 

“Climate, atmosphere and 

water resources in the face 

of climate change”, Sofia 

и др. 

Създадени геопространствени бази 

данни 
1 1 

база данни за 

подземните води 

Разработени методики, модели, 

научни анализи, концепции 
3 6 

Модели на водосборите 

на р.Места и р.Струма с 

HEC-HMS WEAP, MULINO 

DSS, ProDec и 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

62 
 

WaterbalANce. 

Разработен софтуер - -  

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

 

РП Индикатор Брой 

РП.I.3. Публикация в научно издание специализирани списания  

В т. ч. с импакт фактор 

12 

7 

Q2 – 2 

Q3 – 1 

Q4 - 4 

Представени резултати на национални  и международни 

форуми 

9 форума 

16 доклада 

и 

презентации 

Технически доклад с резултатите от проведено проучване, 

и анализ на правно-нормативната база у нас и в ЕС по 

отношение на прилаганите методики, нормативи и 

критерии за оценка на качеството на повърхностните води 1 

Технически доклад с резултатите от прегледа и анализа на 

научна и техническа литература, свързана с проведени 

изследвания по качеството на повърхностните води у нас.  1 

Доклад за актуалната оценка на качественото състояние 

на повърхностните водни ресурси у нас. 
 

Картографиране на състоянието на качеството на 

повърхностните водни ресурси в България. Изработване 

на тематични карти по различни индикатори и показатели 

за състояние, както и обобщени картографски материали 

за качеството на повърхностни води. 1-3 

Разработване на алгоритъм и създаване на 

информационна база за качественото състояние на 
1 
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РП Индикатор Брой 

повърхностните води у нас 

Технически доклад с резултатите от проведено проучване, и 

анализ на правно-нормативната база у нас и в ЕС по отношение 

на прилаганите методики, нормативи и критерии за оценка на 

качеството на подземните води 1 

Технически доклад с резултатите от Преглед и анализ на 

научната и техническа литература, свързана с проведени 

изследвания по качеството на подземните води у нас  1 

Доклад за актуалната оценка на качественото състояние 

на подземните водни ресурси у нас.   

Изработване на тематични и комплексни карти за 

състоянието и промените на подземните води 1-3 

Разработване на алгоритъм и създаване на  

информационна база данни за качеството на подземните 

води у нас 1 

 Изготвен научен доклад, включващ преглед на 

съществуващите методи за анализ и оценка на качеството 

на повърхностните и подземните води 1 

Разработена методика за прилагане на иновативни методи 

за анализ и оценка на екологичното състояние на 

повърхностните и подземните води 

1 

Определяне на оптимален набор от индикатори за 

характеризиране на качеството на водите – тематичен 

доклад 

1 

Изговяне на методичски указания и препоръки към 

компентентите органи за усъвършенстване и 

оптимизиране на мониторинговата система за качеството 

на повърхностните и подземни с цел понижаване на риска 

от замърсяване и вредно въздействие върху водните 

екосистеми и човека 

 

Създаване на основни принципи, подходи и методи за 

изработване на дългосрочна стратегия за ограничаване на 

вредното въздействие върху качеството на 

повърхностните и подземни води с цел подобряване на 

общия екологичен стаус 

 

Доклад с резултатите от охарактеризирането на пилотен 

водосбор и райони 

1 
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РП Индикатор Брой 

 Общ модел на качеството на водите в  пилотен 

водосборен басейн и локални модели в райони с различен 

тип антропогенен натиск и условия на формиране и 

състояние на подземни води - доклад 

1 

Картографиране на състоянието на качеството на 

повърхностните водни ресурси в пилотните водосборни 

басейни и подземни водоносни системи. Изработване на 

тематични карти по различни индикатори и показатели за 

състояние, както и обобщени картографски материали за 

качеството на повърностни и подземни води. 

3 

Участия в написването на доклади по съответните 

дейности от други работни пакети 

 

Участие в написването на обобщен доклад по изпълнение 

на националната програма  

 

Обучение  на  млади учени и студенти с цел повишаване 

на професионалната им квалификация  

3-5 

 Провеждане на информационни срещи, семинари и 

дискусии пред компетентните органи на държавно, 

регионално и местно ниво и пред местни общности за 

представяне на резултатите от анализа и оценките на 

качественото състояние повърхностните и подземните 

води у нас 

0 

 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

 

Индикатори Брой 

/планиран/ 

Брой 

/реализиран/ 

Коментар 
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Публикации в 

международни научни 

списания 

 

5 9 

Излезли от печат са 9 статии в 

списание Ecologia Balkanica, 

13(1) (РП.I.4.2-1), списание 

Allerton Press, Inc., Izv. Atmos. 

Ocean. Phys. 56, Problems of 

Engineering Seismology V. 48 и 

Вопросы инженерной 

сейсмологии. ISSN 0132-2826, 

Изследовател, т.16 (РП.I.4.3-2), 

Journal Of Environmental 

Protection And Ecology (РП.I.4.4), 

Nature Conservation and 

Environmental Protection and 

Disaster Risks Studies in Systems 

(РП.I.4.5), Decision and Control, 

Springer (РП.I.4.6) 

Представени резултати на 

международен форум  

 

3 6 

Представени са 5 доклада по 

РП.I.4.3-2 и 1 доклад по РП.I.4.5 

(Виж Участия в научни форуми) 

Общо разработени 

методични подходи и 

методики 

2 5 Разработени са три методики по 

1.4.6. В процес на разработване е 

методика за идентификация на 

слепи и активни разломи в 

района на Северното Черноморие 

(РП.I.4.3 – 2). 

База данни за данните от 

задачите 

2 1* *Продължава попълването по 

всички подзадачи на РП.I.4. 

Карти 2 9 Средногодишни и сезонни карти 

на скоростта на теченията на 

различни хоризонти в 

разглеждания район – 3бр. 

Средногодишни и сезонни карти 

на вариацията на скоростта на 

теченията на различни хоризонти 

в разглеждания район – 3бр. 

Средногодишни и сезонни рози 

на теченията на различни 

хоризонти в разглеждания район 

– 3 бр. 

Популяризиране на 

изследователските резултати 

сред широката общественост 

– брой събития  

1 3 интервюта (виж Дейности по 

популяризиране на програмата)  
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РП.I.5. Качеството на живот в страната 

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Брой научни публикации в 

списания от Q1 в класацията на 

Web of Science научни 

публикации в списания от топ 

10% в класацията на Web of 

Science 

2 1 IF 5.578 (2019), SJR 1.79 (2019) 

 

Научни публикации в 

специализирани списания и/или 

научни поредици с импакт 

фактор (IF) и/или импакт ранг 

(SJR) 

10 35 Реализирани са над 3 пъти повече 

излезли от печат публикации от 

предвидените. 

Участия в престижни 

международни форуми 

6 32 Реализирани са 5 пъти повече 

участия от предвидените.  

Каталог на най-типичните и 

обществено значими 

заболявания, свързани с ВС и 

ГВС 

1 0 Разработен е набор от здравни 

индикатори, които съобразно 

актуални научни доказателства 

са относими към рисковите 

фактори и подходящи за 

разкриване на връзка между 

здравния статус на населението и 

замърсяването на градската 

въздушна среда. Тези индикато-

ри ще бъдат използвани за 

изработването на каталог. 

Набор верифицирани и 

оптимално настроени модели за 

оценка на параметрите на ВС и 

ГВС 

3 3 Резултатът е получен. 

4 D картиране на климата на 

параметрите на ГВС и на 

количествените характеристики 

(индекси) на КЖ и риска за ЧЗ 

8 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на четвъртата 

година от проекта. 

Системи за прогнозиране на 

КАВ в избраните пилотни 

градове 

3 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 
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Системи за прогнозиране на 

биоклиматичните индекси в 

избраните пилотни градове 

3 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

Системи за ранно 

предупреждение за риска за ЧЗ в 

избраните пилотни градове 

3 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

База данни за радиационните 

параметри на приземния 

атмосферен слой в България от 

измервателната мрежа на 

ИЯИЯЕ. 

1 1 Резултатът е получен. 

Усъвършенствуван емпиричен 

модел за прогнозиране на 

стойностите на UV - индекса и 

съответно безопасното време на 

облъчване в зависимост от 

гореизброените фактори 

1 1 Създаден е нов усъвършенстван 

емпиричен модел, който е 

внедрен в програмното 

обезпечаване на интернет-

страницата на Националния 

институт по геофизика, 

география и геодезия, Българска 

академия на науките.  

Изготвяне на стратегия и мерки 

за намаляване на ЗР и 

подобряване КЖ 

1 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

 

 

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

събития в миналото - ключ към разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за 

планетата 

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Публикация в научно 

списание с импакт-фактор по 

пакет 1.6. 

6 8  

 

От тях – 2 бр. в категория Q1 

Доклади на международни 

научни форуми 
12 15 

 

Разработени методики 0 0  

Публикувани научни 

публикации в 
5 10  
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специализирани списания 

 

 

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

среда 

 

Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

РП.I.7.1. Публикации в 

международни научно 

списания с импакт-фактор 

3 

1 Една публикация 

излязла от печат  

Разработени методики за 

мониторинг на определени 

компоненти от биотата 

2  

Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Създаване на база-данни 1  Разработена структура 

Участие в национални и 

международни форуми 
2  

Планирано за 

следващите години от 

програмата 

РП.I.7.2 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

6 

5 Излезли от печат  

Създаване на база-данни 3 

2 Работи се по 

структурата и 

попълването 

Участие в национални и 

международни форуми 
3 

5 Изпълненн индикатор 

РП.I.7.3 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

1 

3 Излезли от печат 

Брой на изградени системи 

за ранно предупреждение 

(концепция) 

1 

 Планирано за 

следващите години от 

програмата 

РП.I.7.4 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

7 

5 Излезли от печат 

Създаване на база-данни 1 

1 Продължава работа по 

попълване на базата 

данни 
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Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

Разработен методичен 

подход за диференциране на 

въздействието от 

климатичните промени и 

антропогенния 

хидроморфологичен натиск 

1 

 Продължава анализа на 

данни и допълнителна 

теренна работа с цел 

разработване на 

методичния подход 

Разработена програма от 

мерки 
1 

 Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Разработена програма за 

мониторинг 
1 

 Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Участие в конференции 2 
6 Индикаторът е 

постигнат 

РП.I.7.5 Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

3 

1 Една приета за печат 

Популяризиране на 

изследователските 

резултати сред широката 

общественост – брой 

събития 

3 

 Очаква се през 

следващите години. 

Забавяне, поради 

епидемичнатат 

обстановка 

Участие в конференции 2 

4 Индикаторът е 

постигнат 

РП.I.7.6 

Публикации в 

международни научни 

списания с импакт-фактор 

2 

  

РП.I.7.7 Публикации в 

международни научно 

списания с импакт-фактор 

2 

1 Пуликацията е излязла 

от печат 

Участие в конференции 4 
4 Индикаторът е 

постигнат 

РП.I.7.8 Публикации в 

международни научно 

списания с импакт-фактор 

3  

Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Разработени методични 

подходи 
1 

1 Предстои през 

следващите години от 

програмата 

Концепции за системи за 

ранно предупреждение за 

катастрофални събития 

1 1 Предстои през 

следващите години от 

програмата 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

70 
 

Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

Участие в конфепенции 
4 5 Индикаторът е 

постигнат 

РП.I.7.9.1 Публикации в научни 

списания 

2 1 Излязла от печат 1  

РП.I.7.9.2 Публикации в научни 

списания 

2 - Публикациите са в 

процес на подготовка.  

РП.I.7.9.3. 
Публикации в научни 

списания 

2  Предстои през 

следващите години от 

програмата 

 

 

РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Разработени бази данни 5 5 

В отделните работни пакети са 

разрабоотени различни бази 

данни (вкл. ГИС бази данмни). 

Всички бази данни следва да се 

насочат към РП II.1 Създаване 

на единна геоинформационна 

среда 

Методи и модели  за 

оценка на опасността 

от 

неблагоприятни/катаст

рофални атмосферни 

явления 

2 6 

Научни публикации – 2, 

излезли от печат; 4 – под 

печат. 

Работи се методиката за 

оценка на опасността от 

засушаване. 
Участие в международни 

научни форуми 

2 3 1. 12th International Agriculture 

Symposium “AGROSYM 2021” 

October 7-10, 2021, Bosnia; 

2. Pre-Congress seminar on Local 

and Regional Aspects of Natural 

Hazards, Варна 14-16 август 

2021 

3. International Opening Seminar 

“Awareness raising and 

willingness for cooperation in 

capacity building for better 

management of natural 

resources”, 04 юни, 2021, Разлог 

Участие в национални 

форуми 

3 3 1.Уебинар по случай Деня на 

Земята, организиран от ННП 

„Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

71 
 

неблагоприятни явления и 

природни бедствия“, 

22.04.2021; 

2.Пролетна научна сесия на 

Факултета по Математика и 

Информатика на СУ "Св. 

Климент Охридски" 27/03-

27/03 2021 

3. ХІХ научна конференция 

„География и регионално 

развитие“, град Созопол 17-

19.09.2021г 

Публикации в 

международни научни 

издания с импакт фактор 

10 7  

 

 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 
 

Задачи  

РП9 
Индикатори 

Брой 

/планира

ни/ 

Брой 

/реализир

ани/ 

Коментар 

РП I.9-1  

Опасни 

геоложки 

процеси: 

разпростра

нение, 

фактори и 

особености 

Актуализирани карти на 

разпространение на опасни 

геоложки процеси в страната 

(свлачища, срутища, кално-

каменни порои) 

 

 

  

3 1 

Допълват се картите 

на кално-каменните 

порои и срутищата. 

Картите се актуализи-

рат съобразно динами-

ката на процесите. 

Морфометричен 

анализ за басейна на р. 

Хърсовска 

-заявено участие в 

конференция на 

БГД, декември, 

2021 

-научна 

публикация 

 Популяризиране на 

изследователските резултати 

сред широката общественост: 

конференции, научни форуми 

(в т.ч. международни) 

2 4 

Участие в 

международната 

конференция SGEM 

август месец и 

подготовка за  

конференцията на БГД 

декември месец. 
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 Актуализирани карти по 

податливост за геоложки 

опасности (свлачища, кално-

каменни порои) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 

Описани и характери-

зирани отложения в 

района на гр. Банско: 

публикувано; 

 

Документирани кално-

каменни и водно-

каменни потоци в 

долините на реките 

Бадинска, Черна 

Места, по река 

Гръчковец дере (с. 

Стоб) и в района на 

Струмешнишкия 

грабен: в процес на 

обработка на данните 

и публикуване. 

 

Направено е повторно 

заснемане с наземен 

лазерен скенер (НЛС) 

на участък с прояви на 

кално-каменни / 

водно-каменни порои 

във водосбора на р. 

Дамдере, Източни 

Родопи с цел 

установяване на 

пространствено-

времева динамика. 

Резултатите се 

обработват. 

 

Реализирано за района 

на гр. Банско: 

публикувано; 

 

Частично реализирано 
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Специализирани изследвания 

на седименти от кално-

каменни порои 

 

и в процес на работа за 

реките Бадинска и 

Черна Места. 

 

Реализирани са 

теренни изследвания и 

седиментоложки 

анализи на седименти 

от кално-каменни 

порои във водосборите 

на р. Бююкдере и р. 

Дамдере (Източни 

Родопи). Резултатите 

се обработват. Работи 

се по изследване на 

възможността за 

използване на данни от 

НЛС за анализ на 

наслагите.  

 

Актуализирана е част 

от атрибутната 

информация в ГИС 

среда на картата за 

кално-каменните 

порои. Работата 

продължава с 

изграждане на 

слоевете за факторите 

за проява на кално-

каменни порои. 

РП I.9-2 

Развитие и 

разпростра

нение на 

опасни 

геоложки 

явления в 

България 

(свла-чища, 

Развитие и разпространение 

на опасни геоложки явления 

(свлачища, срутища, кално-

каменни порои) в условията 

на климатични промени 

 

-Научни публикации и 

презентации на научни 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Реализирана е 

работата в частта за 

свлачищата. 

Продължава работата 

по кално-каменни по-

рои и срутища. 

Въпреки 

възпрепятстването и 
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срутища, 

кално-

каменни 

порои) в 

условията 

на 

климатични 

промени. 

форуми  забавянето на 

теренните изследвания 

поради COVID-19 

пандемията 

продължава работата 

по изследване на нови 

прояви на кално-

каменни порои и 

синоптичните 

обстановки за това. 

Работи се по 

изследване на 

валежите като фактор 

за кално-каменни 

порои и за ерозията 

(публикация за 

ерозивност на 

валежите).   

 

Публикация на 

Международна научна 

конференция SGEM 21 

 

Направено е заснемане 

с НЛС на скален откос 

в района на Искърския 

пролом. Данните се 

обработват. Подготвя 

се публикация. 

РП I.9-3 

Активни 

разломи, 

свързани с 

тях теренни 

деформаци

и и 

райониране 

на терените 

по 

възможна 

Налични данни за активни 

разломи в страната ( раб. 

карта)   

Палеосеизмични 

изследвания, датировки 
1 - 

Забавят се теренните 

изследвания и инже-

нерногеоложките 

рекогносцировки 
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проява на 

вторични 

сеизмоген-

ни дефор-

мации.  

 

РП I.9-4 

Мониторин

г на опасни 

геоложки 

процеси и 

системи за 

ранно 

предупрежд

ение  

 

Инсталиране и дооборудване 

на мониторингова техника в 

избраните полигони за 

геотехнически мониторинг 

4 1 

Инсталирана е една 

метеостанция. 

Монтирането на 

останалите се забавя 

поради непрекъснато 

променящата се 

епидемична 

обстановка в страната 

и отложените по тази 

причина  

командировки. 

 Публикации в наши и 

международни реферирани и 

индексирани научни 

списания (с импакт-фактор) – 

общо за пакета 

5 6 

 

Публикувани или в 

процес на рецензиране 

и подготовка. 4 бр. с IF 

РП 1.9.5. Оценка на въздействието на 

опасни геоложки процеси 

върху околната среда 

2 - Начало на работата по 

събиране на 

информация за 

развитието на опасни 

геоложки процеси и 

тяхното въздействие 

върху дадени участъци 

и райони, където е 

застрашена околната 

среда. 

-за първи ключов 

участък басейна на р. 

Хърсовска  

 

 

РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 

 

Индикатори Брой Брой общо  Коментар 
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/планирани/ / 

За трета 

година 

Научни публикации в 

специализирани списания 

и/или научни поредици с 

импакт фактор (IF) и/или 

импакт ранг (SJR) 

10 

26/13 

 

Реферирани в 

Scopus със SJR 

8/4 

 

с IF/SJR с 

категория Q 

7/7 (Q2-3, Q4-4) 

Допълнително под печат 

4 (IF/SJR – 4, Q4) 

Разработване на методика 1   

Участия в престижни 

международни форуми 
10 10/5 

Участия в  

SGEM2021 и 

11th Congress of the Balkan 

Geophysical Society 

Българо-Японски-Западни 

Балкани семинар на тема 

„Предизвикателства, породени 

от риска от земетресения 

(Seismic Risk Challenges)“ 

 

Системи за подпомагане 

на действията при 

катастрофални явления и 

бедствия 

1   

Картографирания на риска 

от неблагоприятни явления и 

природни бедствия: 

екстремни сеизмични 

събития с голям период на 

повторяемост 

1   
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Документи с които се 

формулират дългосрочни 

стратегии и набор от мерки за 

превенция на неблагоприятни 

и катастрофални явления 

1   

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/* 

Брой 

/реализирани/** 
Коментар 

Участие в международен 

научен форум 

5 1 

През първите 6 месеца на 

2021г. не са реализирани 

участия в международни 

конференции, като е 

предвидено такова втората 

половина на настоящата 

година. 

Публикация в издание с 

импакт фактор 
4 2 

Реализирани са две 

публикaции в издания с IF. 

Технически доклад за 

изискванията към 

качеството на 

геопространствените данни 

и информация, генерирани 

от участниците във 

вертикалните работни 

пакети, които ще бъдат 

въвеждани в единна 

геоинформационна система 

1 1 

Резултатът е  постигнат в 

срок.  

Създаден инструментариум 

и алгоритми за извършване 

на сложни, 

многокомпонентни анализи 

и генерирането на 

пространствени, оценъчни и 

симулационни модели, 

които да се използват от 

изследователския екип на 

програмата 

4 3 

Индикаторът е частично 

постигнат, защото 

дейността продължава 

през следващите години на 

програмата. 
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Създадени числени и/или 

стохастични модели, 

усвоени и конфигурирани за 

високопроизводителни 

компютърни платформи и 

описание как се работи със 

съответния софтуер 

3 5 

Инсталирани са  Specify-

6/7, Стохастичен модел с 

използване на редици на 

Собол и Холтън, Обновена 

е версия 3.x до версия 4.x 

на Migrate-N. Инсталирани 

софтуерите: DualSPHysics 

и OpenFOAM 5.0, както и 

следните библиотеки на R 

за обработка на данни: 

geoR, geosphere, ggmap. 

Обучени нови потребители 

за достъп до 

високопроизводителните 

изчислителни ресурси 

5 6 

Проведено беше обучение 

за достъп до 

суперкомпютъра 

Авитохол, в което 

участваха учени, работещи 

по различни пакети на 

ННП ООС. Като резултат 

получихме 6 заявки за 

откриване на акаунт за 

достъп до Авитохол. 

Подсигурено дисково 

пространство за поддържане 

на необходимия брой от 

данни за различните модели 

80 TB Над 100 TB 

Подсигурено е посоченото 

дисково пространство за 

всички потребители по 

проекта, ползващи 

инсталираните софтуерни 

продукти и създадените 

числени и/или стохастични 

модели, а именно: WRF, 

OpenFOAM, RegCM,  

Migrate-N, Specify-6/7, 

стохастични модели с 

използване на редици на 

Собол и Холтън, R,. 

DualSPHysics. 

Проектирани и разработено 

ГИС сървърно приложение 

1 - 

Индикаторът е частично 

изпълнен, защото 

дейността стартира през 

миналата година и 

продължава през 

следващите години на 
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програмата 

Създаден геопортал 

1 - 

Индикаторът е частично 

изпълнен, защото 

дейността стартира през 

миналата година година и 

продължава през 

следващите години на 

програмата. 

* за петте години на Програмата 

** за 2021 г. 

 

 

РП.II.2 Международно сътрудничество 

През 2021 година участниците в ННП „Oпазване на околната среда и намаляване 

на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ са публикували 16 научни 

статии (излезли от печат) в съавторство с над 40 чуждестранни учени от 31 

организации, които са от 18 държави. 

Международното сътрудничество е осъществено с изследователски групи от 

следните страни, институти, университети и организации: 

 

1.Австрия: TU Wien, Institute of Chemical Technology, Environmental Technology and 

Life Sciences 

2.Великобритания: South Wales Fire and Rescue ServiceLlantrisant, Pontyclun, UK; 

3.Германия: Senckenberg Research Institute Frankfurt am Main; 

4.Германия: European Forest Institute, Bonn; 

5.Германия: Institute of Environmental Physics, University of Bremen; 

6.Гърция: Department of Chemistry, Laboratory of Environmental Chemistry, National 

and Kapodistrian University of Athens; 

7.Гърция: .Center for Security Studies (KEMEA) Athens; 

8.Ирак: College of Information Technology, Imam Ja’afar Al-Sadiq University, Kirkuk;4 

9.Ирландия: Forest Service, Department of Agriculture, Food and the Marine, Wexford; 

10.Испания: Technosylva Inc., Parque Tecnológico de León;  

11.Испания: Andalusian Research Institute in Data Science and Computational 

Intelligence, University of Granada; 

12.Италия: PIKSEL S.r.l., 20126 Milan; 

13.Италия: European Commission, Joint Research Centre (JRC), 21027 Ispra, Italy 

14.Кипър: Centre of Excellence in Risk and Decision Science (CeRiDeS), Nicosia; 

15.Полша: Polish Geological Institute – National Research Institute, Warszawa; 

16.Полша: Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow; 

17.Португалия: Municipality of Mafra; 

18.Португалия: Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa; 

19.Русия: Deep Learning Laboratory, Siberian Federal University, Krasnoyarsk; 

20.Русия: Marchuk Institute of Numerical Mathematics Russian Academy of Sciences, 

Moscow;5 

21.Русия: Institute for Scientific Research of Aerospace Monitoring “Aerocosmos”, State 

Scientific Institution, Moscow; 
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22.Русия: Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, 

Moscow; 

23.Румъния: Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Ovidius University 

Constanța; 

24.Румъния: Black Sea Institute for Development and Security Studies, Ovidius 

University Constanța; 

25.САЩ: International Association of Wildland Fire Billings USA; 

26.Словакия: Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, 

Bratislava; 

27.Сърбия Rudarsko-geoloshki Faculty, Belgrade University; 

28.Сърбия: Institute for Biological Research ‘Siniša Stanković’, University of Belgrade; 

29.Украйна: Institute of Hydromechanics at National Academy of Sciences of 

UKRAINE 

30.Украйна: Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kiev; 

31.Хърватия: MITGIS, 52210 Rovinj, Croatia. 

 

Общият брой на излезлите публикации на участници в ННП за 2021 г. е 130. 

Публикациите с участие на чуждестранни автори са 12.3% от общия брой публикации, 

или всяка осма статия. 62.5 % от тези статии са публикувани в списания от групите Q1-

Q4 на Journal Citation Reports (JCR) и Scientific Journal Rankings (SJR Scimago), т.е. това 

са статиии с импакт фактор и импакт ранг, които са с високи наукометрични 

показатели и са видими за световната научна област. От общия брой публикувани през 

2021 г. статии (130), 59 са в списания от групите Q1-Q4, което е 45.4 %. От сравненията 

на тези оценки може да се направи еднозначното заключение, че съвместната работа на 

научните колективи на ННП с чуждестранни учени е допринесло за повишаване 

качеството на научните изследвания.  

В подкрепа на този извод е и факта, че две от публикуваните статии в съавторство 

с чуждестранни учени са в Топ 10 на списанията в съответната област (Aerospace 

engineering и Paleontology) по данни на SJR.  

Необходимо е да се отбележи, че освен излезлите до 20.11.2021 г. 130 статии с 

изследвания по Програмата има още 36 статии приети за печат и 16 статии в процес на 

рецензиране. Част от тези статии ще бъдат публикувани до края на 2021 г., което ще 

представлява съществено преизпълнение на заложените в Програмата показатели. 

От публикуваните през 2021 г. 130 статии, 108 са в издания индексирани в Scopus/ 

WoS. 59 са публикациите в списания от групите Q1-Q4, т.е. с IF и ранг. Ще отбележим, 

че за целия 5-годишен период на Програмата е планирано да бъдат публикувани 120 

статии в специализирани списания и/или научни поредици с импакт фактор (IF) и/или 

импакт ранг (SJR). Очевидно е, че този показател ще бъде преизпълнен няколко пъти. 

Допълнително, членовете на работните колективи са публикували и две 

монографии и една глава от монография. 

В показателите за изпълнение на програмата и съответните индикативни параметри 

за насочените фундаментални изследвания са планирани 60 участия в престижни 

международни форуми. През 2021 г. членовете на работните колективи на Програмата 

са участвали в 39 международни конференции, на които са представили 102 доклада. 

Някои от участията за представяне на новите научни резултати в редица международни 

научни форуми бяха отложени поради пандемията Ковид-19, но много от тях бяха 

успешно проведени онлайн.  

https://link.springer.com/search?dc.creator=%22Sotirios+Karavoltsos%22
https://link.springer.com/search?dc.creator=%22Sotirios+Karavoltsos%22
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От представените данни е очевидно, че и показателят за участия в 60 престижни 

международни форуми за петте години на Програмата ще бъде преизпълнен 

съществено. 

При условията на пандемията с Ковид 19 и ограничената възможност за 

изследователска мобилност е естествено да бъде забавено изпълнението на 

показателите свързани с работните посещения на участници в Програмата във водещи 

изследователски групи в чужбина и посещения на чужди учени у нас, а също така и на 

участията на млади учени в школи и дългосрочните им посещения в чужди 

изследователски групи. До известна степен това забавяне е компенсирано от активното 

участие в провежданите онлайн международни конференции, семинари и работни 

срещи. Надяваме се, че през последните две години на Програмата (2022 и 2023 г.) ще 

има подходящи условия за изпълнение и на тези показатели, заложени в плана на ННП 

„Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и 

природни бедствия“. 
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ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПАКЕТИ И ПОДПАКЕТИ 

 

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

 

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

 

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

климати:  

През отчетния период бе обърнато специално внимание на иновативни 

информационни източници като отново основна точка за достъп бе Copernicus Data 

Store (CDS, основна страница: https://cds.climate.copernicus.eu/). Той е експертно-

ориентирана уеб-базирана услуга на програмата “Коперник” - най-големия (по 

мнението на много специалисти) свободно достъпен геофизичен архив в света. CDS се 

разви съществено през отчетния период, предлагайки нови данни и услуги от полза на 

регионалната климатология. Работата с продуктите от Sectoral Impact Model 

Intercomparison Project (ISIMIP 1, основна страница: https://www.isimip.org/protocol/ ), 

Fast Track simulation round навлезе в заключителен етап. Завърши допълнителната 

обработка, на данните, включваща в частност статистическа оценка на големината и 

статистическата значимост на многогодишния тренд на изследваните параметри чрез 

целево създадени процедури – програмни средства. 

Статията, описваща концептуалната рамка на проведените изчисления и най-

значими резултати, е приета за печат след успешно преминала процедура по  

рецензиране. 

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

обновяване: 

По-голямата част от необходимите физикогеографски параметри са статични 

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

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

необходимо тяхното обновяване. 

 

 

РП I.1.2 Компютърни симулации и анализ на бъдещите регионални климати на 

Балканския полуостров и страната  

Започнати са предварителни компютърни симулации на регионалните климати на 

Балканския полуостров и страната. 

РП.I.1.2-1 Компютърни симулации на бъдещите регионални/локални/градски 

климати; 

Провеждане на мащабни компютърни симулации, които се извършват за 30 

годишен период от 2021 до 2050 (близкото бъдеще) и от 2071 до 2100 (далечното 

бъдеще) въз основа на съответните сценарии за глобални климатични промени. 

Генериране на статистически значим ансамбъл от метеорологични полета с цел 

разкриване на основните типични и екстремни черти и явления, които характеризират 

бъдещите регионални/локални климати на страната с тяхната типична пространствено-

временна повтаряемост.  

Симулациите ще надграждат тези, провеждани в ранките на проект № ДН-

14/3/13.12.2017 с ФНИ. Съществена разлика е както симулирането на градския климат 

за избрани пилотни градове при бъдещи климатични промени, така и компютърното 

симулиране на климата над Черно море.  

https://cds.climate.copernicus.eu/
https://cds.climate.copernicus.eu/
https://www.isimip.org/protocol/
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РП.I.1.2-2 Анализ на компютърно симулираните бъдещи 

регионални/локални/градски климати 

Провеждане на обстоен анализ на симулираните бъдещи климатични полета. 

Разкриване на главните процеси, пътища и механизми, които формират бъдещите 

регионални/локални климати на страната и да се изучи ролята на физикогеографските 

фактори и въздействието на глобалните климатични характеристиките върху бъдещите 

регионални/локални климати. 

 

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

регионални/локални климати на Балканския полуостров и страната 

 

РП.I.1.3-1 Изучаване на климатологията на текущите/бъдещи екстремни, 

неблагоприятни и катастрофални явления; 

Съгласно утвърдения времеви график, през отчетния период започва дейността 

по този подпакет. Анализ на генерираните от компютърните симулации бази данни и от 

световните бази данни на текущия и бъдещите регионални/локални климати и 

конструиране съответна климатология на екстремни, неблагоприятни и катастрофални 

явления (засушавания, бури, градушки, наводнения, морски вълнения и т.н.) с тяхната 

повтаряемост и пространствено-временно.  

 

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

гледна точка на водния баланс на страната 

Съгласно утвърдения времеви график, през отчетния период започва дейността 

по този подпакет. Климатологията на валежите е предмет на интерес и анализ и в 

рамките на други подпакети, например РП.I.1.3-5. Така например описания в 

предходниите отчети набор от  ETCCDI климатични индекси съдържа 11 валежно-

зависими индекса на годишна, от които 2 и на месечна база. Съвместният им анализ 

дава сравнително добра представа за валежните средни състояния и екстремуми. На 

климатологията на валежите, обаче, бе обърнато внимание и през предходните 

периоди, често като съпътстващи резултати от други дейности. Така например част от 

описания по-горе информационния масив, основан на проекта ISIMIP 1 съдържа важни 

показатели както за валежните количества, така и за екстремни характеристики на 

валежа и безвалежните периоди имащи пряко отношение към наводненията и 

засушаването, а оттам и към много други сектори. 

Нов резултат е пилотният експеримент с информационния продукт Climate 

Hazards group Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS, основна страница: 

https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps ). Информационният продукт е композитен (т.е. е 

резултат от съчетаване на информацията от различни източници) и се основава на 

спътникови данни, станционни измервания, допълнителна (главно от физико-

географски характер) информация. Множество достойнства на този продукт го правят 

подходящ за задачите в този подпакет, сред които можем да изтъкнем: 

 Пълно покритие на Югоизточна Европа 

 Сравнително дълъг времеви обхват (наличие на данни от 1981 г. насам) 

 Актуализация на данните със сравнително малко времезакъснение (от порядъка 

на няколко седмици) 

 Данни (и) на дневна база 

 Много висока пространствена резолюция: 0.05°×0.05°. 

Процедурата за автоматизирано изтегляне на файловете с данни продължава да 

се експлоатира като досега тя не е показала слабости в изпълнението. 

 

https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps
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РП.I.1.3-3 Изследване на отклонението от климатичните норми, свързани с 

проявите на екстремуми - засушаване и наводнения, следствие от климатичните 

въздействия: 

Анализират се генезисът на отклоненията от климатичните норми за засушаване 

и наводнения в следствие на въздействия от климатичен вид, с изследване на 

специфични за проблематиката минали значими събития за условията на Р. България. 

Установено е, че част от индикаторите служещи за изследване на екстремните явления 

в различни дисциплини, напр. в метеорологичен и в хидроложки план са теоретично 

идентични. Получените чрез тях оценки позволяват паралелно изследване на 

протичащите явления, като резултатите успешно може да се използват за изяснаване на 

динамиката на хидроложкия цикъл. 

За обезпечаване на изследванията е извършен обзор по отношение на 

регистрирани минали явления в Дунавската равнина. Като най-значими са 

класифицирани наводненията в Цар Калоян (2007) и гр. Мизия (2014). Стартиран е 

анализ за характеризиране на явленията. По отношение на засушаванията са извършени 

изследвания за основни поречия в Дунавската равнина – р. Осъм, р. Искър, р. Русенски 

Лом, като е установено наличие на засушаване във времето.  

Отчитайки взаимовръзката между отделните елементи на хидроложкия цикъл е 

стартирано интегрирано изследване по отношиние на протичащите явления за избран 

район с минимален антропогенен натиск – района на гр. Тетевен, разположен в 

поречието на р. Бели Вит. Изследванията се извършват чрез индикатори, базирани на 

статистическите методи за оценка на времеви редове. Избраните елементи за 

изследване са валеж и речен отток за анализиране на взаимовръзката при 

диагностицираните процеси.  

 

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

изменения в агро-екосистеми и урбанизирани територии. 

Изследват се и се анализират въздействията и мерките за смекчаване, превенция 

и адаптация към климатичните изменения с приложение на устойчиво земеделие, 

иновативни мелиоративни практики и зелени решения при агро-екосистемите за 

намаляване на свързаните негативни влияния. 

През текущия период е извършено изследване по отношение на засушаването в 

агроекосистемите с въвеждане на нови показатели за диагностициране на началото и 

степента на засушаване. Тези показатели са част от новата биофизическа основа и 

аграрна екотехнология за текущ мониторинг, оценка и управление на водния статус на 

агроекосистемите. Показателите се изчисляват текущо с помощта на пълна 

метеорологична информация, която се получава за съответния аграрен район през три 

денонощия от станция за метеорологичнен мониторинг.  

Биофизичното начало на засушаване в агроекосистемите настъпва при средна 

стойност на водния потенциал: –225 J/kg на почвата, която съответства на 

енергетичното равнище L = 15 J1/2/kg1/2 на почвена влага в Клас ІІІ на слабо понижените 

равнища от нова универсална класификация.  

Въведени са два научно-обосновани показатели: за моментна степен на 

засушаване в агроекосистемата и степен на засушаване за избран период от време през 

вегетацията. Представена е класификация на новия показател на енергетични равнища 

на почвена влага. Този показател е универсален за всички почви с различен механичен, 

минерален и органичен състав. 

 

РП.I.1.3-5 Изучаване на текущите/бъдещи климатични въздействия върху 

земеделието и горите. 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

85 
 

През отчетния период има съществен напредък по тематиката и на този 

подпакет. 

През изминалото десетилетие базата-данни E-OBS на ECA& D (основна 

страница: https://www.ecad.eu/ ) се утвърди в експертната общност като най-надеждният 

източник на асимилирани данни от измервания в пан-Европейски мащаб. Базата се 

обогатява и развива непрекъснато. Обновяването с актуалните данни е на всеки шест 

месеца, достъпът е чрез CDS. От тази база данни, версия 21.0е, актуална към средата на 

2020, са пресметнати от автора  за периода 1950-2019: 

 пълният набор от 27 ETCCDI климатични индекса на годишна база. 

 Пълният набор от 13 ETCCDI климатични индекса на месечна база. 

 Набор от допълнителни индикатори с фокус върху земеделието и горите. 

В последната група трябва да се изтъкнат продължителността на вегетационния 

период при две прагови стойности – 5°С и 10°С (характеристичен за топлолюбивите 

растения в района). 

Количественият анализ на получените резултати е предвиден за следващия 

период. 

Сред резултатите с пряко отношение към горския сектор, трябва да изтъкнем 

подготовката на пакет данни от метеорологичен характер за нуждите на колеги от ИГ-

БАН. Спецификата на проблема предпоставя значителни трудности, най-голямата от 

които е изискването за времеви обхват на данните, съизмерим с живота на дърветата, 

т.е. около и над сто години. Това условие значително стеснява възможния избор. 

Понастоящем данните са изготвени, след допълнителна обработка, от реанализа 

NOAA/CIRES/DOE 20th Century Reanalysis (V3) и обхващат 180-те години от 1836 до 

2015, както и от ERA5 на ECMWF. Пакетът от данни заедно с целево разработена 

процедура за заявка и достъп до тях, е предаден на част от колегите от РП I.1.4 

„Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми“, получените от 

тях резултати се очаква да дадат насока за следващото развитие. 

 

РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми 

 

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

Получени са данни за основните фактори на ерозията в горските територии, 

разположени по главното течение на река Джерман, като е определено тяхното 

пространствено разпределение и разпространението им по площ. Отчитайки 

ерозионния индекс на дъждовете, е установено, че най-разпространени са силно 

ерозионните дъждове – върху 55% от горските територии, а 42% са териториите на 

стръмни терени. С най-голямо участие са терените със среден риск от ерозия (около 

60%), което дава рискът от потенциална ерозия да бъде оценен като „среден“. 

Извършена е оценка на нивата на тежки метали и токсични елементи, както и на 

съдържанието на макро- и микроелементи в тъканите на мъх (Hypnum cupressiforme 

Hedw.), използван като биоиндикатор за оценка на степента на атмосферното 

замърсяване в пилотен водосбор по главното течение на река Джерман. 

 

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. 

https://www.ecad.eu/
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За периода 1998-2019 г. е проследена динамиката на запасите на въглерод (С) в 

горско-дървесната биомаса, мъртвата органична материя и почвите в постоянни опитни 

площи, заложени в горски екосистеми с основни иглолистни и широколистни видове.  

За отчетния период са анализирани климатични данни и е установено постепенно 

изместване на горскорастителните пояси към по-големи надморски височини, което 

поставя съществуващата растителност в несъответна на изискванията ѝ среда, тъй като 

скоростта на миграцията на горскодървесната растителност е по-ниска от скоростта на 

изменение на климата.  

На база получени към момента резултати се предполага, че затоплянето на 

климата ще доведе до ускорено съхнене на горски насаждения из цялата залесена площ 

на страната. Особено силно се очаква да бъде съхненето в долния горскорастителен 

пояс, заемащ най-обширна територия в страната, и подобряване на условията за 

дървесните видове, растящи в горния горскорастителен пояс, който обаче е и най-малък 

по площ. Като цяло, ще преобладава отрицателното влияние на климатичните промени 

върху запасите от дървесина, а оттам и върху свързаните с тях депа на въглерод. 

 

 

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

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

Анализирани са данни за процеса на съхненето на иглолистни култури на 

различни територии в България. Продължителните засушавания и намаляването на 

водните запаси в почвата през вегетационния сезон на предходните години е довело до 

физиологично отслабване на дърветата. Съхненето е подпомагнато от развитие на 

гъбни патогени и нападения от насекомни вредители. То се проявява най-силно в 

боровите култури извън естествения им ареал, където в зависимост от надморската 

височина, разпадането започва на възраст 25-30 г. През 2021 г. в района на Ихтиманска 

Средна гора са заложени пробни площи за извършване на мониторинг и фенологични 

наблюдения върху развитието на насекомни вредители и корояди (Coleoptera: 

Curculionidae, Scolytinae), както и проучване на комплекса от паразитоиди, хищници и 

патогените, които играят роля на регулатор на вредителите. 

На територията на Югозападна България се изпълнява мониторинг на 

здравословното състояние на горски насаждения чрез използване на дистанционни 

методи за наблюдение - безпилотна летателна система „eBee SQ“ и Autel EVO II, 

оборудвани с мултиспектрална камера „Parrot SEQUOIA“.  

Извършено е проучване на комплекса от инвазивни насекомни вредители и гъбни 

патогени, развиващи се върху най-използваните за озеленяване дървесни видове в 

урбанизирани зелени територии. Изяснени са главните особености от биологията и 

фенологията на новия за фауната на страната вид Corythucha arcuata. Съобщен е един 

нов за България вредител по кедри (Cedrus spp.) от род Cinara, за който е подготвена 

публикация с информация за морфологичните особености, разпространението и 

негативното въздействие върху растенията гостоприемници. Извършен е мониторинг 

върху разширяването на ареала на инвазивния патоген Lecanosticta acicola по видове от 

род Pinus в района на РДГ Кърджали и Смолян. 

Изследвано е влиянието на хищни мухи от сем. Dolichopodidae за поддържане и 

регулиране числеността на популациите на насекомни вредители в България. 
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Установени са девет вида - нови за фауната на България, от които два са нови за 

Балканския полуостров. Проучва се и вертикалното разпространение на 

долихоподидите по растителни пояси, с възможности в бъдеще да се използват като 

индикатори за промени на климата. 

 

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. 

Разработена е технология за интегрирана борба с най-опасния вредител в 

широколистните гори гъботворката (Lymantria dispar), базирана на използване на 

ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga, в зависимост от фазата на градация и 

популационната плътност на вредителя. 

За първи път в България е приложена нова технологии за биологична борба  за 

контрол на силно повреждащия патоген Cryphonectria parasitica, причиняващ 

заболяването “Ендотиев рак” по кестена (Castanea sativa Mill.) в Беласица планина и 

Северен Пирин чрез използване на хиповирулетни щамове на същия патоген. 

 

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. 

Представени са за първи път данни за неустановено до сега растително 

съобщество, доминирано от Hordeum leporinum Link и Bituminaria bituminosa (L.) Stirt., 

съобщено за четири находища в района на Българското Черноморие. Сред характерните 

черти на съобществото са заемането на места с активно човешко присъствие в близост 

до брега като доминиращ, диагностичен и константен вид за съобществото. Други 

диагностични видове са Anchusa officinalis L., Malva sylvestris L., Sonchus arvensis L. и 

Avena fatua L.. Едногодишните и многогодишните видове имат равно участие в 

съобществото. Установено е повишено присъствие на диагностични видове за клас 

Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. Във фитогеографско 

отношение, флористичният състав на съобществото има висок процент на 

средиземноморските видове. В непосредствена близост до неговите находища винаги 

има съобщества от ксерофитни храсти или ниски дървета (в много случаи с участието 

на чужди видове, като Amorpha fruticosa L., Ziziphus jujuba Mill. и Robinia pseudoacacia 

L.), които участват в асоциацията, без да образуват самостоятелен етаж (тяхното 

покритие е по-малко от 30%). 

I.1.4-4.2. Биологичната продуктивност и улавяне на въглерода в горите във 

връзка с климатичните промени 

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 

 

Анализирани са проби от рилски дъб (Quercus protoroburoides) и горун (Quercus 

petraea) от находище над Рилски манастир, съставена е първата в света 

дендрохронологична редица от Quercus protoroburoides и е направен анализ на 
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влиянието на климатиното вариране и екстремни климатични прояви върху радиалния 

прираст на дърветата. Установено е положително влияние на топли летни периоди и 

по-високи валежни количества през зимния период. Неблагоприятно влияят 

необичайно студени лета, необичайно сухи летни периоди, както и късни пролетни 

мразове.   

Направен е анализ за влиянието на екстремни застудявания в началото на лятото (край 

м. май- начало м. юни) върху дървесни растения в субалпийската зона и формирането 

на т.нар. „мразови пръстени“. Съставени са хронологии от мразови пръстени от 

България и централна и източна Европа и е направен анализ на климатичните 

обстановки, които са довели до формирането на маразовите пръстени.  

Извършен е дендрохронологичен анализ на най-ниското находище на бяла мура, което 

е установено у нас. До голяма степен той е показателен за потенциалните бъдещи 

влияния на затоплящ се климат върху големите популации на този планински дървесен 

вид. По анализа е подготвена публикация, която е подадена за печат в сп. „Наука за 

гората“. 

I.1.4-4.3. Разработване на лесовъдски системи за смекчаване на негативните 

въздействия в най-уязвимите на климатични промени зони. 

Във връзка с наблюдаваните през последните години климатични промени са 

анализирани мненията за и против тяхното съществуване и влиянието им върху 

горските екосистеми и биоразнообразието. Търсят се безспорни доказателства за 

установяване на връзката между създадените модели за развитие на горскодървесната 

растителност и разработването на устойчиви лесовъдски системи в условията на 

климатични промени.  

 

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

климатични промени 

Систематизирана е информация относно извършваната в страната контролирана 

миграция на местни и интродуцирани дървесни видове. Извършен е анализ на важни 

видове, с които е осъществявана контролирана миграция през последните десетилетия 

на миналия век. Направена е актуална оценка на състоянието на представителна 

извадка от дървесни видове и произходи в Дендрариум Приморско-Писменово.  

Подробният отчет е даден в Приложение № 1 

 

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

чистотата на атмосферния въздух, концентрациите на фини прахови частици, 

височината на атмосферния граничен слой и оптичните характеристики на 

атмосферни аерозоли над населено място 

През второто полугодие на третата година бяха продължени изследванията на 

микроклимата в парковите зони на София. За разлика от предходния период, когато 

растителността бе слабо разлистена, през втория есенен сезон дърветата и храстите 

имаха обилно озеленяване.  

Бяха направени измервания на масовата концентрация на фините прахови частици 

PM2,5 и PM10 в парка (Борисова градина), при детската площадка и около Цариградско 

шосе.  

Едновременно с измерванията на фините прахови частици бяха измервани и 

основните метеорологични параметри (температура, влага и слънчева радиация).  
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По време на експеримента бе следена и промяната на CO2  в трите зони. 

Беше изследвана и анализирана зависимостта на аерозолната концентрация около 

платното и в парка в зависимост от развитието на слоя на смесване и интензивността на 

автомобилния трафик. 

Установено бе, че наличието на зелена дървесна преграда с „дебелина“ само от 50 

-60 m значително намалява концентрацията от автомобилния транспорт. 

Оценено бе влиянието на броя посетители в парка и в детската площадка върху 

промяната на концентрацията на праховите частици и CO2. 

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

национално ниво и рисковете за тяхната устойчивост 

РП.I.1.6-3: Оценка на уязвимостта на елементите от критичната 

инфраструктура по отношение на специфични заплахи 

1.Особеност на понятието „уязвимост“, отнесено към обект от критичната 

инфраструктура 

Уязвимостта е тази, която свързва заплахата с последствията. 

В световната практика понятието „уязвимост“ се прилага към широк спектър 

обекти – към отделен човек, към група от хора, към технологиите, към географски 

зони, към отделни обекти или сбор от обекти. 

Особеното при обектите от критичната инфраструктура е това, че последствията 

не се затварят само в самия обект, а продължават и след него и предизвикват каскадни 

загуби в последващи обекти и в живота на населението. Това налага повишени 

изисквания към уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура.  

В проекта са изведени три основни вида уязвимост: 

Уязвимост на социални структури и групи. 

Уязвимост на информационни и комуникационни системи и технологии.  

Уязвимост на технически системи и обекти. 

Най-отгоре в иерархията са техническите системи и обекти. Те оказват ефект 

както директно върху населението, така и върху информационните и комуникационни 

системи, предизвиквайки срив в работата на техническите им устройства, а те от своя 

страна – върху населението. Меродавна за човешката практика е Уязвимостта на 

техническите системи и обекти и най-вече на онези от тях, чието влияние се простира 

върху следващи обекти и достига до живота на населението. Това са именно обектите 

на КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.  

2.Оценка уязвимостта на обект от критичната инфраструктура.  

Анализирани са добри световни и наши практики:  Австралия, Холандия, 

Германия, САЩ, Министерство на отбраната, БАН – ЦИНСО.  Показана е широката 

гама от методи и оттам – необходимостта от прилагане на по-универсален подход за 

оценка. Предложено е този подход да се базира на вероятностен, насочен и незатворен 

граф, формиращ Бейесова мрежа. Той е универсален и позволява прилагане към 

всякакви обекти на критичната инфраструктура – както за оценка на уязвимостта им, 

така и за оценка на останалите елементи в схемата за оценка на риска. Съставен е 

списък от подходящ софтуер за Бейесови мрежи.  
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3.Намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура 

Във веригата за оценка на риска: заплаха-уязвимост-загуби, именно уязвимостта е 

факторът, който подлежи на промяна, така че да може се влияе на оценката на риска 

(върху заплахата не може да се въздейства, а (каскадните) загубите зависят от 

уязвимостта на обекта). 

Намаляването на Уязвимостта се постига по два начина: 

1.Чрез организационни мерки, 

2.Чрез приложно-технически средства. 

Предложено е финансово управление на уязвимостта на принципа „разходи – 

ползи“. Този метод е приложим както за новопроектиращи се и новостроящи се обекти, 

така и за такива в процес на експлоатация. В приложен пример е показано как може да 

се оптимизира уязвимостта, като по графиките „уязвимост – разходи“ и „уязвимост – 

риск“ се намерят минималните разходи, осигуряващи допустимата уязвимост на 

обекта. Показано е, че методът „разходи – ползи“ е ефективен, действен и 

препоръчителен за оптимизиране уязвимостта на обектите от критичната 

инфраструктура.  

Подробният отчет е даден в Приложение № 2 

 

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

-Проведено проучване за нуждата от единен модел за определяне на водния баланс на 

пресните води в страните от Дунавския басейн (За територията на много европейски 

страни р.Дунав не е вътрешна, а гранична). Участие във виртуална европейска среща на 

30 март 2021 г. за иницииране на създаване на работна група от експерти на Дунавските 

страни за изработване на единен модел за определяне на водния баланс. 

-Участие в проучванията за водната криза в гр. Перник, включително Г. Бърдарска е 

свидетел по делото за източването на яз. Студена, причинило водната криза в Перник.  

-Проведени проучвания на замърсяването с манган на питейната вода на с. Брестовица 

и водоснабдителната система на селото към „ВиК“ ЕООД-Пловдив по искане на 

„Българския ВиК холдинг“ ЕАД. Подготвени и предоставени препоръки за 

преодоляване на замърсяването с манган, включващи замяната на резервоар 

Брестовица-2 с по-голям за напълването му през нощта и покриване на дневната 

консумация, изграждане на нови сондажи в алтернативна вододайна зона, цялостна 

подмяна на магистралния водопровод и продължаване изграждането на хидранти в с. 

Брестовица с цел нощно промиване на водопроводите за изнасяне на мангановите 

отложения след тяхното механично разрушаване и др.  

-Подготвени препоръки за подобряване на инвестиционните предложения за секторите 

„Хидромелиорации“ и „ВиК“ в Плана за възстановяване и устойчивост на страната, 

като някои от тях са взети в предвид при актуализацията му от служебното 

правителство (Писмо № 114/ 26.05.2021 на ИИКАВ-БАН). 

-Участие във виртуални заседания през януари, април и юни 2021 г. и експертно 

подпомагане на работна група „Наводнения“ в рамките на разработването на 

Национален профил на риска от бедствия в България по проект на Министерство на 
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вътрешните работи на тема „Засилване на устойчивостта към рискове от бедствия в 

България“, осъществявани в сътрудничество със Световната банка.  

-Подпомагане на водостопанската практика с експертни проучвания и становища по 

„Проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения  за  

Източнобеломорски район за басейново управление“, по актуализиране на „Плана за 

възстановяване и устойчивост“ на Република България и др.  

-Проведено виртуално честване на Световните дни на водата и на метеорологията 

22-23 март 2021, с обявена от СМО тема за 2021 е „Океанът и нашият климат“. 

-Организирани срещи с експерти от Дунавска басейнова дирекция в Плевен, 

разработили проекта Danube Floodplains по програма Interreg и договаряне на 

сътрудничество. 

-Участие при обсъждането на Дунавските планове Danube River Basin Management Plan 

2021 и Danube Flood Risk Management Plan 2021, разработени от ICPDR, включително в 

он-лайн конференция на 29-30 юни 2021 г. 

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

(Задачата е приключила.) 

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

трансграничната река Места 

Разработени са следните приложни задачи за моделиране на хидроложки процеси и 

управление на речни басейни: 

-С помощта на компютърния софтуер HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center - US Army 

Corps of Engineers) за моделиране на процеса “валеж-отток” с полуразпределени 

параметри, са създадени и калибрирани съответни хидроложки модели на речните басейни 
на Места и Струма на българска територия. Проведени са изчислитени процедури за 
определяне на речния воден отток при продължително и при събитийно симулиране на 
валежни процеси.  
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Основни компоненти на HEC-HMS модела на водосбора на р.Струма на българска 

територия, разделен на 15 подбасейна и един допълнителен за територията в Сърбия. 
 

Подходът позволява да се определи разпространението във времето на високата водна вълна 
по дължина на реката при силен буреносен дъжд в участък от водосбора, демонстриран за 

р.Места. С разработеният модел на основата на HEC-HMS бе симулирано 

катастрофалното наводнение от река Соволянска Бистрица в община Кюстендил (десен 

приток на Струма) през ноември 2009 г., разрушило международния път София – 

Скопие и нанесло щети за около 11 млн.лв. 
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Повишение на речния отток в три пункта на р.Места изчислено с HEC-HMS модела 

при симулиране на интензивен дъжд. 
 

-Със софтуера WEAP (Water Evaluating and Panning) за първи път у нас е направен 

предварителен моделен анализ на водния баланс за водосбора на р. Струма на 

българска територия, като продължение на направения воден баланс за водосбора на р. 

Места. Също така са подготвени хидроложки данни и ГИС слоеве за басейна на 

р.Тунджа за целите на моделиране на водния баланс чрез софтуера WEAP. 

-Системата MULINO DSS за подпомагане вземането на решение при управление на водните 
ресурси с използване на многокритериален анализ за оценка на алтернативи, е 

демонстрирана на пример за избор на решение за дългосрочно подобряване на 

качеството на водите в участък от водосбора на р.Места.  С MULINO са анализирани 

възможни алтернативи за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчните води 

на основните населени места по поречието на р. Места. Целта е да се удовлетворят 

икономически критерии като най-изгодна цена за изграждане на станцията, разходи за 

експлоатация и др. и екологични критерии, които  включват най-важните показатели за 

постигане на добро качество на пречистените и постъпващи във водоприемника води. 

Системата използва методологията DPSIR (Driving Force – Pressure – State – Impact – 

Response) и помага за достигане на оптимално решение при поставяне и разглеждане на 
различни приложни задачи за управление на водните ресурси. 
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Въведени стойности в клетките на матрица за анализ с редове (критерии) и стълбове 

(алтернативи) и всяка клетка (i,j) съдържа оценка на j-та алтернатива по i-ти 

критерий. 

-Представена е системата ProDec (Procedures for Decisions), с която  се построява 

дървовидна структура на решения чрез правила от вида „Ако …. тогава …“ с прилагане 

на размити числови и лингвистични оценки. Демонстрирана е със съответни диалогови 

прозорци при различни задачи: за оценка на риска от наводнение и необходимите за 

целта превантивни мерки и действия; за решение за предоставяне на вода за хидро-

мелиоративни нужди при спазване на нормативните изискванията за осигуряване на 

минимален речен отток; за подпомагане вземането на решение при оценка на 

качеството на водите и др. 

-Предлага се структура на информационен WEB-портал за обмен на информация, 

документи и географски данни при управление на водите и обобщеномрежов модел на 

процеса на вземане на решения в сектора на водите. 

-Предимство на някои от използваните софтуери е, че притежават „вградени” бази 

данни на земното покритие получени от сателити и достъп до глобални климатични 

бази данни от мониторинга на валежите, температура, вятър и др., включително за 

територията на България.  

-Разработените от колектива подходи и симулационни модели на български реки дават 

възможност за решаване на редица приложни задачи за оценка на водния баланс и водните 

ресурси и за тяхното опазване и рационално използване. Позволяват симулиране на 

различни сценарии, включително климатични. Допринасят за подобряване на 

познанията ни за водните ресурси на страната. Изследванията са обобщени в съответен 

монографичен труд, публикуван от Академично издателство на БАН проф.Марин 

Дринов. 
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-Продължава работата по съставяне на научен труд за водните ресурси във водосбора 

на реките Места. През този етап е проучен твърдия наносен отток на река Места на 

територията на Република България. Наносите са продукт от естествените и 

антропогенни ерозионни процеси във водосбора и руслото на реката. Количеството 

плаващи наноси определя мътността на речната вода и допринася за затлачването на 

водохранилищата. Анализирани са подходите за моделиране на разпределението по 

дълбочина на концентрацията на плаващи твърди частици (наноси) в турбулентен 

двумерен поток. За целите на практиката математическият полуемпиричен модел на 

турбулентната дифузия се използва с хипотезата за равенство на коефициента на 

дифузия с този на турбулентната вискозност на потока без твърди частици. За наносите 

и наносния отток на река Места се съди по проведените от нас визуални наблюдения и 

опитни данни за плаващите наноси в три характерни пункта по дължината на реката – 

„Якоруда“ в горното течение на реката, „Момина кула“ в средното течение и пункт 

„Хаджидимово“ в долното течение. 

-Осъществено е проучване на тема: 'Морфология на долината на река Треклянска във 

водосбора на Струма във връзка с изграждане на язовирно съоръжение". 

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

1. Събиране на информация и създаване на база данни за геоложките, 

хидрогеоложки, хидроложки и климатични особености на средата за избраните 

участъци. 

Във водосбора на р. Места са разположени 11 хидрометрични станции и 9 

хидрометрични пункта даващи информация за хидроложките и хидрогеоложките 

особености в разглеждана област. За целите на проекта от НИМХ е закупена 

метеорологична, хидроложка и хидрогеоложка информация за последните години. 

Анализирани са месечните температури на въздуха и  месечната сума на валежите за 

периода 2020-2021 г. за гр. Банско и гр. Гоце Делчев и средномесечните водни 

количества на карстовите извори „Язо“ и „Кьошка“ и месечните водни нива на шахтови 

кладенци в с. Баня, с. Ново Лески и гр. Гоце Делчев. 
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Пунктове с информация за хидрогеоложките условия в поречието на 

р. Места 

2. Теренни изследвания – огледи, измерени дебити на извори за избраните 

участъци и геофизични измервания. 

В рамките на третият етап от проекта са проведени командировки в поречието на р. 

Места за допълнителни теренни изследвания и измервания на дебити на извори в 

избраните участъци. Местоположението на посетените обекти са представени на 

следната фигура.  
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Извори с измерени дебити в поречието на р. Места 

Измерените дебити на изворите отразяват колекторските способности на пукнатинните 

материали от геоложката среда. Водните количества, които се дренират, са 

незначителни и варират от 0.02 до 0.20 l/s. Те са силно променливи в годишен разрез. 

Във връзка с разчленяване на геоложкия разрез и определяне перспективността за 

наличието на подземни води в различни по тип скали, през етап III продължава 

изготвянето на профили по SP метода на собствения потенциал. Използвана е 

апаратура PQWT-S500, която маркира слаби или контактни зони в дълбочина. 

Изследвани са 29 участъка при различни геоложки условия на територията на цялата 

страна. Местоположението на отделните проучвания е представено на следната фигура.   

 

Местоположения на SP проучвания на територията на страната 

Използваната апаратура изяснява дебелината на ненаситената зона (между терена и 

нивото на подземните води), положението на нивото на подземните води и наличие на 

разломи. PQWT-S500 измерва автоматично на различни честоти електрическото поле 
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ЕMN на земната повърхност в една точка посредством два неполяризиращи електрода. 

Измерените стойности се свързват с основната електрическа характеристика на скалите 

– електрическото съпротивление. Наличието на вода в скалите е фактор за относително 

понижаване на електрическото им съпротивление. Апаратурата е настроена да измерва 

електрическото поле в дълбочина от земната повърхност през интервали от 4.15 - 7.5 m 

до максимална дълбочина 500 m. Проведеното SP проучване в гр. Стрелча демонстрира 

възможността за добив на подземни води в пукнатинна среда. 

 

SP проучванe – Стрелча 

Използваната геофизична аппаратура PQWT-S500 показа добри резултати за 

хидрогеоложки цели, които биха били полезни при изграждане на сондажи. Пълната 

документация, с описание на геоложката среда ще бъде поместена във финалните 

отчети по проекта.  

3. Оценка на водния баланс с използване на софтуера WaterbalANce, основан на 

метода на Thornthwaite–Mather. 

Този метод е приложен за два извора от Ловеч-Търновски карстов басейн и за големия 

карстов извор «Пеща» до с. Искрец. Резултатите от изчисленията на водния баланс 

показват, че симулираните времеви серии на дебита на изворите дават приемливи 

резултати в сравнение с измерените. Най-големи разлики между измерените и 

моделните редици са установени за екстремумите (максимуми и минимуми) на 

месечните стойности на  оттока на изворите. Изследваните извори са силно уязвими 

към засушаване. Зимните валежи са най-важният източник за подхранване на 

подземните води за карстовия басейн. 

 

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

условията на изменение на климата 

Анализирани хидро-климатичните условия на планинския водосбор на яз.Студена на 

Витоша чрез използване на математически модел - CLM version 3, за периода 2017-

2020. По този начин бе тествана методиката на снежна хидрология заложена в модела 

CLM с хидроклиматична схематизация от 10 почвени слоя с различна дебелина и 5 слоя 

снежно покритие. Оценката на паднал сняг и дебелина на снежната покривка беше 

направена с климатичната база данни на НАСА – NCEP/NCAR reanalyses, която е в 
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грид формат и резултатите от хидроложкото моделиране, които също са в грид формат 

и са съвместими със софтуера на ArcMap 10.3 за изчисление на регионални обобщени 

данни. Височината на снежната покривка (2017-2020 г.) е сравнена с измерванията на 

НИМХ за водосбора. Допълнително резултатите от моделирането за водния еквивалент 

на паднал сняг и снежно покритие бяха сравнение с данни от сателитни наблюдения на 

EFAS (Satellite-derived snow water equivalent from satellite measurements (AMSRE 

microwave radiometer on EOS-Aqua) with assimilated ground observations), за доказване 

надеждността на моделните симулации. Изследването помогна да се анализират част от 

причините за водната криза на гр. Перник и областта през 2020 г. Беше установено 

екстремно есенно-зимно засушаване (2019-2020 г.) с минимално количество сняг, 

минимален воден еквивалент на снежно покритие и намалени водни ресурси. 

Създаден е информационен масив от месечни водни количества за четири 

хидрометрични станции в речния водосбор на р. Янтра и р. Росица от началото на 

хидрометричния мониторинг до 2019 г. Изходните времеви редове са трансформирани 

за работа в хидроложка година. Установена е хомогенността на годишния и сезонен 

речен отток на река Росица при две хидрометрични станции и на река Видима при една 

хидрометрична станция. Чрез двойносумарните криви е доказан негативен тренд в 

редовете от месечни отточни минимуми и изменение в честотата на проявата им след 

1985 г. Честотата на отточни минимуми нараства през месеците август и септември и 

намалява през м. октомври за периода 1985/1986–2018/2019 в сравнение с периода до 

1985/1986 г. 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

ЕКИП МГУ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФХФ-СУ, ГИ-БАН 

Поради пандемичната ситуация 2021 г. изпълнението на планираните по НПП дейности 

бе силно затруднено, което доведе до значителни промени на работния график, 

преформатиране и прехвърляне на част от задачите за следващата 2022 г.  

В общ план работата на екипа включваше: (1) Обработка и систематизиране на данни; 

(2) Полеви проучвания – геофизични, хидрохимични и хидродинамични; (3) 

Лабораторни изследвания на води и почви; (4) Разработване на критерии за експресна 

оценка на замърсяването на води; (5) Разработване на концептуални и хидрогеоложки 

компютърни модели на замърсяването на подземните води от техногенни източници; 

(7) Публикационна дейност. 

По-конкретно през отчетния период по раздели бяха изпълнени следните основни 

дейности: 

РП 1.3.2. Формиране и качество на подземните води в страната 

Резултат: Въз основа на разработения през първата година доклад-анализ относно 

генерирането на кисели руднични води е подготвена статия за новия брой на сп. 

„Инженерна геология и хидрогеология“.  

В статията се разглеждат въпроси, свързани с формирането и характеристиките на 

кисели руднични води и тяхното негативно въздействие върху водните ресурси в 

райони с минно-добивна дейност. Накратко са представени са химичните и биологични 

процеси за генериране на кисели руднични води. Посочени са основните микробни 

ценози, окисляващи сулфидните минерали, феро йоните и сярата. Разгледани са и 

факторите, влияещи върху състава на рудничните води. Представени са нови 

допълващи данни за състоянието на повърхностните води в района на Маджаровското 

рудно поле. Установено е, че две десетилетия след прекратяване на рудодобива, водите 

в точките на заустване на замърсени води от участъци ,,Момина скала“ и ,,Харман кая“, 

както и при големия завой на р. Арда се характеризират с високи концентрации желязо, 

мед, цинк, кадмий, олово и манган. 
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Индикатор 

– публикация в издание с научно резензиране  

Браткова, С. 2021. Формиране и характеристика на кисели руднични води. 

Замърсяване на повърхностните води в района на Маджарово. – Сп. Инженерна 

геология и хидрогеология, 35, (под печат). 

РП 1.3.3. Методи за определяне качеството на водните ресурси 

Резултат: Доклад-анализ на замърсяването на повърхностните и подземните води от 

извършван в миналото уранодобив (по примера на ураново находище Елешница). 

Установяване на хидрохимични индикатори за експресна оценка. 

Направено е обширно литературно проучване на публикации, доклади и 

производствени отчети, представящи основно данни за параметрите на повърхностните 

и подземните води в района. Данните са систематизирани и комбинирани с нашите in 

situ измервания и лабораторни анализи са статистически обработени. Установено бе, че 

наред с урана и общата алфа радиоактивност, сулфатите и манганът са другите 

основните замърсители на повърхностните и подземните води в района на извършвания 

уранодобив. Данните показват висока корелация между елекропроводимостта на водата 

и съдържанието на сулфати, уран и манган. От това следва, че повишените стойности 

на електропроводимостта могат да се използват като индикатори за експресна оценка 

на възможното замърсяване на водите със сулфати, уран и манган, следствие от минна 

дейност в съответния район. 

Индикатори 

– изнасяне на доклад на научна конференция  

21th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM Geo 2021 

– публикация в издание с IF/SJR 

Panayotova, M., S. Dimovski N. Stoyanov, S. Bratkova, A. Angelov. 2021. Surface 

and groundwater pollution from old uranium mining site and hydro-chemical 

indicators for its express assessment - a case study. – Proceedings of the 21th 

International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM Geo 2021, 14-22 August 

2021. 

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

естествени и антропогенни условия за формиране на качеството на водите 

Резултат 1: Подбор на нови пилотни обекти с различни естествени и антропогенни 

условия за замърсяване на подземните води. Въз основа на събраната и 

систематизирана информация са подбрани 3 пилотни обекта, т. нар. горещи точки с 

различен генезис, вид и механизъм на замърсяване на подземните води:  

-Обект Марица-Изток – замърсяване на подземните води от депата за твърд 

отпадък от ТЕЦ-овете на енергийния въгледобивен комплекс; 

-Обект Елешница – замърсяване на подземните води в речната тераса на р. Места от 

хвострохранилището, част от закрития уранодобивен и преработвателен 

комплекс в района на находище Елешница; 

-Обект Брестовица – замърсяване с манган на добиваните подземни води от 

терасата на р. Въча в нейното долно течение. 

Материалите не са публикувани.  

Резултат 2: Документация и анализ на резултатите от направените литературни 

проучвания за ключовите замърсители, техните основни характеристики и условията за 

миграция в подповърхностното пространство и възможностите за замърсяване на 

подземните води в района на пилотен обект Марица-Изток. 

Въз основа на събраната и систематизирана информация е посредством компютърна 

програма VS2DI е разработен числен модел на условията за миграция на замърсители, 

по примера на ключовия замърсител SO4, от насипите с неопасни производствени 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

101 
 

отпадъци от ТЕЦ в района на вътрешните насипища на рудник „Трояново-Север“, част 

от въгледобивен комплекс „Марица-Изток“. Използвана е схемата на конвективно-

дифузионен пренос на вещество, с отчитане на обратимото елиминиране (сорбция-

десорбция), механичната дисперсия и смесването. С разработения модел е направена 

дългосрочна прогноза (100 г.) за обхвата и степента на замърсяване на 

подповърхностното пространство от новите насипи. На базата на моделните решения е 

направена оценка на задържащата способност на геоложката основа и риска от 

замърсяване на подземните води. 

Индикатори 

– изнасяне на доклад на научна конференция  

64-ра Международна научна конференция, Минно-геоложки университет “Св. 

Иван Рилски”, София, 22 октомври 2021 

– публикация в издание с научно резензиране 

Stoyanov, N., S. Dimovski. 2021. Prognostic model of subsurface contamination 

caused by new embankments on the territory of Maritsa East coal mining complex – 

Central Southern Bulgaria. – Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials 

(SEPRM) Journal, Vol. 2, 57-62. 

Резултат 3: Документация и анализ на резултатите от проведените литературни 

справки; полеви проучвания – геофизични, хидрохимични и хидродинамични; 

лабораторни изследвания на води и почви; разработване на концептуални и 

компютърни модели на замърсяването на подземните води в района на пилотен обект 

Елешница. 

Ще отбележим, че през отчетната година този пилотен обект изцяло фокусира 

вниманието на екип МГУ. Накратко, детайлното изледване на проблема включи 

следните по-важни дейности: 

Събиране, анализ и систематизиране на наличната геолого-тектонска, 

хидрогеоложка, хидрохимична и екологична информация за района на 

хвостохранилище Елешница и прилежащите му територии, част от закрития 

преди повече от 25 години минно-добивен комплекс в района на ураново 

находище Елешница. 

Статистическа обработка на данните от провеждания в периода 1997 – 2019 г. 

мониторинг върху замърсяването на подземните и повърхностните води в района 

на хвостохранилището. 

Съставяне на обща концепция за замърсяването на подземните води от 

хвостохранилище Елешница, включващ характеризиране на основните 

хидрогеоложки единици, граничните условия, хидравличните връзки, 

източниците на замърсяване, ключовите замърсители и потенциалните 

реципиенти. Разработване на работна програма за полеви изследвания (в 

условията на пролетното пълноводие и есенното маловодие) в района на 

пилотния обект. 

Хидрогеоложка картировка в района на пилотния обект и прилежащите му 

територии. Полеви измервания с инфилтрометър Mini Disk за определяне на 

коефициента на филтрация в ненаситената зона на кватернерния водоносен 

хоризонт, формиран в алувиалните наслаги на р. Места и Вълче дере. 

Измерванията са проведени съвместно с екип на ГИ-БАН. 

Eлектротомографски изследвания до дълбочина 40-45 m в терасите на р. Места и 

Вълче дере. Теренните измервания са изпълнени по четири геофизични профила 

с обща дължина 1060 m. -Подготовка в ГИС среда и обработка на данните от 

теренните измервания с компютърна програма RES2DINV.  
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Двукратно изследване на състава на води и почви. Първото е проведено през месец 

май, а второто – през месец октомври 2021 година. Двукратното изследване 

включи: 

- Полеви измервания на 11 хидрохимични показателя в 11 водни пункта. 

Пробовземане и консервиране на водни проби за анализ на микро и 

макрокомпоненти от същите пунктове. Опробвани са реките Места, Вълче дере 

и Златарица, един сондаж в кватернерния водоносен хоризонт и един сондаж в 

неогенския водоносен комплекс. Лабораторни анализи за определяне на 

макрокомпоненти и три микрокомпонента във взетите водни проби. 

- Вземане на почвени проби от 6 пункта в 2 дълбочини от речните тераси на Места 

и Вълче дере и от участък в близост до хвостохранилище Елешница. 

Подготовка на водни извлеци от пробите за анализ на почвени параметри. 

Определяне на параметрите почвено pH, SO4, електропроводимост и др. 

Предварителна оценка и интерпретиране на данните от хидрохимичните 

изследвания. 

Предварителен анализ на събраните данни за състоянието на почвите в района на 

хвостохранилище. 

Съставяне на геоелектричен модел на приповърхностния разрез, който е 

трансформиран в тримерен хидрогеоложки модел в района на проведеното 

проучване.  

Разработване на тримерни числени модели на условията за миграция на 

замърсители от хвостохранилището в потенциално застрашената част от 

кватернерния водоносен хоризонт, формиран в терасите р. Места и Вълче дере. С 

моделите е изследване поведението на ключови замърсители (SO4, U и 226Ra). 

Направена е компютърна симулация на миграцията на трите замърсителя в 

кватернерния хоризонт за периода от изграждането на хвостохранилището (1968 

г.) до 2021 г. Посредством моделите са изготвени прогнози за развитието на 

процесите на замърсяване на подземните води до 2040 г. 

Малка част от получените резултати ще бъдат докладвани в началото декември на 

Международната научна конференция „ГЕОНАУКИ 2021“.  

Подготвят и две обширни статии, в които през следващата 2022 година ще бъдат 

предложени за публикувани в издания с IF/SJR. 

Индикатори 

– изнасяне на доклад на научна конференция (предстои) 

Международна научна конференция „ГЕОНАУКИ 2021“, София, 9-12 дек. 2021 

– публикация в издание с IF/SJR 

Benderev, А., N. Stoyanov, S. Dimovski, S. Bratkova, B. Mihaylova. 2021. 

Manganese pollution of drinking water extracted from the terrace of Vacha River. – 

Review of the Bulgarian Geological Society, Vol. 83, Part 3 (In print) 

Резултат 3: Документация и анализ на резултатите от литературното проучване, 

първични огледите и предварителните анализи на проблема относно произхода и 

причините за замърсяването с манган на добиваните подземни води от терасата на р. 

Въча. 

Резултатите от досегашните проучвания по проблема също ще бъдат докладвани в 

началото декември на Международната научна конференция „ГЕОНАУКИ 2021“.  

Детайлното изследване в пилотен участък Брестовица е планирано да бъде направено 

през следващата 2022 г. Резултатите от него ще бъдат публикувани в издания с IF/SJR. 

Индикатори 

– изнасяне на доклад на научна конференция (предстои) 

Международна научна конференция „ГЕОНАУКИ 2021“, София, 9-12 дек. 2021 
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– публикация в издание с IF/SJR 

Stoyanov, N., S. Dimovski, S. Kolev. 2021. Groundwater pollution in the Mesta River 

terrace caused by Eleshnitsa tailings pond – current status. – Review of the Bulgarian 

Geological Society, Vol. 83, Part 3 (In print) 

РП 1.3.5. Управление, координация и съвместни дейности с други работни пакети 

по програмата  

Резултат 1: Участие в национални и международни научни форуми (3 броя) 

Реализирани участия в конференции:  

21th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM Geo 2021, 14-22 

August 2021, Bulgaria (On line). 

64-ра Международна научна конференция, Минно-геоложки университет “Св. 

Иван Рилски”, София, 22 октомври 2021. 

Планирани участия в конференции до края на 2021 г.: 

Международна научна конференция „ГЕОНАУКИ 2021“, София, 9-12 дек. 2021. 

Резултат 2: Публикации в списания/издания с IF/SJR 

Публикувани (1 брой) 

1.Panayotova, M., S. Dimovski N. Stoyanov, S. Bratkova, A. Angelov. 2021. Surface and 

groundwater pollution from old uranium mining site and hydro-chemical indicators for 

its express assessment - a case study. – Proceedings of the 21th International 

Multidisciplinary Scientific Conference SGEM Geo 2021, 14-22 August 2021. 

Приети за печат до края на 2021 г. (2 броя) 

2.Stoyanov, N., S. Dimovski, S. Kolev. 2021. Groundwater pollution in the Mesta River 

terrace caused by Eleshnitsa tailings pond – current status. – Review of the Bulgarian 

Geological Society, Vol. 83, Part 3, ISSN: 0007-3938 (In print) 

3.Benderev, А., N. Stoyanov, S. Dimovski, S. Bratkova, B. Mihaylova. 2021. Manganese 

pollution of drinking water extracted from the terrace of Vacha River. – Review of the 

Bulgarian Geological Society, Vol. 83, Part 3, ISSN: 0007-3938 (In print) 

Индикатор  

– Публикации в списания/издания с IF/SJR - 3 броя 

Резултат 3: Обучение с цел повишаване на професионалната подготовка и 

квалификация на млади учени и студенти 

1.В екип МГУ вземат участие четирима млади учени 

2.В полевите и лабораторните изследвания през различни периоди с цел 

обучение са взели участие млади учени, извън екипа – асистенти, докторанти 

и магистранти. 

3.В лекционните курсове и упражненията в дисциплините Математическо 

моделиране в хидрогеологията, Опазване на подземните води, Хидрохимия, 

Проучване на подземните води и др. студентите се информират с конкретни 

разработки и примери от работата на екип МГУ. 

Индикатори  

– Участие на млади учени в екип МГУ – 4 човека 

– Участие на млади учени, извън екип МГУ, в това число – асистенти, докторанти и 

магистранти – 5 човека 

 

ЕКИП НЦОЗА  

РП 1.3.3. Методи за определяне качеството на водните ресурси 

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

водите. 

Проследено е в динамика качеството на водите в стоящи водоеми за периода 2017 – 

2021 г  
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Изследвани са проби от язовири с различно предназначение: Искър, Кокаляне, 

Бистрица, събрани от лятото на 2017 г. През периода на цъфтеж през 2020 г. 2021 г са 

взети проби от Пчелин, Студена, Бистрица. Използвани са положителни проби от 

езерото Дуранкулак. 

Проведен е PCR анализ на екстрихраните проби от съборната биомаса. 

От получените резултати  могат де се изведат следните изводи;  

1.През 2017 г. видовете микроводорасли, произвеждащи токсини, са класифицирани 

като възникващ риск в резултат на климатичните промени. 

2.Токсичните цианобактерии са особено подходяща цел за откриване чрез qPCR. 

3.Поради чувствителността и високата специфичност на метода често не се изисква 

значителна концентрация на проби. 

4.PCR методите осигуряват качествени резултати (присъствие/отсъствие на гени в 

проба), които могат да бъдат полезни за ранното откриване на потенциално токсични 

клетки точно в началото на цъфтежа, когато концентрациите на токсини са твърде 

ниски, за да бъдат открити. 

Резултати са представени на, научен семинар 

Kr. Vasileva, St. Arsova, V. Georgieva, Tz. Georgieva, Cyanotoxins as an emerging risk – 

molecular methods for detection (study in Bulgaria) oral presentation , PRE-IGU 

CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL 

HAZARDS , 12-14 august 2021 , Varna, Bulgaria 

Подготвена е публикация:  Kr. Vasileva, St. Arsova, V. Georgieva, Tz. Georgieva, 

Cyanotoxins as an emerging risk – molecular methods for detection (study in Bulgaria) , 

Proceedings of  Pre-IGU Congress Seminar On Local And Regional Aspects Of Natural 

Hazards ,  предстои да излезе до края на ноември  

РП 1.3.5. Управление, координация и съвместни дейности с други работни пакети 

по програмата 

ННП е представена на събитие Политики по изменение на климата в здравния 

сектор, 9 ноември 2021 г., Онлайн кръгла маса 

ЕКИП ХТМУ 

През третата година колективът на ХТМУ насочи вниманието си по изпълнение на 

следните задачи: 

1.Създаване на процедура за анализ и оценка на качеството на водите на река 

Струма; 

2.Извеждане на математични зависимости между показатели, изискващи време и 

автоматично измервани показатели; 

3.Сравнителна оценка на разработения от колектива волтамперометричен метод и 

стандартния метод с използване на ICP-спектрометрията. 

По първата задача е направено следното: На базата на измервания на 13 показатели за 

качеството на водата в река Струма, проведени в шест пункта в продължение на девет 

години, са установени корелационни зависимости между измерваните показатели. 

Изведени са математични зависимости между показателите и е разработена процедура, 

позволяваща чрез автоматичното измерване на показателите рН, електропроводимост, 

концентрация на разтворен кислород и температура, качеството на водата да бъде 

класифицирана с термините „отлично“, „добро“ и „умерено“. 

Работата по изпълнение на тази задача е изпълнена с участието на до. М. Върбанов от 

Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. 

Приет е доклад за участие в 29-ия Международен симпозиум по управление на 

енергийни, индустриални и екологични системи 11.11 12.11.2021 г. организиран от 

Съюза по Автоматика и информатика „Джон Атанасов“ и ще бъде отпечатан в 

специализираното списание на съюза. Статията е със заглавие: 
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Процедура за анализ и оценка на качеството на водите в река Струма 
с автори: Коста Бошнаков, Богдана Куманова, Мариан Върбанов , Емил Михайлов  

По втората задача е направено следното: Основни физикохимични индикатори за 

качество за реки полупланински тип, към които се отнася голямата част от речното 

течение на Струма, са следните: 

BODTPPOPTNNONNONNHNECpHDO ,,,,,,,,, 4234  . От изброените 

физикохимични индикатори с надеждни сензори и относително евтини сензори, 

непрекъснато могат да се измерват pH и електропроводимостта (EC). Към този клас 

променливи, независимо, че не е включена като основен индикатор може да бъде 

добавена температурата (T). Към индикаторите, които могат да бъдат измервани 

непрекъснато, но сензорите са значително по-скъпи и с по-малка надеждност, е 

разтвореният кислород (DO). Намалената концентрация на разтворен кислород води до 

дисбаланс в екосистемата и в най-тежкия случай до измиране на речните обитатели. 

Изследвана е възможността за математическото описание на концентрацията на 

разтворения кислород (DO) като функция на pH, обемен разход на водното течение (Q), 

специфична електропроводимост (EC) и температура (T) - ),,,( TECQpHfDO  . 

Изведени са математични модели с различна структура на базата на линеен 

регресионен анализ и невронни мрежи.  

Показано е, че математичните модели могат да бъдат използвани за оценяване на 

концентрацията на разтворен кислород (DO) на базата на измервания от сензори с по-

ниска цена и по-висока надеждност от електродите за DO. 

Приета е статия за печат в списанието Science, Engineering & Education, реферирано в 

сайт на ЮНЕСКО:  

Оценка на ключови показатели въз основа на автоматично измервани 

променливи и прогнозиране на разпространението на замърсители 
с автори: Коста Бошнаков, Богдана Куманова, Мариан Върбанов, Емил Михайлов 

и Силвия Лаврова-Попова 

Работата по изпълнение на тази задача е изпълнена с участието на доц. Мариан 

Върбанов от Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. 

 

По третата задача е направено следното: Направена е сравнителна оценка на 

резултатите по определяне концентрацията на медни йони в реални проби от 

повърхностни речни води по разработения от колектива волтамперометричен метод и 

ICP-OES и ICP-MS методи. 

Приета е за печат статия в списанието Science, Engineering & Education, реферирано в 

сайт на ЮНЕСКО. Докладът е със заглавие: Comparative determination of copper (II) 

ions in surface water samples by voltammetry and ICP-spectrometry 

с автори: Стела Георгиева, Петър Тодоров, Артиом Безфамилний, Светлана Браткова 

Работата по изпълнение на тази задача е изпълнена с участието на доц. Светлана 

Браткова от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. 

В бр. 5, 2021 г. на списанието Journal of Chemical Technology and Metallurgy ( SJR за 

2020 г. 0.22) е публикувана статията:  

Development of voltammetric method for determination of trace of Cu(II) in the 

presence of Fe(III) in water using 5,5’-diphenylimidazolidine-2,4-dion derivative 

с автори: Стела Георгиева, Петър Тодоров, Артиом Безфамилний. 

ЕКП СУ-ГГФ 

 

РП 1.3.1. Формиране качество на повърхностите води в страната 

 

РП.I.3.1-4 Анализ на резултатите и избор на пилотни басейни, участъци и водни тела 
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В процес на подготовка е статията Heavy metals concentration in the bottom sediments of 

Arda River basin down to the Kardzhali Dam, която отразява резултати от териториалната 

диференциация в концентрацията на 5 елемента-тежки метали и металоиди 

(потенциално токсични елементи) Аs, Cd, Zn, Cu, Pb в дънните седименти от 29 пункта. 

Съдържанията варират в следните граници: Аs (0,1–244,1 ppm), Cd (0,6–126 ppm), Zn 

(78–12489,7 ppm), Cu (24,3–783,9 ppm), Pb (10,5–5260 ppm) (Приложение, табл. 1). В 6 

пункта съдържанието на Cu надхвърля значимите, с вероятен вреден ефект върху 

водната екосистема, концентрации (Probable Effect Concentration - РЕС, US EPA, 2002) 

– 149 ppm, отличава се пункт на Голяма река преди гр. Мадан, където превишението е 

2,7 пъти. 12 пункта имат концентрации на Zn по-високи от РЕС (459 ppm), същият 

пункт преди гр. Мадан има коефициент на концентрация 8,9. Останалите пунктове са 

по главната река Арда (7), реките Давидковска (2), Рибница и малък приток, оттичащ 

хвостохранилище в района на гр. Рудозем. Най-голям брой пунктове (15) имат по-

високи концентрации от РЕС (128 ppm) по отношение на Pb. Коефициентът на 

концентрация на оловото в седиментите от малкия приток, оттичащ 

хвостохранилището при гр. Рудозем е 16,7. Опасно високи концентрации на този 

елемент са измерени в 7 пункта от р. Арда, 2 пункта от р. Давидковска, всички 

пунктове по течението и притоците на реките Елховска, Рибница, Маданска. 

Концентрациите на Аs в 8 от пунктовете надвишават значимите, с вероятен вреден 

ефект (РЕС – 33 ppm). С най-висок коефициент на концентрация е съдържанието на 

арсен в седиментите на малкия приток, оттичащ хвостохранилището при Рудозем – 7,4. 

Останалите пунктове са разположени по течението на р. Арда (3), Бяла река (1), 

Рибница, Маданска и техни притоци. 11 пункта превишават в различна степен РЕС за 

елемента Cd (4,98 ppm). При този елемент коефициентът на концентрация има най-

висока стойност (25,3) в седиментите на Голяма река преди Мадан (126 ppm). Река 

Арда (6 пункта над РЕС), по 1 пункт при реките Давидковска, Маданска,Рибница, 

малкият приток, оттичащ хвостохранилището при Рудозем са останалите опасно 

замърсени пунктове с кадмий. 

 

РП 1.3.3. Методи за определяне качеството на водните ресурси 
РП.I.3.3-2 Определяне индикатори за нарушаване качествата на водите 

Резултатите от проучванията на речните седименти имат значение за допълване на 

данните от мониторинга на качеството на повърхностните води, тъй като те не са 

включени като индикатор до момента в националната система. По този начин се 

изпълняват част от предвидените задачи за третата година в РП.I.3.3-1 Установяване 

връзка между различни показатели, характеризиращи качеството на водите и РП.I.3.3-2 

Определяне индикатори за нарушаване качествата на водите. Допълнително се 

изследва връзката между различните елементарни геохимични ландшафти и 

съдържанието на замърсители (тежки метали и металоиди) в речните седименти.  

 

Продължава проучването на специализирана научна литература, свързана с 

транспортирането на замърсителите в повърхностните води чрез дънните седименти и 

оценката на тяхното качество чрез различни индикатори като част от мониторинга на 

повърхностните води 

 

Подготвена е презентация за международна работна среща  „Implementation of 

SIMONA Transnationally Harmonized Sediment Sampling, Laboratory Analyses and 

Evaluation Protocols in Test Areas and Baseline Network sites”, June 29 -30, 2021, Silistra, 

Bulgaria, по покана на проект DTP2-093-2.1 – SIMONA Sediment-quality Information, 
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Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube 

Basin water management (SIMONA is a European project under the Interreg Danube 

Transnational Programme (DTP); http://simona-project.geology.bas.bg). Презентацията е 

на тема: Heavy metals studies in sediments of Iskar River basin. 

Участието в международната работна среща е свързано с представяне на 

изследователски подход и методика на пробосъбиране на речни седименти, както и 

използване на показатели за оценка на качеството на тези седименти по отношение на 

съдържанието в тях на някои елементи-тежки метали като Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Ni, Co, 

Cr, които са важни индикатори за мониторинг на повърхностни води. 

 

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

естествени и антропогенни условия за формиране на качеството на водите; 

 

Дейност РП.I.3.4-2. Избор и охарактеризиране на пилотен водосбор и райони. 

 

Проведено е теренно изследване на речни басейни от водосбора на р. Арда след яз. 

„Кърджали” в периода 26-29.09.2021 г. с цел събиране на проби от дънни речни 

седименти и измерване на място на някои основни физико-химични показатели на 

речните води (рН, Т, ЕС, TDS). Изследването е проведено в 27 пункта по течението на 

реките Арда, Върбица, Крумовица, Перперек, Буюкдере, Ерма река, Аламовска, 

Бостандере, Кесебир, Боровица, Неделинска както и районите на язовирите „Боровица” 

и „Студен кладенец”(вж. Приложение, табл. 2). Пробите са изсушени, пресети и 

предадени за лабораторен анализ (ОES-ISP).в ЦНИЛ –ХТМУ. 

 

ЕКИП СУ-ФХФ СЪВМЕСТНО С НИГГГ-БАН 

За анализ на качеството на водите във водосбора на река Русенски лом  през отчетния 

период екипът, който работи по задачата (Стефан Цаковски, Галина Готова, Мариан 

Върбанов…) извърши следното: 

1) Предварителна обработка на мониторинговите данни от водосбора на река Русенски 

лом за 19 пробовземателни станции и 9 индикатора за качество на водите – pH, 

електропроводимост (EC), биологично потребление на кислород (BOD), амониев азот 

(NH4
+), нитратен азот (NO3

-), нитритен азот (NO2
-), общ азот (N), ортофосфати (PO4

3-) и 

общ фосфор (P) за периода 2015-2020. 

2) Изчислен е канадският индекс за качество на водите (CCME WQI) за всяка 

пробовземателна станция, за всяка година от изследвания период). 

3) Представена е модифицирана схема за класификация на качеството на водите според 

CCME WQI в съответствие с националното законодателство. 

4) Извършен е анализ на времеви серии с цел изследване на времевите тенденции в 

качеството на повърхностите води във водосбора на река Русенски Лом. 

Резултатите предстои да бъдат  оформени в публикация.  

 

ЕКИП НИГГГ-БАН 

Екипът работи през цялата година в условията на епидемиологични ограничения, 

поради което не бяха осъществени натурни наблюдения и командировки. Основната 

дейност беше насочена към обработка и анализ на оперативна информация за 

качеството на повърхностните води от масивите на ЕАОС и МОСВ. Бяха избрани два 

района на изследване: речните води в обсега на Софийската котловина  и речните 

басейни в обхвата на областта с пряк отток към Черно море. От методическа гледна 

точка основните изследвания бяха насочени към използване на различни индексни 

оценки за състоянието на речните води и към търсене на оптимален набор от 
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физикохимични показатели, разкриващи и реагиращи на разнородни видове 

антропогенно въздействие върху водите. Беше извършен покомпонентен и комплексен 

анализ на южночерноморските притоци като се разработиха два варианта на комплекти 

от физикохимични показатели – според изискванията на Наредба Н-4/2012 г. и втори, с 

включване на набор от специфични и приоритетни показатели по Наредбата за СКОС. 

По този начин и чрез използването на Индекс за качеството на водите  (WQI) се 

определиха участъците от речните течения със селскостопанско, битови и 

индустриално замърсяване.  

Подобен подход бе приложен при анализа и оценката на качественото състояние на 

искърските притоци на територията на Софийската котловина. В този силно 

урбанизиран и повсеместно стопански усвоен район от особена важност е определянето 

на водещите замърсители – битов сектор, земеделие или промишленост и транспорт. 

Резултатите могат да се използват за оптимизиране на мониторинговата мрежа, както и 

за усъвършенстване на системата за отбор и анализ на водните проби. 

Резултатите от тези изследвания са оформени в една статия с импакт ранг и постер 

представен на международна научна конференция. Предвижда се изследванията да 

продължат през следващата година в други моделни басейни. 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

РП I.4.1. Оценка и мерки за намаляване на риска от влиянието на неблагоприятни 

и екстремни хидрометеорологични събития върху бреговата среда 

Във връзка с прилагането на методологичната рамка за оценка на риска от 

наводнения и ерозия (CRAF) на регионално ниво, целяща определяне на потенциално 

застрашените от наводнения и ерозия брегови участъци е изследвана крайбрежната 

ивица на Общините Бургас и Поморие. Тя е разделена на 71 участъка (сектора), като са 

обособени четири основни типа, отразяващи условията на брега в близост до водната 

линия – акумулативни (плажове), скалисти, техногенно натоварени и смесен тип 

участъци. В първата фаза на CRAF, за акумулативните и за скалистите и техногенни 

участъци са приложени различни емпирични зависимости между наклона в контактната 

зона на заплисване на вълните, параметрите на вълната и височината на морското ниво. 

Чрез използването на дефинирани прагови стойности бяха идентифицирани 200 морски 

бури, които са предизвикали значителен отговор на бреговата система. Бяха 

компилирани масиви от гранични условия, необходими за прилагане на емпиричните 

модели за всеки от участъците. Впоследствие, беше изчислен индексът на заплаха от 

заливане, в резултат на което секторите бяха класифицирани по петстепенна скала в 

зависимост от нарастването на заплахата. 

Във връзка с определянето на бреговия индекс по CRAF1 започна оценка на 

уязвимостта на различните видове рецептори, разположени по крайбрежието, 

посредством набор от индикатори. Извърши се подробно дигитализиране на наличните 

видове рецептори в район с обхват 500 м навътре в сушата, при което използвайки 

данни от полевите експедиции (снимков материал и визуални наблюдения), и 

информация от десктоп проучвания и интернет платформи бяха дефинирани 

рецепторите и тяхното класифициране в рамките на предварително зададените типове: 

земеползване, население, транспортна система, критична инфраструктура и бизнес 

структура. В процес на създаване е интерактивна база от данни, в която към всеки 

рецептор се асоциира информация за неговото пространствено местоположение и 

обхват, вид, тип постройка, строителен материал и структура, височина над земната 

повърхност, отдалеченост от бреговата линия, функционалност, социо-икономическа 

роля и др.  
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Резултатите са база за изчисляване на бреговия индекс, който освен заплахата 

отчита и изложеността (уязвимостта) по отношение на социо-икономическите 

параметри на разглеждания регион. Това ще доведе до идентифициране на т. нар. 

«горещи точки», за които ще бъдат приложени по-детайлни методи за оценка на 

заливането и ерозията. 

 

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

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

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

на морската среда и влиянието им върху отделни компоненти на екосистемата 

През третата година продължи работата по актуализиране и наборите от in situ 

физични, биологични и химични данни, както и допълване на данни, получени в 

резултат на дистанционните методи на наблюдение. В резултат на епидемиологичната 

обстановка през 2020 г. и невъзможността за използването на комуникационната и 

изчислителната инфраструктура на ИО-БАН, стана невъзможно изпълнението на 

планираните дейност за качествен анализ на различните набори с данни и по-точно на 

този на температурата на морската повърхност (ТМП), получена от спътникови 

наблюдения. 

При съпоставянето на измерените средно месечни и средно годишни 

повърхностни температури получени от сензорите AVHRR и MODIS ниво 3, се 

наблюдава добра сходимост, но установената температурната разлика е около 3°С. 

Валидирането на спътниковите измервания е задължителна процедура, особено когато 

оперират няколко сензора в орбита едновременно или последователно. За да се 

приложат процедурите за валидиране, се налага използване дълъг ред от in situ 

хидрографски измервания, с голямо пространствено и времево покритие и широк 

темпертурен диапазон. След оценка на пространствения и времеви обхват на наличните 

CTD данни, се формира референтен масив от ТМП за периода 2007-2017 г. Този 

продукт се използва за оценка на точността на ТМП от MODIS. Подробно описание на 

този процес е представено в Приложение РП1.4.2-1. 

Получените резултати, показват минимално отклонение (под 2%) на ТМП от 

MODIS спрямо референтния набор от корабни наблюдения за диапазона 12-27°С, което 

позволява използването на тези данни за последващ анализ и валидиране на данните 

получени от AVHRR сезори за периода 1985-2009 г. Резултатите ще бъдат използвани 

за извеждане на емпирични зависимости между двата спътникови продукта. Целта на 

използването на двата вида сензори е да се получи набор от спътникови наблюдения с 

по-голям времеви обхват. Поради голямото им времево и пространствено покритие 

наборите от сателитни данни дават възможност да се изследва междугодишната 

динамика на ТМП и да се установят дългосрочните климатични тенденции. 

На базата на данни за ТМП, които представляват месечни глобални 

MODIS/AQUA Level 3 стандартни изображения с хоризонтална резолюция 4км за 

периода 2003-2019, през втората година бяха изследвани многогодишните 

пространствени и времеви изменения в разпределението на ТМП през сезоните 

характеризиращи се с най-голяма динамика, зимата и лятото, за западната част на 

Черно море. За да се проследи зоналното пространствено и времево изменение на ТМП 

и да се оцени влиянието на климатичните промени за периода 2003-2020 г, започна 

оценка на сезонната динамика в разпределението на повърхностната температура, 

оценка на климатичния годишен цикъл – определяне на месеците, характеризиращи се 

с най-големи колебания, тези с максимално охлаждане и затопляне на морската 

повърхност, междугодишно изменение на ТМП, изчисляване на пространствените и 
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времеви температурни аномалии, дефиниране на зоните с най-големи изменения в 

разпределението на повърхностната температура, както и съответните дългосрочни 

тенденциии, за да се открият циклите на изменение, свързани с глобалните климатични 

индекси. Поради големия обем от данни и необходимостта от провеждане на детайлни 

изследвания и анализ на получените резултати, които отнемат значително време, 

работата по тази тема ще продължи и през четвъртата година. Получените резултати ще 

се публикуват в списание с импакт фактор. 

Морските пелагични системи са силно засегнати от въздействието на климата 

(отклонение на средна стойност на температурата) чрез влиянието му върху 

атмосферната циркулация, посоката на вятъра и интензивността на теченията. 

Климатът също влияе на солеността (чрез въздействие върху теченията, изпаряване, 

валежи и др.), концентрация на кислород (чрез промяна на термичния режим и 

смесването на водните маси), макроелементи (чрез контролиране на смесването по 

вертикала във водния стълб, ъпвелинг и заустване на реки), микроелементи (чрез 

влиянието на атмосферната циркулация) и рН (което се влияе сезонно от 

фотосинтезата) (Comiso et al. 2008, Feely et al. 2009). Климатични вариации, независимо 

дали са естествени или произтичащи от антропогенни причини, могат да променят 

местните екологични условия за развитие на пелагичните местообитания, да повлияят 

на обилието на отделните видове и състава на биологичните съобщества. 

За да оценим как изменението на климата влияе върху биологичното 

разнообразие, усилията ни бяха насочени към изясняване на процесите, които оформят 

живите системи. За тази цел приложихме макроекологичната теория за устройството на 

живота, за да се обясни как морските видове, съобщества, екосистеми и възникващото 

биоразнообразие са организирани в пространството и времето и как те се 

преконфигурират при промяна на условията на околната среда (Beaugrand 2015). 

Приложената теория осигурява обединяващата рамка, за да се разбере как изменението 

на климата може да промени живота от ниските до високите нива на организация в 

морската екосистема (Beaugrand et al. 2014, 2015). В този смисъл фито- и 

зоопланктонните съобщества, тяхната динамика и изменение във времето и 

пространството под въздействието на климатичните сигнали е основа в разработването 

на тази теза. 

В рамките на Задача I.4.2.1 и в сътрудничество с А. О. Ковалевски Институт по 

биология на южните морета - РАН, е направен сравнителен анализ на структурата на 

зоопланктонните съобщества във Варненския и Севастополския заливи през летните 

месеци на 2010 г., определена като една от най-топлите и продължителни „горещи 

вълни“ обхванали северната част на Черно море. Избраният времеви период е 2003-

2014 г., за да има съпоставимост на наборите от хидрофизични и биологични данни на 

двата института. Направен е опит де се оцени как зоопланктонните съобщества 

реагират на повишаване на температурата и е установено доминиране на топлолюбиви 

видове от ключовите групи Copepods (Oithona davisae, Acartia tonsa) и Cladocera (Penilia 

avirostris, Pseudevadne tergestina) пред Севастополския бряг, докато във Варненския с 

изключително преобладаване на евритермния копеподитен вид Acartia clausi. 

Резултатите от изследването са представени по-подробно в Приложение 2. 
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РП I.4.2-2: Климатични характеристики на теченията в крайбрежната зона и 

Българската икономическа зона на Черно море 

През третата година на изпълнението беше обновена Климатичната карта на 

скоростта на повърхностните течения в близост до българския бряг за периода 1993-

2019 г. Разгледаният район е 27-29 E, 41-44N, като бяха добавени и карти за два по-

дълбоки хоризонта - 20 m и 50 m дълбочина. Направено бе и разглеждане по сезони, в 

резултат на което са налични карти на средногодишните, летните и зимните течения на 

хоризонти 0.20 и 50 m дълбочина. Изчислена е и вариацията на скоростта на теченията, 

за съответните периоди и дълбочини. Финализирани бяха изчисленията за роза на 

теченията, като са избрани 10 локации по протежение на изобата 50 m успоредно на 

българския бряг. Отново разглежданията са за средногодишните, летните и зимните 

течения на три дълбочинни хоризонти. Основен източник на данни, по който се работи, 

е обновеният числен реанализ на Черноморския център за мониторинг и прогноза към 

Морските услуги на Програма Коперник (marine.copernicus.eu), в който освен 

продължение във времето са направени редица модификации и е отчетено подобрение 

в способността на модела да представя реалните течения (Lima et al. 2020). Периодът на 

усреднение е 1993-2019 г., а данните са ежедневни с хоризонтална разделителна 

способност около 2 km, което е адекватно за целта, която искаме да постигнем. 

Паралелно с това се използват и данни от повърхностни дрифтери и закотвени 

платформи, които обаче поради нерегулярността си не могат да служат при направа на 

карта в близост до българския бряг, но могат да служат за сравнение и мярка за 

адекватността на получените карти. 

Изпълнението на задачата върви според планираното и не се очакват закъснения или 

неизпълнение на предвидените резултати. 

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

ниво и екологични последствия за басейна 

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

екологични последствия за басейна 

Получени са радиовъглеродните датирания на проби 2 и 3 съответно от 

дълбочини -15 и -20 м от чуждестранна лаборатория – Marmara Research Center, 

Tubitak, Турция (Приложение1.4.3-1; Фигури: 1.4.3-1-2; 1.4.3-1-3; 4.3-1-4). Получените 

резултати от радиовъглеродното датиране потвърждават периода на поява и развитие 

на O. Edulis в Черно море (14C ka BP): 5.14±0.27 (Filipova-Marinova & Christova, 2001); 

4.59±0.07 (Switoch, Taldenkova & Yanina, 1986); 4.4 (Porotov, 2007); 3.12±0.05 and 

0.29±0.09 (Krastev, Parunin & Switoch, 1990), т.е. с постепенното и плавно увеличаване 

на черноморското ниво след 7.0 14C ka BP са нараствали и колониите от мидата. O. 

Edulis се появава пред черноморския бряг на България с повече от 150 години 

закъснение в сравнение с появата ѝ в Босфора. Първата поява в Босфора е датирана 5.3 
14C ka BP (Algan et al., 2001), т.е. масовата поява на Остреа не се корелира точно с 

прехода на басейна от езерна фаза към морска фаза (7.5-7.0 14C ka BP). 

Направени са измервания на физико-химични показатели (pH, соленост, 

температура и кислород) за морската среда в изследвания регион (пред плаж Перла) на 

резлични дълбочини в една точка (N 42017,084 E 27046,058). Анализът им показва, че 

няма значителни отклонения от техните средни стойности (Приложение 1.4.3-1; Фиг. 

1.4.3-1.1 - Характеристики на морската вода). Най-големите отклонения в измерванията 

се наблюдават за съдържанието на кислорода в морската вода и солеността под 20 

метра дълбочина. 
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Проведена е експедиция на полигона срещу плаж Перла (Приморско) с 

пробовземащата система за интерстициални води, като пробата е подложена на 

комплексен радиохимичен и инструментален анализ. Проведени са и допънителни 

анализи на седиментни проби за радионуклиди. Резултатите от гама спектрометрия за 

определяне на гама излъчващи радионуклиди, алфа спектрометрия за определяне на 

специфичната активност на 238U, 235U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra и 210Po; ICP-MS за 

определяне на елементен уран във водни и седиментни проби, взети от полигон 

намиращ се срещу плаж Перла – Приморско ще бъдат анализирани следващата година.  

Подготвя се една публикация и е публикувана една статия по разглежданата тема. 
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РП.I.4.3-2 Комплексен анализ на геофизични и геоложки материали с цел 

получаване на нови данни имащи значение за процесите генериращи 

неблагоприятни/катастрофални геоложки явления. 
Основните насоки при изпълнение на задачата са три: 

- Археосеизмологични изследвания; 

- Изследвания на разломни структури, носещи потенциал за генериране на 

неблагоприятни рискови явления; 

- Параметрични изследвания на грунтовите условия в опасни земетръсни зони за 

определяне на скоростите на вторичните сеизмични вълни, като най-

разрушителен фактор при земетръсните въздействия. 

Извършени са проучвания на археосеизмични ефекти върху древни сгради и 

съоръжения в района на северното българско черноморско крайбрежие. От получените 

резултати най-важното е потвърждението за вече известни силни исторически 

земетресения в региона и документирането на нови, привързани като фор или 

афтершокове към основните известни земни трусове. Публикувани са 5 статии и 

доклади на международни научни форуми (виж. Списък с публикациите по проекта). 

Разработена е методика за идентификация и локализация на различни по вид 

разломи и разломни структури, като основното внимание е съсредоточено към такива с 

голям разрушителен потенциал. В резултат от прилагането на методиката е създадена 

нова карта по видове разломи за района на Северното Българско Черноморско 

крайбрежие. Публикувани са два доклада от международни конференции (под печат) и 

една глава от монография на Академичното издателство на СУ „Кл.Охридски“. 

Създадена е методика за извличане на информация (пряка или косвена) от 

архивни източници за определяне на скоростта на вторичните сеизмични вълни в 30-

метровия дълбочинен интервал. Това е основен параметър за моделиране на 

сеизмичните въздействия вследствие на модифициращото действие на повърхностните 
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грунтови условия и се използва в почти всички софтуерни продукти за оценка на 

сеизмичната опасност. Интегралната оценка е особено важна като за целта се използват 

различни източници за геоложки строеж, петрофизични и геофизични свойства на 

средата и др., като най-важното е, че методиката се прилага в сложни за преки 

измервания урбанизирани територии. Публикувани са 2 доклада на международни 

научни форуми. 

Основни елементи от всички публикации са докладвани на пет международни научни 

форума. 

При изследванията активно участие взе и гл. ас. д-р Атанас Кисьов, който стана член на 

работния колектив по РП 1.4.3-2 през 2021 г. 

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

(Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833) с цел възстановяване на дивите 

популации и компенсиране на антропогения натиск от рибарството върху 

морската среда 

Работата през третатa година включваше оценка и анализ на отрицателно 

действащите фактори върху популациите от руска есетра (Acipenser 

gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833) - критично застрашен вид IUCN [CR] на местно 

и международно ниво и проучване на възможностите за отглеждане на вида в морска 

среда, както и адаптиране на правилата за пространствено планиране (зониране) на 

аквакултурата на руска естера в крайбрежната зона на България (Резолюция на 

GFCM/36/2012/1 on guidelines on Allocated Zones for Aquaculture (AZA). 

 

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

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

Събрани са проби за ДНК анализ от 40 екземпляра калкан, улов 11.04.2021 г. от 

района на Царево. Изолирана е ДНК от част от гръбната перка на калкана с помощта на 

утвърден търговски кит - DNeasy Blood & Tissue Kits (QIAGEN). Таргетната ДНК е 

амплифицирана, прилагайки два митохондриални и седем микросателитни праймера. 

PCR продуктът (митохондриалната цитохром с оксидаза субединица ІІІ (COIII) и 

митохондриалния контролен регион (CR) са секвенирани и анализарани, а за 

микросателитните е извършен фрагментен анализ. Подробности по дейностите са 

представени в Приложение РП I.4.5. 

Резултатите от микросателитното генотипиране показаха високото ниво на 

генетично разнообразие в изследваната популация, което кореспондира със средната 

стойност на очакваната хетерозиготност (Не=0.504). Един от анализираните локуси 

(Sma-E79) в настоящата популация не е полиморфен и би могъл да се използва като 

маркер за диференцирането на изследваната популация. На база сравнените генетични 

дистанции между изследваните досега четири популации се установи, че популацията 

от Царево е генетично най-отдалечена, което се потвърди и от морфологичните 

анализи. При сравняване на секвенциите на контролният регион (CR) на мт.ДНК се 

установи, че изследваните от нас екземпляри са от вида S. maximus и се клъстерират с 

тези, установени по-рано за южния район на Черно море (Atanasov et al., 2011). 

Филогенетичното дърво получено на база генетични секвенции на мт. ДНК (COIII) и 

морфологичните анализи потвърдиха, че изследваните от нас екземпляри принадлежат 

към вида S. maximus. Получените резултати имат принос към създаването на база 

данни за генетичното разнообразие на калкана пред българския бряг на Черно море. 

Генетичните секвенции на мт. ДНК (COIII и CR) са депозирани в световната генетична 

база данни GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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РП.I.4.6. ЗАДАЧА 6. Процеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и Българската икономическа зона на Черно море  

РП 1.4.6-1: Биопродуктивност и регулативни услуги на инфралиторални 

съобщества на кафяви водорасли от р. Cystoseira и инфралиторални скали с 

обраствания от черни миди Mytilus galloprovincialis.  

През третата година от изпълнението на проекта бяха анализирани данни от 

проведеното през 2020 г. пилотно апробиране на методиката за in-situ изследване на 

гореспоменатите процеси. Апробираната методика включва измервания в Затворен 

обем вода в ‘камера’, монтирана на морското дъно, върху скален субстрат обраснал с 

макроводорасли (Cystoseira barbata) и черни миди (Mytilaster lineatus). В затворената 

камера се провеждат постоянни измервания с мултипараметрична сонда, мереща 

температура, соленост, концентрация на кислород, турбидност (оптично измерване на 

суспендиарно вещество), хлорофил-а, рН, както и ФАР метър (PAR). Допълнително се 

оценява и промяната в концентрацията на биогенните елементи (нитрати, амоний, 

фосфати, общ азот) по време на измерването чрез лабораторни анализи на проби от 

водата в камерата. Изследването беше проведено през септември 2020 г. на скални 

субстрати в Созополски залив. Камерата беше монтирана към скалното дъно от научни 

водолази с помощта на подводна бормашина и скални анкери. 

Измерено е повишение на концентрацията на фосфати и нитрати в камерата за 

24 часа, и незначителна промяна в концентрациите на амоний и общ азот. Изчислени са 

общите количества отделени/поети биогени на базата на общия обем вода в камерата и 

промяната в концентрациите; установено е покачване на концентрациите на кислород в 

следобедните часове (максимални около 15 часа - 9.24 mg.l-1), постепенно спадане през 

нощните часове, минимум - 06:40 - 6.38 mg.l-1) през първият ден на измерванията, 

последван от повторно покачване и максимум около 11:00 (8.6 mg.l-1). При 

последвалото непредвидено отваряне на камерата се отчете постепенно спадане на 

концентрацията на кислород и достигане на минимални стойности около 17:30 часа - 

7.05 mg.l-1 (по същото време в камерата на експеримент 1 имаме високи концентрации 

на кислород (8.6 mg.l-1). Тази висока концентрация през ден 1 би могла да се дължи на 

фотосинтентичната активност на C. barbata (и фитопланктонни микроводорасли във 

водния обем на камерата). 

Отчетено е първоначално високо рН, което след 1 час се стабилизира и 

постепенно спада от 8.5 до 8.39 в края на светлата част на деня. През нощта се 

понижава още до 8.24 (07:30 сутринта) и после се покачва до 8.4 към 11 часа. При 

липсата на Cystoseira- pH е сравнително стабилно и плавно се повишава от 8.39 до 8.56 

в 17:30 (когато камерата се отваря инцидентно). При отворена камера pH варира между 

8.4 и 8.33 без някаква видима разлика в денонощния ход. 

При наличие на Cystoseira - през светлата част на деня се наблюдава стабилно 

(8.4), последвано от понижение през тъмната част на денонощието - до 8.24 в периода 

на минимална концентрация на О2 през тъмната част на денонощието и периода на 

тъмнинната фаза на фотосинтезата. Отчетените промени в рН могат да са индикация за 

метаболитната активност на изследваните макроводорасли и отделения и приет от тях 

разтворен CO2. 

Подходът дава възможност за изследване на метаболитните процеси на авто- и 

хетеротрофните морски организми в естествени условия. Разработената камера изисква 

някои подобрения, които ще позволят да бъдат извършени по-надеждни измервания 

при бъдещи експерименти. Това ще позволи да бъдат оценени реалните регулативни 

екосистемни услуги на инфралиторални съобщества на кафяви водорасли от р. 

Cystoseira и инфралиторални скали с обраствания от черни миди Mytilus 

galloprovincialis. Подробните резултати са представени в Приложение 1.4.6-1. 
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РП 1.4.6-2: Оценка на ключовите процеси при функционирането на 

литоралните седименти и ливади от морски треви като основа за оценката на 

регулативните им екосистемни услуги. 

През третата година беше проведен подводен полеви експеримент за оценка на 

пространстреното разпределение на биотурбацията в крайбрежни морски седименти и 

влиянието ѝ върху потоците седимент/воден стълб и профилите на биогенни елементи 

и кислород в порови води, оценка на биотурбационен и биоиригационен потенциал на 

зообентоса в различни типове местообитания – пясъчно дъно и полета от морски треви 

(р. Zostera). 

Избрани бяха 2 експериментални станции на дълбочина 4-4.5 m – в меко 

пясъчно дъно и в морски треви от р. Zostera. По предишни данни, седиментите на 

станциите бяха сходни като гранулометричен състав. На всяка станция в морското дъно 

бяха поставени 4 корера с вътрешен диаметър 10.5 cm, забити в дъното на дълбочина 

~10 cm. Метални топчета от 3 размерни класа (диаметър 2 mm, 1 mm и 0.7 mm) бяха 

разпръснати равномерно на повърхността на седиментите, ограничена от корерите. 

Съотношението на трите класа беше подбрано така, че максимално да се доближава до 

състава на седиментите на станциите. Металните топчета позволяват лесно събиране с 

помощта на магнит след края на експеримента, което намалява риска от пропуснати 

топчета при събиране и преброяване на ръка. 

Експериментът продължи 2 месеца (до септември 2021 г.). След този период, 

пробите бяха пренесени в лабораторията и поставени в аериран аквариум. Във всяка 

бяха измерени профилите на кислорода и биогените в поровите води на всеки 

сантиметър до дълбочина 10 cm и оценени тоталните и дифузни потоци на кислород. 

Предстои обработка на пробите за оценка на концентрациите на биогенни елементи в 

порните води, както и оценка на потоците им на границата седимент/воден стълб. 

В качеството на предварителни резултати са оценени профилите на 

разпределение на макрозообентоса в експерименталните проби с резолюция 1см. 

Използвани са основните характеристики на макрофауната, индексите на видово 

разнообразие на Shannon H’ и на изравненост на Pielou J’ на изследваните станции. 

Станциите са сходни по брой видове и средна численост. Високата средна биомаса и 

стандартното й отклонение на станция Созопол се дължат на присъствието в големи 

количества на мидата Chamelea gallina в две от пробите. Индексът на видово 

разнообразие и на двете станции е със стойности, характерни за крайбрежните дънни 

екосистеми на Черно море. Изравнеността на съобществата е висока, т.е. липсва силно 

доминиране на един вид над останалите. Измерените потоци на кислород се различават 

значително за двата типа седименти, както и профилите на разпределение на маркетите 

за оценка на биотурбацията. Подробните резултати са представени в Приложение 

1.4.6-2. 
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РП.I.5. Качеството на живот в страната 

 

РП I.5.1 (Бази данни) 

Ръководител доц. д-р Георги Гаджев (НИГГГ-БАН) 

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

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

Ръководител д-р Георги Гаджев (НИГГГ-БАН) 

Работата по тази под-задача е предвидена да завърши в края на втората година. 

Основната база данни е изградена, като подробно описание на съдържанието и е дадено 

в отчета за първата година на проекта. Тя се съхранява на сървър на СУ „Св. Кл. 

Охридски (http://npaq.phys.uni-sofia.bg) и е достъпна за всички участници в работния 

пакет. Продължава допълването с нови данни, като бяха обработени и анализирани 

данни за качеството на атмосферния въздух в град София от станциите на ИАОС-

МОСВ за две допълнителни години 2019 и 2020 г. Направена беше дескриптивна 

статистика за целия 12 годишен период и определени тенденциите в замърсяването на 

въздуха в гр. София. Продължава и архивирането на резултати от численото 

моделиране. Тъй като изходните резултати от симулациите са огромни като обем и 

могат да се ползват от ограничен брой потребители на модела, те се съхраняват на 

външни дискови устройства и могат да бъдат предоставени при поискване.  

 

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

Ръководител доц. д-р Илияна Найденова (ТУ) 

Продължава работата за определяне на типа и обема данни, необходими за извършване 

на инвентаризация на емисии от вещества, замърсяващи атмосферния въздух, основана 

на „bottom up“ метода. Провеждат се лабораторни и числени експерименти, целящи 

определянето на емисии от основни газообразни вещества в димни газове, получени в 

процеса на термично преобразуване на твърди биогорива (ТБГ)/биомаса (наричани 

също биогорива). Работата е фокусирана изцяло върху биогорива, достъпни на 

българския пазар, както и върху остатъчна биомаса, получена в резултат на различни 

производствени процеси в страната (понастоящем главно от хранително-вкусовата 

промишленост). Основните топло-химични характеристики на изследваните биогорива 

са определени в рамките на предходните отчетни периоди. Понастоящем са 

охарактеризирани общо 11 вида. С помощта на химико-кинетични модели се определят 

кинетични параметри, характеризиращи изследваните процеси за оползотворяване на 

изучаваните в КЕЕ при ТУ-София биогорива. Приключени са основните дейности по 

следните експерименти: 

1) Приложена е успешно, разработената в предходните отчетни периоди 

методика за карбонизация на ТБГ/биомаса в условия, характерни за тръбен проточен 

реактор. Лабораторните експерименти се извършват при атмосферно налягане, в среда 

https://doi.org/10.1126/science.1103960
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от азот и температури между 400 и 700 С. Изследвани са образци от общо седем вида 

ТБГ/биомаса. По темата се подготвят научни публикации. 

Образци от получения биококс са охарактеризирани посредством физични и химични 

методи за анализ, както следва:  

Използвани са стандартни методи за определяне на основните гориво-технически 

характеристики на изследваните образци от биококс (proximate analysis). В 

допълнение, посредством спектроскопски методи е определен химичният им състав 

т.н. елементен и силикатен анализ (ultimate and ash analyisis).  

Калориметричен анализ е използван за определяне на топлотворната способност на 

биококса. 

Морфологичен и химичен анализ е извършен посредством сканиращ електронен 

микроскоп, Scanning Electron Microscope (SEM), комбиниран с енергийно 

дисперсионна рентгенова спектроскопия, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

(EDS), известен още под наименованието SEM/EDS анализ. 

Въз основа на термогравиметричен анализ (TGA) във въздух са определени основните 

етапи, описващи процеса на окисление на биококса при четири различни скорости 

на нагряване. Данните са използвани за провеждане на кинетичен анализ. 

Посредством т.н. Brunauer, Emmett and Teller (BET) анализ са изследвани 

адсорбционните изотерми и повърхност на биококса спрямо азот и въглероден 

диоксид. 

Проведен e критичен анализ (decision making tools) с цел преглед на възможни 

приложения на получения биококс. 

2) Проведен е лабораторен експеримент, целящ изгарянето на общо пет вида от 

охарактеризираните в предходния отчетен период ТБГ/биомаса. Обобщени резултати 

са представени и публикувани в сборници от научни конференции.  

Описаните дейности включват взаимодействие и с външни за ТУ-София лаборатории и 

търговци. Изпълнението им е реализирано в срок, независимо от мерките за овладяване 

на пандемията от Корона вируса и произтичащите от това непредвидени обстоятелства. 

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

Ръководител проф. дм Цвета Георгиева (НЦОЗА) 

Работата по тази под-задача беше удължена до края на четвъртата година. По 

изготвения списък с демографски и здравни показатели бе събрана информация от 

НЗОК и подразделения и РЗИ. Тази информация обаче е подадена по общини и не дава 

представа за пространственото разпределение на заболеваемостта в рамките на 

избраните пилотни градове София, Пловдив и Варна. Поради невъзможност да се 

изчисли автоматично пол и възраст на пациент при някой случая по клиничните 

пътеки, полетата не са попълнени. Събраните данни не са достатъчно представителни 

за установяване на връзка между избрани заболявания и замърсяването в атмосферния 

въздух. Наложително е търсенето на други допълнителни източници на данни за 

заболеваемостта на населението, които да допълнят съществуващата. 

Предстои събиране на данни за конкретни периоди на случаи със здравословни 

проблеми, свързани с дихателната система. Ще бъдат обхванати училища, разположени 

в кварталите с най-високи стойности на показатели (ФПЧ, въглероден диоксид, серен 

двуокис, бензопирен), измерени с автоматичните станции за качеството на 

атмосферния  въздух на Изпълнителна агенция по околна среда. Контингент на 

проучването ще бъдат ученици в ранна училищна възраст (от 1 до 7 кл клас  – 7 до 14 

години) съобразен с по-високата чувствителност на детския организъм към 
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въздействието на рисковите фактори на средата поради функционалната незрялост на 

редица органи и системи. 

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

му с въздушната среда и градската въздушна среда) 

Ръководител проф. дм Цвета Георгиева (НЦОЗА) 

РП.I.5.2-2 (Разработване на каталог на най-типичните и обществено значими 

заболявания, свързани с въздушната среда и градската въздушна среда): 

Ръководител доц. д-р дм Теменужка Антова (НЦОЗА) 

Работата по тази под-задача е предвидено да завърши  през 4-та година. Продължава 

работата по анализ на здравния статус на населението в страната  и разработването на 

каталог на най-типичните и обществено значими заболявания, свързани с въздушната 

среда и градската въздушна среда. Дейностите зависят от събирането на допълнителни 

данни за пилотните градове София, Пловдив и Варна които по-добре отчитат 

хетерогенността в полето на замърсяване и позволяват сравнителен анализ за 

заболеваемостта в различни локации. 

РП.I.5.2-3 (Анализ на здравния статус в страната за да дефинира набор сценарии за 

числени експерименти с цел изясняване влиянието на въздушната среда и градската 

въздушна среда върху качеството на живот и човешкото здраве): 

Ръководител проф. дм Цвета Георгиева (НЦОЗА) 

Повишените нива на атмосферни замърсители в гъстонаселената градска среда оказват 

неблагоприятно въздействие върху здравето и живота на населението. За това 

разбирането на процесите, контролиращи приземните концентрации на замърсители 

лежи в основата на интерпретацията на ролята на характеристиките на въздушната 

среда върху качеството на живот и човешкото здраве. Направен е статистически анализ 

на обработени почасови данни, получени от Националната система за мониторинг на 

околната среда на Изпълнителна Агенция по Околната Среда към Министерството на 

околната среда и водите (ИАОС - МОСВ) за периода от 2009 до 2020 г. включително 

(за Гара Яна от 2006 г.). Изследвани са основните замърсители в градска среда - азотен 

диоксид (NO2), фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (O3). Използвани са 

всички налични данни от станциите в град София и фоновата станция „Копитото“. 

Резултати от проведеното изследване са представени в Приложение I.5.2-3. 

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

от числени симулации) 

Ръководител доц. д-р Ренета Димитрова (СУ) 

РП.I.5.3-1 (Оценка, проверка и настройка и на моделите): 

Ръководител доц. д-р Ренета Димитрова (СУ) 

Завърши работата по валидиране на избрания метеорологичен модел и тестване на 

граничните условия с цел уточняване на необходимите параметри. Направени бяха 

числени симулации за 10 години с избрания набор от опции, които дават най-добри 

резултати. Предстой работа по обработка на изходните данни и картиране на климата 

на параметрите на въздушната среда за страната (10 годишен ансамбъл от компютърни 

симулации) за текущия климат. Изходните данни са използвани за изчисляване на 

емисионните полета, необходими за работата на химичния модел за транспорт и 

дифузия на замърсители. 
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Във връзка с дефинирането на набор от сценарии за числени експерименти бе 

направена многовариационна оценка на качеството на въздуха в гр. София за 4 

автоматични станции (Хиподрума, Павлово, Надежда, Дружба) за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух в гр. София за периода 2009-2018 година. 

Проведеният анализ на главни компоненти (Principal component analysis) показа три 

общи главни компоненти, които контролират качеството на атмосферния въздух във 

всички автоматични станции и обясняват между 80 и 84% от вариацията на данните. 

Първият главен компонент (ГК1) обяснява между 47 и 51% от общата вариация на 

данните за различните станции и е положително корелиран с първичните 

замърсители на въздуха (ФПЧ10, азотни оксиди и серен диоксид) и отрицателно 

корелиран с озона и температурата. ГК1 описва високите стойности на 

първичните замърсители през зимата и повишените концентрации на озон през 

лятото. Освен описаната сезонност факторните резултати на ГК1 показват 

намаляваща тенденция за съдържанията на всички замърсители на атмосферния 

въздух за изследвания период. 

Вторият главен компонент обяснява между 19 и 21% от общата вариация на 

данните за различните станции и описва високите концентрации на ФПЧ10 и 

азотните оксиди през тихите летни дни. 

Третият главен компонент (между 10 и 13% от общата вариация на данните) 

отразява повишените концентрации на серен диоксид в дните с повишена 

динамика на атмосферата. 

За разлика от наблюдаваната при всички автоматични станции сезонност не е 

установена значима разлика в качеството на атмосферния въздух между работните и 

почивните дни. Някой резултати са представени в Приложение I.5.3-1.  

РП.I.5.3-2 (Прилагане на моделите – мулти-мащабни числени експерименти при 

различни емисионни сценарии) 

Ръководител доц. д-р Георги Гаджев (НИГГГ-БАН) 

Започна провеждането на числени симулации за 10 годишен период с цел установяване 

на климатичните параметри на градската въздушна среда. Целта е да се установи 

статистически значим ансамбъл от метеорологични условия с тяхната типична 

пространствено-времева повторяемост. Ще бъдат определени също и екстремни черти 

и явления свързани с градската среда. Тази информация е необходима за изясняването 

на основните динамични процеси, които определят замърсяването в различни мащаби. 

Разработена е методология за провеждането на различни емисионни сценарии за минал 

период и бъдещи климатични промени. По време на отчетния период са проведени 

мулти-мащабни компютърни симулации за периода 2008-2014 с пет емисионни 

сценария за района на град София: 

включени всички източници на емисии в областта; 

редуцирани всички източници на емисии в областта с фактор от 0.8%; 

редуцирани източниците на емисии от енергетика в областта с фактор от 0.8%; 

редуцирани източниците на емисии от неиндустриално изгаряне (битово 

отопление) в областта с фактор от 0.8%; 

редуцирани източниците на емисии от автомобилен транспорт в областта с фактор 

от 0.8%. 

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

среда в страната и градската въздушна среда в избраните градове върху 

качеството на живот и човешкото здраве) 
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Ръководител гл. ас. д-р Владимир Иванов (НИГГГ-БАН) 

РП.I.5.4-2 (Изчисляване на количествените характеристики (индекси) на качеството 

на живот и риска за човешкото здраве): 

Ръководител гл. ас. д-р Ивелина Георгиева (НИГГГ-БАН) 

Работата по тази дейност започна през втората година на проекта. През отчетния 

период са проведени мулти-мащабни компютърни симулации за периода 2008-2020 г. 

на базата, на които са изчислени Индекси за качеството на въздуха в град София. 

Пресметнатите индекси са разделени от едно до десет и са групирани в четири 

категории - Ниско, Средно, Високо и Много Високо, като за всеки един от десетте 

индекса е пресметнат доминиращия замърсител водещ до формирането на съответния 

индекс. 

Избрани са индекси за оценка на комфорт (при претопляне и измръзване). Направено е 

изследване на база на получените климатични данни от РП I.1 за изминал период и 

предстои да бъде направено изследване за бъдещ климат с различни емисионни 

сценарии. Резултатите са публикувани в импактни научни списания (виж G. Gadzhev 

and K. Ganev, 2021, https://doi.org/10.3390/atmos12081078 и Ivanov V., Valcheva R., 

Gadzhev G., 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-55347-0_27). 

РП.I.5.4-4 (Създаване на пилотни (за избрани градове) системи за ранно 

предупреждение за неблагоприятното влияние на параметрите на градската 

въздушна среда върху качеството на живот и риска за човешкото здраве) 

 Ръководител проф. дн Димитър Сираков (НИГГГ-БАН) 

По същество това е създаване на нова оперативна система за  

прогноза на химическото време, подобна на тези, които понастоящем 

действат в НИМХ (http://info.meteo.bg/cw2.1/, http://info.meteo.bg/cw2.2/) 

 и НИГГГ (http://www.niggg.bas.bg/cw3/index.php ). Разбира се, след разработването на 

тези системи, се създадоха нови по-съвършени варианти на използваните в системите 

модели, така че новата система ще използва тези модификации. Занапред ще я 

означаваме с CWFS (Chemical Weather Forecast System). Когато системата заработи, 

към нея ще се добавят модули за изчисляване на индекси, свързани с качеството на 

живот и риска за човешкото здраве, което е същността на дейности 2 и 3. Съответните 

индекси се разработват в други под-пакети на тази научна програма. Идеята е в края на 

проекта, на създаден специално за CWFS уеб-сайт, графично да се изобразяват 

анимираните прогностични полета на определени замърсители и на индекси, свързани с 

качеството на въздуха, с качеството на живот и с човешкото здраве. Разбира се, ще се 

представи информацията за всичките 5 области на системата, подробно описани в 

Приложение 4 на отчета за 2020 г.: 

K1 – Балкански полуостров (BP), 67×5 точки с резолюция 9 км 

K2 – България (BG), 171×113 точки с резолюция 3 км 

K3 – София (S), 31×25 точки с резолюция 1 км  

K4 – Пловдив (P), 18×18 точки с резолюция 1 км  

K5 – Варна (V), 20×15 точки с резолюция 1 км 

Тествани бяха всички отделни стъпки от функционирането на системата - WRFv.9.1 - 

MCIPv.4.1 - CMAQv.5.0.1. Моделът WRFv.9.1 бе модифициран за използване на по-

актуална подложна повърхност CORINE Land Use (CLU) и беше тестван за 1 ден 

(29.03.2019г.) за всички 5 области. Създадени бяха файлове, съдържащи 

нормализираните биогенни емисии при фиксирани метеорологични условия, които са 

необходими за изчисляване на истинските емисии въз основа на актуалната 

https://doi.org/10.3390/atmos12081078
http://info.meteo.bg/cw2.1/
http://info.meteo.bg/cw2.2/
http://www.niggg.bas.bg/cw3/index.php
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метеорологична информация. Изчислена беше емисията на морски аерозоли въз основа 

на текущата метеорологична информация (вятър и температура). За всеки район на 

системата е създадена програма за изчисляване на антропогенните емисии за 

конкретния период от време (emission-processors). Вход за тях са гридираните 

инвентаризации на емисиите за конкретна година/години. Върху тях се налагат т.нар. 

временни профили (годишни, седмични и денонощни), за да се получи сравнително 

достоверен ход на емисиите с времето. Втората важна операция е т.нар. speciation – 

разцепване на груповите замърсители като NOx, SOx, MNVOC и ФПЧ2.5 по конкретни 

по-прости химични съединения въз основа на химическия механизъм, включен в 

модела CMAQ (CB05 за версия 5.0.1). 

Въпреки срещнатите трудности бе създадена система за гридиране на 

инвентаризациите на емисиите. Смяната на категоризацията на източниците в 

Европейската агенция по околната среда (респективно ИАОС) от преди 5 години, както 

и липсата на координатите за площните източници в инвентаризацията на Националния 

Статистически Институт през последните години поради конфиденциалност, наложи 

съществено преработване на пре-процесорните програми за емисиите и създаване на 

нови специонни профили. Извърши се пренастройка на дейностите по гридиране на 

инвентаризациите на емисиите с използването на GIS-подхода за всички нови 

категории източници NFR (GNFR). 
 

РП.I.5.4-5 (Оценка на качество на вътрешния въздух и топлинния комфорт в 

български учебни заведения) 

Ръководител доц. д-р инж. Детелин  Марков (ТУ) и доц. инж. дм Теодор Панев 

(НЦОЗА) 

Поради динамичната епидемиологична обстановка, предвидените измервания на 

качеството на въздуха в затворени помещения в подбраните училища са отложени във 

времето за следваща учебна година в периода, когато учениците са присъствено в 

класните стаи. 

Извършени са следните предварителни подготвителни дейности: 

За измерването ще се използва адаптиран метод ISO 15767:2009 Workplace 

atmospheres - Controlling and characterizing uncertainty in weighing collected 

aerosols. С цел валидиране на резултатите е необходимо да се вземе предвид 

неопределеността на тегловното измерване – претеглени са 160 броя филтри. 

Валидиран е метод за измерване на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 в помещения за оценка на 

качеството на вътрешния въздух; 

Калибриране на автоматизиран уред ЕVN – 3 (3M) за измерване на ФПЧ, СО, СО2, 

органични вещества; 

Закупени са стандарти за полицклични ароматни въглеводороди (PAH) и са 

верифицирани методи за измерване чрез тегловен метод за ФПЧ и измерване на 

показатели за оценка качеството на въздуха в училищната среда (класните стаи) 

на определени летливи органични химични замърсители формалдехид, бензен, 

полицклични ароматни въглеводороди с помощта на газова и течна 

хроматография; 

Подготвен е въпросник за субективно усещане за биологични замърсители 

(наличие на влага и плесен), както и наблюдение на помещенията визуално за 

наличие на плесени;  

Подготвени са тестове  за работоспособност  (анонимен), които ще бъдат проведен 

на ученици от 1ви до 4ти клас  в началото на първия час и в края на последния; 
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Проучване относно физиологичното въздействието на повишената концентрация 

на въглероден диоксид в зоната на дишане върху хора извършващи лека работа в 

седнало положение и последващите ефекти върху тяхната работоспособност и 

производителност. 

Проучване на опита относно влиянието на въздухоразпределението в обитаеми 

помещения върху разпределението на въглероден диоксид в помещението, 

обитаемата зона и зоната на дишане. 

Създаване на система за измерване на концентрацията на въглероден диоксид в 

зоната на дишане. Тествани са две групи датчици: 

- на фирма SENSIRION: измерва температура на въздуха, относителна 

влажност и концентрация на въглероден диоксид - SCD30. Честота на четене 2 

sec. 

- на фирма CO2meter.com - K30FS Fast Response 10,000ppm - с честота на 

четене 0.5 sec. Този сензор е подходящ за измерване в зоната на дишане, но на 

разстояние над 10 cm от носа (при издишане през носа). 

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

биологически активната UV радиация в страната) 

Ръководител чл. кор. Николай Милошев (НИГГГ-БАН) 

РП I.5.5-1 (Анализ на натрупаните до момента данни от измервателната мрежа на 

НИГГГ) 

Създаденият модел на базата на емпиричните зависимости, изведени от анализа на 

данните и разработената автоматизирана оценка на моментното състояние по данни от 

мониторинга и изчисляване на стойности за допустимото време на излагане на пряка 

слънчева светлина в зависимост от индивидуалните особености на човешкия организъм 

и характеристиките на околната среда са внедрени в програмното обезпечаване на 

интернет-страницата на Националния институт по геофизика, география и геодезия, 

Българска академия на науките. Новият модел заменя досега съществуващия опростен 

модел. 

 Данните за текущия ден и прогнозите за следващото денонощие се обновяват 

автоматично на всеки час и се предоставят в графичен вид заедно с препоръки за 

необходимостта от защитни мерки при продължителен престой под слънчевите лъчи. 

Прогнозата за следващото денонощие включва най-вероятните стойности на индекса на 

ултравиолетова радиация съобразени с метеорологичната прогноза за облачността. 

Продължава натрупването на данни, които се съхраняват във вид удобен за научни 

изследвания. С цел повишаване на сигурността на мониторинга в обсерваторията е 

осигурено автоматично превключване на двата полукомплекта на измервателната 

апаратура. Провежда се редовно калибриране на измервателната апаратура. 

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

атмосферен слой)   

Ръководител проф. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН) 

РП I.5.6-1 (Мониторинг на атмосферната радиоактивност): 

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

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

реагиране в случай на ядрена или радиационна авария.  
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За определяне на съдържанието на естествени и техногенни алфа, бета и гама-

радионуклиди в атмосферни проби, се прилагат и разработват ядренофизични, 

спектрометрични и радиохимични методи за анализ. 

Оптимизиран е гама-спектрометричния метод за определяне на съдържанието на 

радионуклиди в проби от околната среда (аерозолни филтри, радиоактивни отлагания, 

почви, води, хранителни продукти и други), а така също и за оценка на радиационната 

обстановка в резултат на аварии и природни бедствия. Той е разработен и приложен за 

недеструктивен гама-спектрометричен анализ на проби от въздушно-преносими 

аерозоли. Описание на установката и възможностите на метода бяха представени в 

предишния отчет. 

Допълнително е развит и оптимизиран радиохимичен метод за определяне на 3H 

във валежи чрез течносцинтилационна спектрометрия. Методът е валидиран чрез 

участия в междулабораторни сравнения. Подробно е описан в отчета за втората година. 

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

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

градски урбанизирани райони и на връх Мусала в Базова екологична обсерватория 

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

на замърсители.  

През третата година от договора в ИЯИЯЕ продължиха пробовземанията на въздушни 

аерозоли и валежи от връх Мусала, както и валежи от София (района на ИЯИЯЕ – 

БАН). Проведен е гама-спектрометричен анализ за определяне на естествени и 

техногенни радионуклиди в атмосферните проби.  

Продължава измерването на концентрацията на космогенния радионуклид 3H във 

валежи (дъжди сняг) от град София (района на ИЯИЯЕ – БАН), който има и техногенен 

произход.   

Дейност 3. Измерване на гама фона.  

Продължава извършването на непрекъснат мониторинг на гама фона на вр. Мусала и в 

7-те точки на територията на ИЯИЯЕ-БАН.  

Контролът на гама фона на площадката на изследователския реактор се извършва 

непрекъснато (денонощно) с помощта на Автоматизирана система за радиационен 

контрол (АСРК), състояща се от монитори за гама лъчение GIM-204, сървър и работни 

станции.  

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

осъществява също непрекъснато (денонощно) посредством гама сонда, модел IGS421B-

H.  

Подробното описание на измервателните апаратури беше представено в предишния 

отчет. 

Анализът на данните, получени през отчетния период показват, че няма завишение на 

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

представени в Приложение I.5.6.1-3.   

РП I.5.6-2 (Анализ на натрупаните данни от измервателната мрежа на ИЯИЯЕ): 

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

на аерозоли и атмосферни отлагания.  

Използва се количествен анализ на многогодишните редици от данни. В графичен и 

табличен вид са представени получените резултати. 
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Обобщени са резултатите от гама-спектрометричния анализ на пробите от атмосферни 

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

депозиция на радионуклиди - космогенен 7Be и техногенен 137Cs. 

Обобщени са резултатите от определяне на съдържанието на 3H във валежи. Проследен 

е годишния ход на средномесечната специфичната активност на радионуклида за 

периода 2018 – 2020 г., като е показан сезонния ход в концентрацията на 3H и са 

отбелязани пролетно-летни максимуми. Резултатите в графичен и табличен вид са 

представени в Приложение I.5.6.2-1. 

Дейност 2. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху радиоактивността на приземния атмосферен слой и атмосферните 

отлаганията и връзката с различните метеорологични параметри.  

Предмет на тази подзадача е характеризирането на пространствените и времеви 

вариации, под влиянието на различните източници на радиоактивно замърсяване, 

предизвикали изменение във фона на атмосферната радиоактивност в България и 

връзките с някои метеорологичните параметри.  

Дейност 3. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на 

екосистемите, както в градски урбанизирани райони и извън тях.  

Нормалното присъствие на 7Be във въздуха обикновено е в рамките на 0.3-

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

човешкия организъм, виж Приложение I.5.6.2-3.  

РП I.5.7. (Лидарно изследване и картографиране на аерозолни замърсявания в 

приземния атмосферен слой) 

Ръководител доц. д-р Таня Драйшу (ИЕ-БАН) 

През третата година бяха успешно продължени лидарните изследвания на 

разпределението на аерозолните коефициенти на екстинкция и обратно разсейване в 

приземния атмосферен слой над град София. Резултатите от комплексния мониторинг 

на аерозолната обстановка, и съответно на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в 

големите градове, осъществяван дистанционно с лидари и чрез системите за контактни 

(in situ) измервания са от основно значение за оптималното управление на аерозолните 

замърсявания, постигайки и поддържайки минимална концентрация на ФПЧ. 

РП I.5.7.2. (Лидарно картографиране на съдържанието, разпределението и 

динамиката на аерозолните замърсявания в прилежащия до повърхността 

атмосферен слой):  

Продължи провеждането на експериментални изследвания за определяне на 

приземното разпределение (и неговата динамика) на коефициентите на екстинкция и 

обратно разсейване на аерозолите в определени сектори над гр. София, както и по 

фиксирано трасе на сондиране на лидарната система. Съпоставянето на резултатите от 

лидарните измервания с топографската карта на Софийска община позволи 

идентифицирането на възможни локални източници на замърсяване на въздуха. 

Съществен момент в изследванията беше използването  на специфични графични 

резултати за определяне на аерозолната екстинкция, и оттам, съвместно с резултатите 

от in situ сензорите, на калибровъчната константа на лидарите по отношение на 

аерозолната масова концентрация. По този начин, получените карти на 

разпределението на аерозолната екстинкция стават пряко преобразуеми в карти на 
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разпределението на аерозолната масова концентрация, измервана изцяло по лидарен 

път. 

Резултати от проведен през периода анализ на експериментални данни от лидарни и in 

situ изследвания са отразени в доклад, изнесен на международна конференция и в една 

статия, изпратена за печат. 

РП I.5.7.3. (Развитие на лидарни методики за определяне на масовата концентрация 

на ФПЧ чрез калибриране на лидарите въз основа на данните от екологичните 

станции на ИАОС към МОСВ и/или от мобилни прибори за контактни in situ 

аерозолни изследвания) 

Разработена и осъществена е методика за калибриране на лидарите за пряко измерване 

на масовата концентрация на аерозолите чрез измерване на техния коефициент на 

екстинкция. Методиката позволява мащабен, изцяло лидарен мониторинг и 

картографиране на аерозолната обстановка и нейната динамика в обитаемите градски 

зони, очертаване на зоните с повишена аерозолна концентрация, и своевременно 

оповестяване на градските власти за предприемане на мерки за ограничаване и 

отстраняване на източниците на замърсявания, чиято фина и свръхфина фракция, така 

наречените фини прахови частици, представлява сериозен риск за човешкото здраве. 

Анализирани и обобщени са резултатите от проведените две експериментални 

кампании – пролетно-лятна през 2020г. и есенно-зимна през 2020-2021г., посветени на 

калибрирането на лидарните системи за измерване по изцяло лидарен път на 

аерозолната масова концентрация. За определяне на калибровъчната константа на 

лидарите са използвани паралелно получени лидарни данни за аерозолната екстинкция 

и данни от автоматичните контактни (in situ) измервателни станции за измерване на 

КАВ, инсталирани в края на 2019 г. на територията на Столична община по проект 

“Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух 

(AIRTHINGS)”, както и от гражданските измервателни станции, част от проектите 

Luftdaten.info/AirBG.info. Станциите измерват концентрацията на ФПЧ с 

аеродинамичен диаметър по-малък от 10 µm (PM10) или 2.5 µm (PM2.5). Лидарното 

сондиране дава възможност за откриване и локализиране в реално време на източници 

на замърсяване върху големи по площ градски зони, докато екологичните станции 

предоставят точни, но локални данни, валидни за близката околност. Съчетаването на 

лидарните и контактните  измервания позволява ефективен и точен контрол в реално 

време на съдържанието на ФПЧ върху обширни градски територии. 

Резултатите от тези изследвания са отразени в две статии, отпечатани в Journal of 

Physics: Conference Series (Q4) и в C. R. Acad. Bulg. Sci. (Q2). 

РП I.5.7.4. (Бази-данни, съдържащи резултати от лидарните изследвания и 

картографиране на аерозоли в приземния въздушен слой) 

Продължи поддържането, обновяването и допълването на създадената през втората 

година на проекта база-данни, съдържаща подходящо визуализирани и представени 

графични резултати от анализ и обработка на експериментални лидарни изследвания на 

аерозолни замърсявания над град София. Базата-данни е от отворен тип, позволяваща 

широк достъп на потребителите до получените по време на изпълнение на проекта 

резултати. Тя се намира на сайта на Лаборатория „Лазерна локация“ на ИЕ-БАН   

http://www.ie-bas.org/Departments/LidarData_Horizont/Quicklooks-Horizont.htm. Анализът 

на натрупаните в рамките на проекта данни би могъл да послужи за оценки и 

заключения относно потенциалните рискове на регистрираните атмосферни 

замърсявания за човешкото здраве. 

 

http://www.ie-bas.org/Departments/LidarData_Horizont/Quicklooks-Horizont.htm
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РП I.6. Модели на промяна на екосистемите в резултат на катастрофални 

събития в миналото - ключ към разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за 

планетата 

 

РП 1.6.1.1: Глобално застудяване в края на ордовишкия период (444 млн. г.)  
През третата година бяха обработени резултатите от изследванията върху 

възрастта на популацията циркони от две проби в ордовика (Fig. 1). Първата е от 

кварцити в Грохотенската свита със средно ордовишка възраст (около 463 Ма), а 

втората е от диамиктитите на Сирманската свита в най-горната част на ордовика (около 

444 Ма). При анализа на сходството се установи, че като параметри на източника на 

подхранване и двете проби попадат в Транс-Сахарския пояс (Fig. 2). С това беше 

изпълнена една от основните цели на тази задача, а именно изясняване на 

подхранващата провинция през ордовишкия период. Подготвена и приета за печат е 

публикация в списанието Доклади на БАН. 

Резултатите от изследването на установения през миналата година нов разрез в 

България с доказана най-долната силурска граптолитна зона, ще бъдат представени на 

ежегодната научна конференция с международно участие „Геонауки“ в края на 2021 

година. Проведоха се и теренни изследвания, като са набелязани разрези, в които е 

възможно да е запазена непрекъсната стратиграфска последователност около границата 

ордовик–силур. 

 

 

 

Fig. 1. A – Geological sketch showing the early–midlle 

Palaeozoic terranes and alpine tectonic subdivision of Bulgaria 

with designated location of the study area; B – Simplified 

geological map showing location of the samples A7 and J4; C – 

 

 

Fig. 2. A – Relative probability plots built up 

with data from samples A7 and J4; B – 

Multidimensional scaling plot (MDS) of the 

analyzed samples compared to potential 
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Lithologic log of the Ordovician in Svoge Unit with 

stratigraphic position of the samples A7 and J4. Abbreviations: 

Hir. – Hirnantian; Kos. – Kosovian; Kralodv. – Kralodvorian; 

Dobroti. – Dobrotivian; U – Upper; M – Middle; L – Lower. 

source areas in northern Africa (gray). 

Abbreviations: Pz – Paleozoic; Ed. – 

Ediacaran; Cr. – Cryogenian; Calym. – 

Calymmian; Stather. – Statherian. 

 

 

РП 1.6.1.2: Глобални събития Kellwasser и Annulata в горнодевонски разрези 

от България (372 млн. г.) 

 

През тази година акцентираме на седиментните обстановки и тяхната връзка с 

глобалните събития. Събитието Хангенберг в края на девонския период във флишки 

трог не е описвано и представлява интересен факт, който провокира интерпретации, 

касаещи прехода между европейските и азиатските къснодевонски басейни.  

Във връзка с изпълнение на подзадачата бяха проведени командировки за 

установяване на подходящи разрези в района на областта Краище (Западна България), 

където се разкриват дълбоководни девонски седименти. Бяха опробвани детайлно 3 

разреза за конодонтна фауна, подходящи за установяване на Хангенберг събитието. 

Изследването е проведено в три различни тектонски единици: Моравска, Любашка и 

Свогенска, с цел седиментоложки анализи и интерпретации. Беше извършено и едно 

допълнително опробване в района на с. Мурено на седименти, бележещи началото на 

флишката седиментация. Тя носи информация за промените в палеообстановките, с цел 

установяване на аноксични събития в геоложкия запис като доказателства за драстични 

промени в климата. 

 Взети са 30 проби, обработката на които се провежда в момента. 

 

РП 1.6.2: Раннотоарско аноксично събитие (186,3–181,6 млн. г.) 

 

Завършен е морфологичният анализ на седиментен пирит в скали от три избрани 

последователности около Т-ОАЕ. Установени и подробно документирани са: 

преотложени сулфидни минерали и агрегати, две генерации диагенетен пирит и три 

морфоложки разновидности от фрамбоиден пирит. Пиритните образувания индикират 

реверсивни промени в седиментните обстановки около Т-ОАЕ от нормални (оксични) 

условия до условия с много ниска концентрация на кислород (дисоксични) в 

придънните води. Предстои статистическата обработка на получените данни. Такъв вид 

изследвания, с подчертан стратиграфски контекст, се правят за първи път в България. 

Резултатите от морфологичния анализ ще бъдат докладвани на Национална 

конференция с международно участие „Геонауки 2021“. 

Завършена е пробоподготовката на всички проби за геохимия на главни елементи и 

индикативни елементи-следи в седиментите. 

Продължава допълването на палеонтоложката и седиментоложка информация в 

интервали около Т-ОАЕ в избрани локалитети от Западна и Централна Стара планина. 

Получените палеонтоложки, стратиграфски, седиментоложки и геохимични данни са 

частично корелирани с данни от едновъзрастови Тетиски и Бореални фосилни 

последователности и геохимични бази данни извън България. Установено е наличието 

локални и регионални тенденции, които ще бъдат използвани при изграждането на 

модел на масовото измиране и темповете на възстановяване на организмовите 

асоциации около Т-ОАЕ. 
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РП 1.6.3: Валанжинско океанско аноксично събитие “Вайсерт” (134.6 – 134.3 

млн г.) 

Предвидените за третата година теренни работи бяха реализирани по време на 

командировка  проведена в края на месец май и началото на месец юни 2021 год. в 

Северозападна и Централна България, където се наблюдават разкрития на карбонатните 

скали на Брестнишката свита. По време на ревизионните теренни работи и 

допълнителното опробване на разрезите бяха събрани нови материали, които ще бъдат 

подготвени за различни видове лабораторни анализи през следващите месеци. 

Лабораторната дейност през третата година беше свързана основно с обработването 

и анализа на материалите, събрани през втората година на проекта (есента на 2020 

год.): микрофациален седиментоложки анализ, таксономия на микрофосилите 

(предимно бентосни фораминифери и варовити динофлагелатни цисти), проследяване и 

анализиране на вертикалното разпространение на таксоните, извеждане на зонални 

биостратиграфски схеми, анализ на получените от изотопни изследвания данни. 

През месец май 2021 год. беше изнесен доклад на 73-я Геоложки конгрес на Турция 

с международно участие, обобщаващ българските данни от амонити, калпионелиди, 

нанофосили и варовити диноцисти в калов-хотривския интервал в пелагичните 

карбонати от Западния Предбалкан. 

 

РП 1.6.4: Кампан-мастрихтско климатично захлаждане (73–71 млн. г.).  

Завършено е лабораторното разпадане на пробите за фораминифери от интервала 

кампан-мастрихт, взети от разрез Бяла през лятото на 2020 г. Целта е да се получат 

достатъчно количество фораминиферни черупки, върху които да бъдат направени 

изотопни изследвания на кислорода и въглерода, както и на някои химични елементи. 

Големият проблем е липса на работещи лаборатории в чужбина, в които да се извършат 

анализите. Стартира отбирането на фораминиферите от всяка разпадната проба, което 

се очаква да приключи в края на 2021 г. 

Успешно завърши пълният количествен анализ на нанофосилните асоциации от 

кампан–мастрихтския интервал в разрез Кладоруб, целящ да се определи абсолютното 

количествено присъствие на всеки от установените видове по проби. Резултатите от 

количествения анализ са директно съпоставени с изтопно- и елементно-геохимичните 

данни от Кладоруб, за да се проследи биотичния отговор на нанофосилите на кампан-

мастрихтското климатично захлаждане (вече получените изотопни криви за δ18O и 

δ13C). Тези първоначални резултати са обобщени в публикация и ще бъдат докладвани 

на конференцията „Геонауки“ през декември 2021. Анализът показва, че 

нанофлористичните съобщества са доминирани от Prediscosphaera cretacea, следвани 

от Watznaueria barnesiae, Micula staurophora, Arkhangelskiella spp. и Cribrosphaerella 

ehrenbergii (Фиг. 1). 
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Фиг. 1. Видово разнообразие и относително изобилие на избрани видове варовит 

нанопланктон от СМВЕ-интервала  при с. Кладоруб  
 

В самият край на 2020 г. излезе първата статия, в която се доказва присъствието на 

кампан-мастрихтското захлаждане в разреза при с. Кладоруб и се съпоставят нашите 

данни с тези от други локалитети в света. Продължи и търсенето на терена на нови 

подходящи разрези, съхранили геоложкия запис на събитието (СМВЕ) в Източния 

Балкан. 

 

РП 1.6.5. Палеоцен-еоценски термален максимум (55,5 - 56 млн. г.) 

 

Завършени са пълните количествени преброявания на нанофосилите в ПЕТМ-

интервала в разреза при с. Рибен. Изчислени са индексът на Shanon за всички проби и 

са построени криви на измененията във видовото разнообразие и количествено 

присъствие на конкретните видове. Тези резултати са нови за България и в момента се 

подготвя тяхната комплексна интерпретация и публикуване след получаване на 

изотопните данни. Те са базата за създаването на модел на реакция на нанофлората на 

глобалното затопляне, предвиден за 5-тата година от Програмата. 

Обобщенията на проявата на ПЕТМ в разрези от различни части на Северна 

България са синтезирани в приетата да печат монография „Нанофосилна стратиграфия 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

130 
 

на палеоцена и долния еоцен в Северна България“ (на английски език), на АИ „Проф. 

М. Дринов“, следва да излезе от печат до края на 2021 г. 

Напълно е завършена обработката по извличането, отбирането и изчистването на 

фораминиферни черупки за изотопни изследвания. Всички проби са изпратени през 

октомври и в момента се анализират в изотопната лаборатория на Университета в 

Лозана (Швейцария). 

Проведоха се и нови теренни проучвания в Източния Балкан и приморската му част, 

с цел намиране на нови разрези на ПЕТМ. Изследвана е горната част на Еминската 

свита в стратотиповия й разрез, започващ от северния край на плажа Иракли и 

завършващ на десния бряг на р. Вая при устието й в Черно море. Проучването установи 

за пръв път в България проявата на ПЕТМ в дълбоководна обстановка, което е рядка 

находка в света – обикновено се установява в шелфови или дори континентални 

условия на сушата. Получени са нови нанофосилни данни, въз основа на които 

досегашният хроностратиграфски обхват на Еминската свита е коригиран от кампан-

палеоцен на горен кампан – долен еоцен (ипрес) (Фиг. 2). Резултатът ще бъде 

публикуван и докладван на конференцията „Геонауки“ 2021 г. през декември. 

 

 

Фиг. 2. Местоположение (А), литология и биостратиграфска подялба по нанофосили на разрез 

Иракли (В). Позицията на ПЕТМ-интервала е показана с червена стрелка (CDI – интервал на 

разтваряне на карбонатите). 
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1-2. Rhomboaster calcitrapa, проба Vaya 1, долен еоцен. Кръстосани николи (XPL) и паралелни николи 

(PPL).  3 – Ericsonia robusta, проба Ir-3, най-горен палеоцен, XPL. 4-5. Rhomboaster bramlettei, проба Ir-6, 

най-долен еоцен, XPL и PPL. 6 – Discoaster multiradiatus, проба Ir-2, най-горен палеоцен, PPL. 7 – 

Discoaster salisburgensis, проба Ir-3, най-горен палеоцен, PPL. 8 – Fasciculithus fenestrellatus, проба Ir-3, 

най-горен палеоцен, PPL. Всички изображения с увеличение × 2000 (скала 10 µm).  

 

РП 1.6.6. Еоцен-олигоценски суперерупции в Родопския масив и тяхното 

отражение върху регионалните и глобални климатични и биотични промени (34 –

33 млн. г.)  

През годината са осъществени полеви работи в Източните Родопи и на о-в 

Лимнос, за точното установяване на позицията на границата еоцен-олигоцен. 

Микроскопирани са взетите по-рано образци, част от тях са анализирани на 

микросондата в Белград и на лазера в Геологическия институт. Обработени и 

разпаднати за фораминифери са пробите от остров Лимнос с цел измерване на О и C 

изотопи за оценка на климатичните промени от ерупцията. Данните от цирконовите 

възрасти на 2 ерупции са сравнени с възрасти от прецизни 40Ar/39Ar данни и 

публикувани. В Research Gate има данни за висок интерес към тях.    

За съжаление, отделените санидини все още не са анализирани, тъй като нямаме 

средства за заплащане, а чакаме да се включат в подходяща серия от подобни по 

възраст проби, платени от други клиенти.   

Във връзка с изследването на Стомановската монцонитова интрузия от 

Централите Родопи с циркони по U-Pb метод е определена  по-прецизно възрастта на 

вместващите игнимбрити на 31.59 ±0.37 Ma. Тази възраст, заедно с получените по-рано 

възрасти за ерупцията в Източните Родопи и в Турска Тракия, свидетелстват за силата 

на ерупцията, която може да се характеризира като третата суперерупция в Родопите.  

Публикувани са 2 работи в Доклади БАН (IF, Q2) и една в Geological Magazine 

(IF, Q1). 

 

РП 1.6.7. Екстремни климатични промени и критични събития в сухоземните 

екосистеми през палеогена и неогена (65–2 млн. г.) 

Описан е нов за науката вид от дезмидиевите водорасли (Desmidiales, 

Zygnematophyceae) - Closterium mosbruggeri sp. nov. на базата на фосилизирана 

вегетативна клетка. Видът е установен в средномиоценски (късносеравалски) 

седименти от Северозападна България. Настоящата фосилна находка на Closterium 

изключително уникална по своя характер. Тя е първата по рода си за Европа и трета в 

света находка на този вид във вегетативна фаза. Изкопаемият вид се характеризира с 

издължена, почти права клетка. Клетъчната стена е тънка, с гладка повърхност. 

Клетката е сплескана, образувайки дълга, подобна на черупка форма, която се стеснява 

в двата края. Представителите на р. Closterium са зелени водорасли, принадлежащи към 

семейство Closteriaceae, срещащи се изключително в сладководни басейни. 

Създадени са модели на флористични промени за късния олигоцен от 

Пернишкия басейн, за миоцена от Предкарпатския басейн и за късния миоцен от 

Белобрежкия басейн. Направен е модел за динамиката на климата през късния миоцен в 

Белобрежкия басейн и са определени ритмични фази на захлаждане/затопляне.  

Направен е палеоклиматичен анализ за оценка  и сравнимост на резултати, 

получени от микро- и макро- палеоботанични анализи на примера на миоцена от 

Предкарпатския басейн (волин и бесараб), като е установена висша степен на 

съпоставимост на резултатите. 
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РП 1.6.8 Климатични промени в Източния Паратетис през миоцена (23 – 5 млн. 

г.).  

Извършени теренни работи на два обекта - местността „Зеленка“ и местността 

„Бриз“. В местността „Зеленка“ е опробван нов разрез на Тополската свита, който 

обхаваща седиментите над досега опробваните разрези, благодарение на използвана 

алпийска техника. Целта на опробването е да се съберат образци за седиментоложки и 

палеонтоложки изследвания, които да прецизират положението на границата бесараб / 

херсон в конкретния разрез и възможните климатични промени, които я обуславят. 

Събраните образци са от 8 до 13 пласт, съгласно номерацията от теренните работи 2013 

и 2019 г. Освен това е опробвана нова, по-ниска част на разреза, разкрита под пласт 1 

от 2013 и 2019 г. Това са около 50 см тъмносиви и сивобежови глини и варовити глини. 

По протежение на цялото разкритие при Зеленка от запад на изток са опробвани и 

документирани серпулидните биохерми. 

 

Установени са серпулидни биохерми в средния сармат (бесараб), локализирани 

сред арагонитните седименти в СИ България и представляващи чудесен индикатор за 

климатичните условия през сармата. Те са образувани в епизоди на аридизация на 

климата, предизвикващи мощни изпарения (евапорация). Това води до локално 

повишаване на солеността, pH, алкалността, съотношението Mg/Ca и съответно до 

пренасищане на морската вода с карбонати, като в случая са били формирани 

арагонитните седименти. 

Смяната в състава и количественото представяне на представителите на клас 

Bivalvia на границата между бесарабския и херсонския подетаж (от изключително и 

разнообразни Limnocardiinae до единствено и само няколко вида Mactridae), показва 

драстична промяна в условията на басейна, осъществила се за относително кратък 

период от време. Първите резултати, получени за молусковата фауна от разрез 

„Зеленка”, са публикувани в Списанието на БГД. 

На обект „Бриз” са описани и опробвани седименти на Галатската свита. Целта 

на опробването е със седиментоложки методи да се определи палеогеографската 

обстановка при отлагането им (еолична, речни, крайбрежни, морски) и възможните 

вариации в палеоклимата, които са се отразили в състава и структурата на седиментите.  

 Започна провеждането на диатомеен анализ на седименти, принадлежащи на 

Евксиноградска свита. От прегледаните 45 проби за стерилност, 38 съдържат фосилни 

диатомеи, обработени са лабораторно и са подготвени трайни микроскопски препарати. 

Започна таксономичното определяне на видовия състав и първите резултати бяха 

представени с постерен доклад на 1st International Conference on Botany and Mycology, 
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София, организиран от Институт по биоразнообразие при БАН, 25-26 октомври 2021. 

https://icbomyco.com/. Най-голямо видово разнообразие е установено в родовете 

Grammatophora Ehrenb., Rhopalodia O. Müller, Licmophora C.A.Ag., Amphora Ehrenb. & 

Kütz., Cocconeis Ehrenb., и Diploneis (Ehrenb.) Cleve. 
 

 

Фиг. 3. Диатомейна флора от проба „Бриз -21Б” – освен диатомеи са установени редки 

черупки от ебридеи.  

 

 
Фиг. 4. Диатомейна флора от проба „Бриз -22Б” – видове от родовете Grammatophora 

Ehrenb., Cocconeis Ehrenb., както и Actinocyclus podolicus (Missuna) Kozyrenko. 

https://icbomyco.com/
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1.6.9. Холоценските флуктуации на морското ниво по българското Черноморско 

крайбрежие и въздействието им върху древните цивилизации  

През третата година са проведени полеви командировки за установяване на нови 

разкрития на новочерноморските плажни пясъци и глинестите отложения на 

Нимфейската морска тераса в заливите по Южното Черноморие. На събраните в 

процеса на полевата работа проби са извършени гранулометрични и 

микропалеонтоложки анализи. Опробвани са отложенията на Новочерноморската и 

Нимфейската тераса в някои от заливите по Южното Черноморие - Поморийския залив, 

Арапя и Герена при Созопол. Заснети са холоценските тераси при Китен, Приморско, 

Царево, Арапя, Лозенец, Алепу (п-в Хумата), Ченгене скеле, Димчево и Константиново. 

По литературни данни са установени средновековните съоръжения Урдовиза, Скафида 

и Пода, построени върху холоценските тераси. 

1.6.10. Геоложки записи на кватернерни климатични промени 

Изследването на кватернерните климатични промени е особено важно за 

определяне на степента и мащабите на глобалното затопляне. Това вълнува голяма част 

от населението на земята, защото засяга качеството на живот и определя мерките за 

минимизиране на последиците от глобалното затопляне. За изследването на 

кватернерните климатични промени приложихме най-съвременния метод 

палеолуминесценция. Палеолуминесценцията на натечни калцити е много мощен метод 

за количествени реконструкции на температурата и валежите в миналото със свръх 

висока разделителна способност. За правилната интерпретация на резултатите са 

необходими изследвания на местния климат, както и на разпределението на  

температурите в повърхностния слой на почвата и скалите над конкретната пещера и 

разликата им с температурата на въздуха в пещерата. Поради изключителната трудност 

и времеемкост на такива изследвания по класическите методи тe не са правени до сега в 

България. С развитието на апаратурата за дистанционни измервания на 

разпределението на повърхностната температура това стана възможно с помощта на 

радиометрични термални камери. Затова през отчетния период екипа на РП I.6.10. се 

концентрира върху осъществяването на такива иновативни изследвания. Най-интересен 

обект за тези изследвания беше територията над пещерата Духлата, до с. Боснек, 

Софийско, защото от там са измерени най-интересните палеолуминесцентни записи от 

страната. Получените резултати показват разпределението на  температурите в 

повърхностния слой на почвата и скалите над пещерата Духлата и температурата на 

въздуха в нея (фиг 1.а) през зимния период и разпределението на  температурите в 

повърхностния слой на почвата в оголените места (фиг 1. б.) отразена с червен цвят и 

дървовидната растителност (със син цвят) през пролетта. 
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Термален образ на участък от около 

вход на п. Духлата, който дава 

температурата на въздуха, излизащ от 

пещерата, заснет с термална камера 

през м. януари. 

 

Термален образ на участък от Боснешкия карст над п. 

Духлата, заснет от 130 метра височина с радиометрична 

термална камера монтирана на БЛС, през м. май. Всички 

температурни измервания са в прецизна калибрирана 

температура. 

 

Получените резултати са изключително иновативни. Затова преди да бъдат 

публикувани, те трябва да бъдат обсъдени задълбочено с наши и чуждестранни 

специалисти. Предстои те да бъдат докладвани на национални и международни научни 

конференции и след обстойното им обсъждане да бъдат публикувани в реномирани 

списания.  

1.6.11. Промените в растителността на територията на България през късния 

плейстоцен и холоцен – ключ за прогнозиране на измененията на екосистемите 

при климатични промени и антропогенен натиск 

 

Проведени са теренни проучвания и наблюдения. Събрани са образци за анализ 

на повърхностни поленови проби от района на централните Родопи и Северозападна 

Рила. Направена е ботаническа характеристика на растителността. Целта на 

изследванията е да се установи връзката между съвременната растителност и нейното 

отразяване във суб-фосилни проби. Проведени са лабораторни обработки на материали 

за поленов анализ. Проведени са анализи на палеофлористични данни от късно 

холоценски седименти. 

Направен и апробиран е модел за лабораторна обработка на растителни 

материали от археологични обекти. Методиката и използваната апаратура са 

модифицирани и оптимизирани за по-прецизна флотация и събиране на растителните 

материали. 

Направен е анализ на флористичните промени от СЗ Рила за последните 4 

хилядолетия. Резултатите са представени на научен форум и предстои да бъдат 

публикувани. 

 

1.6.12. Палеолимнологично проучване на кватернерни езерни седименти от 

високопланински езера в Рила и Пирин планина  

 Рила – циркус „Седемте Рилски езера” 
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Богатството и разнородността на видовете и екосистемите са най-

впечатляващата особеност на биоразнообразието във високопланинските езера на Рила 

и Пирин. Основната цел е събиране на нови епилитни проби в три пункта от 

периферията на езерата, за да могат да се осъществят мониторингови наблюдения. 

Обработени са данни за бентосните епилитни проби, събирани през 2016г. от „Седемте 

Рилски езера”, Чанакгьолските езера и Урдини езера. Определени са индексите на 

биоразнообразие – с по-ниски стойности се оказват езерата в циркус „Седемте Рилски 

езера“. По тези данни e подготвена статия за печат и предстои рецензия. 

Установени са общо 169 вида и вариетета диатомеи, принадлежащи към 55 рода. 

114 вида се срещат в повече от една проба, а 55 вида - само в една проба. Интересно е 

намирането на Adlafia bryophila (Petersen) Moser, Lange-Bertalot et Metzeltin, Diatomella 

balfouriana (Smith) Greville, за сега няма определени инвазивни диатомейни видове. На 

подготвените фигури може да се наблюдава промяната на екологичните условия на 

средата, основаваща се на проведения диатомеен анализ. 
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В новите бентосни проби от езеро „Сълзата” бе установено значително 

количество на Navicula pseudosilicula Hust. ( Boreozonacola hustedtii) - силно застрашен 

от изчезване диатомеен вид, включен в Червения списък на Европа. Имаме предоставен 

богат фактически материал за разпространението на вида в планински езера на Източна 

Европа: планината Ретезат (Румъния), Татрите (Полша) и Шар планина (Северна 

Македония), както и оригинални данни за типовия материал от колекцията на Hustedt, 

Alfred Wegener Institute. По тези резултати е представен доклад на 1st International 

Conference on Botany and Mycology, София, 25-26 октомври 2021. https://icbomyco.com/ 

Предстои подготвяне на статия. 

 

 
Фиг. 1-5. Външен вид на диатомейната черупка, типов материал - колекцията на Hustedt, Alfred 

Wegener Institute. 

 

 

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

среда 

РП.I.7.1 ЗАДАЧА 1. ПРОМЕНИ В ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В 

РЕЗУЛТАТ НА КЛИМАТИЧНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.1 – 1: Дистанционни методи при управление на уязвими природни 

местообитания 

През третата година продължава анализът на сателитните снимки. От всичките 

сателитни снимки от Sentinel 2 през 2021 г. са избрани и свалени  4 броя, които са 

подходящи за анализ на целевия район с торфището. 

Сателитни снимки са съответно от 23 май, 22 юни, 25 септември и 5 октомври. 

Снимката от 5 октомври е с най-добро качество за разпознаване на класа на торфените 

https://icbomyco.com/


Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

 

138 
 

мъхове и влажни треви. Тя е много близка със снимката от 25 септември, но е 

значително по-добре осветена, което допринася за подобряване на качеството й. 

Нейният анализ ще бъде представен по-долу в отчета. Особен интерес представлява 

пролетната снимка от 23 май (Фиг. 1). За разлика от предишните анализирани снимки 

от 2018, 2019 и 2020 г., тази е единствената пролетна снимка без облаци. Поради 

постоянната облачна покривка през пролетта в района, получаването на такава снимка 

се голям шанс за проследяване на торфището в този сезон. Тя има остатъчни малки 

петна от снежната покривка, но те обхващат малка част от референтните точки и 

общата изследвана площ.  

При формиране на спектралните характеристики на петната заетите от върби, 

когато върбите още не са се разлистили, голямо участие има тревният етаж от 

мезофилни треви с присъствие на торфени мъхове и хигрофилни треви. Паради тази 

особеност, автоматизираното разпознаването на обособения от нас в анализите  клас 4 

(Храсти от ниски върби с мезофилни треви при присъствие на торфени мъхове и 

хигрофилни треви) претърпява значителни изменения в сравнение с есенните снимки. 

Анализ на сателитните снимки 

Като следствие от описаните по-горе особености на пролетната снимка,  при 

анализа, в ландшафтната мозайка клас 4 не се проявява самостоятелно. Неговите 

пиксели се разпределят между пикселите, които са сходни със спектралните 

характеристики и са от класове 1, 2, 4 и  клас 1, 2, 3, 4 (Фиг 2, която кореспондира със 

фиг 8 от ръкописа за първата публикация по данните от 2018-2019 г.). 

Резултатът от изпълнение на алгоритъма за класификация на пикселите в четири 

класа, описани в предишните отчети, е представен на Фиг 3, която кореспондира със 

фиг 9 от ръкописа на първата публикация по данните от 2018-2019 г.).  

При съпоставяне пролетната снимка от 2021 г. с резултатите от есенните снимки 

от 2018-2019 г. веднага прави впечатление, че броят на пикселите, отнесен към клас 1 

(Торфени мъхове и хигрофилни треви при присъствие на мезофилни треви), е 

значително по-голям. 

Това се дължи както на проявата на клас 1 под „склопа“ на върбите преди 

тяхното пълно разлистване, така и на ранния етап на вегетацията на съпътстващата 

тревна растителност, която на по-късен етап екранира в голяма степен торфените 

мъхове в общите им чимове.  

Тези резултати показват, че при многогодишен мониторинг трябва да се 

анализират и пролетни снимки когато те са налични, защото предоставят „друга гледна 

точка“ за оценка на промените в торфището. 
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Фиг. 1 

 

Сателитна 

снимка  

[TCI] 

 

23 май 2021 

г. 

 

В оранжево-

кафявата 

гама са 

класовете с 

участие на 

мъхове и 

треви. 

 

 

В краен резултат в ландшафтната мозайка Клас 4 не се проявява самостоятелно, 

а участва само в пикселите, които са сходни със спектралните характеристики на 

класове 1, 2, 3 и 4 и на пикселите сходни със спектралните характеристики на с 

класовете 1, 2, 4. (Фиг 2). 
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Фиг. 2.  Растер Landscape mosaic sets – получен чрез сумиране на 4-те битови маски 

Резултатът от изпълнение на алгоритъма за класификация на пикселите в четири 

класа, описания в предишните отчети, е представен на Фиг 3.  

При съпоставяне с резултатите от есенните снимки от 2018-2019 г. веднага 

прави впечатление, че броят на пикселите, отнесен към Клас 1 - Торфени мъхове и 

хигрофилни треви при присъствие на мезофилни треви, е значително по-голям. 

Това се дължи както на проявата на клас 1 под „склопа“ на върбите преди 

тяхното пълно разлистване, така и на ранния етап на вегетацията на съпътстващата 

тревна растителност, която на по-късен етап екранира в голяма степен торфените 

мъхове в общите им чимове.  

Тези резултати показват, че при многогодишен мониторинг трябва да се 

анализират и пролетни снимки когато те са налични, защото предоставят „друга гледна 

точка“ за оценка на промените в торфището. 
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Фиг 3.  
 

Класификация с 

метода k-nearest 

neighbors на 

цялата 

територия, като 

4-те класа с 

присъствие на 

торфени мъхове 

тук припокриват 

и скали, пътища, 

гори и локви. 

Class 1. 

Hydrophytic and 

mesophilic 

mosses & grasses, 

Class 2. 

Xerophytic 

grasses, Class 3. 

Junipers shrubs, 

Class 4. Willows 

shrubs 
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Фиг 4. Сателитна снимка [TCI] 5 октоври 2021 г. В оранжево-кафявата гама са 

класовете с участие на мъхове и треви 

За експресно сравнение на сателитните снимки от различни години в близки 

периоди на вегетацията използвахме безплатната версия на EO-Bowser:  

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser 

Сравнихме стойностите за NDVI за октомврийски снимки в целевия район (Фиг. 

5 и Фиг. 6). 

Общата картина показва близки състояния на торфището, като се установява 

известна разлика в честотата на пикселите според стойностите им на NDVI. 

Тези предварителни резултати от използването на EO-Bowser показват, че той е 

подходящ за експресни сравнения. 
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Фиг 5. 2020 г. 10 Oct 
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Фиг 6. 2021 г. 10 Oкт. 



 

Излязла от печат публикация:  

Natcheva R., Ganeva A., Biserkov V., Biserkov J. 2021. Annual dynamics of specks 

in the landscape mosaic from Sentinel-2 in a mire at the ecological edge. 2021. C. R. Acad. 

Bulg. Sci., 74, No 9, 1338-1345. 

 

Планирани дейности за 2022г. 

1.Подбор на сателитни снимки, подходящи за анализ 

2.Анализ на сателитните снимки 

3.Пддготовка на публикация 

4.Проучване на пълните възможности на EO-BOWSER в платените версии з 

ацелите на експресно прослдяване на промените в целевите класове 

 

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

оценка на климатичните промени 

 

През настоящата трета година от Програмата работата на екипа продължи 

съгласно предвидените дейности и времевия график на тяхното изпълнение. През 

отчетния етап бяха извършени изследвания и в трите целеви обекта на екипа по 

следните планирани дейности към научната подзадача: 

 

Дейност: Изследване на продуктивността и биомасата за оценка на 

натрупване на вещества в екосистемата – екосистемен процес с регулиращи функции 

Биомасата като директно свързана с поглъщането на CO2 от атмосферата е 

индикатор за натрупването на вещества в екосистемата – екосистемен процес с 

регулиращи функции свързан и с регулиращите/поддържащите екосистемни услуги. 

Изпълнението на тази дейност беше реализирано в съобществата на върболистния 

тъжник (Spiraea salicifolia). По своя вид и структура това са храстови монодоминантни 

съобщества с голяма плътност на доминиращия вид, на чиято биомаса се пада над 90% 

от биомасата на цялата екосистема. Изследването беше извършено чрез тегловни 

методи (Любенова, 2009). Съгласно методиката за работа в храстови екосистеми са 

събрани определен брой части от индивидите – стъбла и клонки, които са отрязвани на 

10 cm над почвата. Преди отрязването е измерван диаметърът на всяко стъбло. Важно е 

да се отбележи, че става дума за отделни части от индивиди, а не цели индивиди. 

Впоследствие те са разделени на стъбла, клонки, листа и цветове/плодове, изсушени до 

абсолютно сухо състояние (при 85°C за 48 h) и претеглени. Не са изкоренявани, 

отрязвани или унищожавани по друг начин цели индивиди. Върболистният тъжник е 

вид от Червената книга на РБългария, том 1 и прилож. 3 на Закона за биологичното 

разнообразие. За целите на това изследване беше подготвено и придвижено заявление с 

кратка научна анотация за искане на разрешително за ползване на изключения по 

отношение на Spiraea salicifolia на основание чл. 48 от ЗБР. Пробовземането на 

определен брой клонки и части от растението беше реализирано на 24.09 съгласно 

Разрешително №892/29.07.2021 г. на МОСВ и уведомяване на РИОСВ - Пазарджик по 

съответния ред. 
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Извършените до този момент пробовзимане, обработване на част от пробите и 

измерване показват линейна зависимост на биомасата на отделните стъбла и техния 

диаметър съгласно фигурата по-долу. Измерените стъбла са с диаметри между 7,9 и 

14,6 mm, и биомаса между 34,5 и 115,7 g абсолютно сухо състояние. Най-голям дял 

(около 45%) от общата биомаса има тази на стъблата, следвана от многогодишните 

клонки, едногодишните клонки, листата и плодовете. Тези предварителни измервания 

показаха, че около 5% от биомасата на измерените храсти е мъртва дървесина. 
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Зависимост на биомасата на Spiraea salicifolia от диаметъра на стъблата, измерен 

на 10 cm от почвата 

 

С използването на създадената (на този етап предварителна) зависимост само с 

измерване на диаметри на стъблата, ще може да се изчисли биомасата на определена 

по-голяма пробна площ и резултатът да се екстраполира за съобществото според 

площното покритие и плътността на популацията. За тази екстраполация предстоят 

допълнителни измервания на диаметри на храстите на по-големи и повече пробни 

площи в местообитанието. 

Подобни регресионни модели, но с много по-голям брой на извадките, са 

известни за много дървета и храсти (Forrester et al. 2017, Blujdea et al. 2012 и др.) и 

добиха особено голяма значимост във връзка с картирането и изследването на 

екосистемните услуги на различните типове екосистеми съгласно Европейската 

стратегия за биоразнообразието 2020. При храстите са известни подобни модели за 

видове от родовете Rosa, Prunus, Amorpha (Blujdea et al. 2012). Не са известни подобни 

данни за Spiraea salicifolia, която е бореален вид с разпространение в Централна и части 

от Южна Европа (Euro+Med PlantBase). Резултатите от планираното проучване биха 

били и принос към подобен род функционални изследвания и бази-данни. 

 

Дейност: Оценка на представителността на екосистемата и 

фрагментацията, ако има такава, и наличието/обилието на инвазивни растения и 
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животни за изследване на връзката климатични промени – други заплахи за 

биоразнообразието 

По тази дейност беше извършен анализ в съобществата на върболистния 

тъжник, които формират Местообитание 32F9 Рододпски храсталаци от върболистен 

тъжник (Spiraea salicifolia), включено в том 3 на Червената книга (Цонев и Гусев 2015). 

Местообитанието е с много ограничено разпространение на територията на страната – 

единствено в района на гр. Сърница (Западни Родопи), по поречието на р. Доспатска. 

Находището на Spiraea salicifolia се опазва в защитена територия - ЗМ „Чибуците“, 

обявена през 1989 г., с площ 4,8 ha. Теренът представлява мочурливи ливади с 

остатъчна горска растителност, предимно от смърч (Picea abies). 

Площтното покритие на целевите съобщества е оценено чрез картиране в ГИС 

среда. В изпълнение на тази цел бяха използвани сателитни снимки от 2019 и 2020 

година със свободен достъп (Google Еarth), топографски карти в различен мащаб, 

дигатализирани бази от данни (Лесоустройствен план) и различни слоеве с 

геопространствена информация (GPS координати на фитоценологични описания, 

цифрови координати с границите на защитените територии и защитените зони в 

страната и др.). Сателитните снимки са заснети в различни периоди от време, което 

позволява наблюдение на земната повърхност в различни етапи на вегетационния 

сезон. 

Анализът в ГИС-среда показа, че съобществата на Spiraea salicifolia заемат 

приблизително 2,7 ha. Беше установено, че не малка част от тях се развиват извън 

границите на обявената защитена местност (около 1,7 ha) – предимно в близост до нея, 

но и на различни места по поречието на реката. Съобществата по поречието на реката 

не бяха картирани, респ. визуализирани на приложената картосхема, тъй като те не 

могат ясно да се отдиференцират от останалата смесена крайречна растителност.  
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Картосхема на съобществата на върболистен тъжник Spiraea salicifolia 

 

Ценозите на върболистния тъжник формират комплекс с горска растителност, 

предимно от смърч и върбови храсталаци. Към момента не може да се говори за 

сериозна фрагментация от антропогенна дейност в този комплекс, благодарение на 

функциониращите механизми за неговото опазване (защитена територия, Натура 2000). 

Нашите наблюдения и анализ показаха, че обработваемите ниви в района и пътищата са 

единствените антропогенни структури, които по-скоро заобикалят това местообитание 

без да го фрагментират. Вероятно е в миналото то да е имало по-голяма площ – 

основание за това предположение е наблюдавано възобновяване на храсти от вида в 

близките ниви и ливади. От друга страна, разпространението на неговите съобщества е 

ограничено от високата влажност на почвата (видът е хигрофит). В района не са 

наблюдавани отводнителни структури, които сериозно да са променили характера на 

територията. Това ни дава основание да заключим на този етап, че ценозите на 

върболистния тъжник не са фрагментирани от антропогенни структури и заедно с 

целия комплекс от горска и др. храстова растителност изпълняват важни екологични 

функции в района. 

 

Дейност: Проучване на някои ключови индикатори за екологично състояние на 

водите за водозависимото храстово местообитания – съобществата на върболистен 

тъжник 

Цел на изследването по тази дейност е да се направи оценка на екологичното 

състояние на река Доспатска според биологичен елемент за качество 
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“Макрозообентос”. Реката извира на 1610 m н.в., на около 800 m югозападно от връх 

Шипоко във Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи. Първите 6 – 7 km 

протича в южна посока, след което завива на югоизток, като долината ѝ е дълбока, 

праволинейна и добре залесена. След с. Побит камък навлиза в Доспатската котловина, 

голяма част от която е залята от водите на язовир Доспат. В този участък коритото ѝ е 

широко 6 – 8 m, с множество меандри, долината ѝ – 1,5 – 2 km, а дълбочината до 1 – 1,5 

m.  

През отчетния период е проведена една командировка през м. юни 2021 г. 

Събрани са проби от 2 пункта на реката над яз. Доспат. Разстоянието между пунктовете 

е средно 1.5 km. Изследваните пунктове съответстват на пунктове 2 и 3 от изследването 

през 2020 г. и в таблиците по-долу са дадени със съответната номерация. 

На терен е проведен ситуационен мониторинг за определяне на кислородната 

концентрация (O2) и температурата на водата (t) с комбиниран електрод на преносим 

оксиметър (WTW Oxi 196). Определени са стойности на рН с теренен рН метър и 

електропроводимост (EC) с теренен кондуктометър. 

Макрозообентосните проби са събрани съобразно ISO 7828: 1985/EN 27828: 

1994 от трите пункта на река Доспатска. Консервирането и съхраняването на 

макрозообентоса е според общоприетите методи и процедури, съпоставими с ISO 5667-

3: 1995 (2003). Състоянието на макрозообентосните съобщества и качеството на водите 

е оценено посредством стандартен набор от структурни и биотични индекси, както 

следва:  

 BMWP - Biological Monitoring Working party (Armitage et.al., 1983). Връзката 

между стойността на индекса, екологичното състояние и качеството на водата е: 

BMWP Екологично състояние Качество на водата 

≥100 много добро много добро качество  

71-100 добро добро качество 

41-70 умерено умерено добро 

качество 

11-70 лошо лошо качество 

0-10 много лошо много лошо качество 

 ASPT – Average Score Per Taxon (Armitage et.al., 1983); 

 АБИ – Адаптиран биотичен индекс (Янева и Чешмеджиев, 1999). Връзката 

между стойността на индекса, екологичното състояние и качеството на водата е: 

АБИ 

Екологично 

състояние 

Качество на 

водата 

4-5 

много добро много добро 

качество  
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3,5 добро добро качество 

2,5-3 

умерено умерено добро 

качество 

2 лошо лошо качество 

1-2 

много лошо много лошо 

качество 

 

1. Абиотични показатели на водната среда 

Измененията на стойностите на температурата на водата са в границите на 

нормалното за съответния сезон, надморска височина и различната залесеност на 

изследваните пунктове (Табл. 1). Количеството на разтворения кислород във водата на 

реката, както и насищането с кислород са високи. Активната реакция на водата е слабо 

алкална. Средните стойности на електропроводимостта (EC) са ниски и характерни за 

планинските реки. Отчетените стойности съответстват на много добро екологично 

състояние на реките по физикохимични елементи за качество. 

 

Табл. 1. Стойности на абиотичните показатели на река Доспатска през м. юни 

2021. 

пунктове pH toC 
O2, 

mg/l 

O2, 

% 

EC, 

µS 

2 7.3 17.2 8.9 109 61 

3 7.4 18.1 8.6 106 62 

 

2. Биотични показатели 

През м.юни в река Доспатска са открити общо 44 таксона принадлежащи към 12 

бентосни групи (Табл. 2). В реката най-разпространени са следните групи: разред 

Ephemeroptera (семейства Baetidae и Heptagenidae) и разред Trichoptera (семейство 

Hydropsychidae и Limnephylidae) следвани от разред Plecoptera (семейства Leuctridae и 

Perlidae) и разред Diptera (семейства Chironomidae и Simulidae). Въпреки близкото 

разположение на пунктовете между тях има разлика в броя на отчетените таксони. В 

изследваните пунктове от реката са установени 36 и 41 таксона, съответно за пунктове 

2 и 3 (Фиг.1). 

 

Табл. 2. Състав на макрозообентоса по пунктове в река Доспатска през м. юли 

2021. 

Таксон 2021 

  2 3 

Nematomorpha 

Gordioidea 1 1 

Hydrozoa 
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Таксон 2021 

Hydra sp. 1 1 

Turbellaria 

Dugesia lugubris 1 1 

Artropoda 

Araneae   1 

Hydracarina spp. 1 1 

Gastropoda 

Ancylus fluviatilis   1 

Bivalva 

Pisidium sp. 1 1 

Oligochaeta 

Oligochaeta sp.div. 1 1 

Tubificidae 1 1 

Eisenia tetraedra   1 

Crustacea 

Gammaridae 1 1 

Ephemeroptera 

Epeorus sp.   1 

Baetis sp. 1 1 

Procloeon bifidum 1 1 

Centroptilum sp. 1 1 

Ecdyonurus sp. 1 1 

Paraleptophlebia sp. 1 1 

Ephemerella sp. 1 1 

Ephemera danica 1 1 

Siphlonuridae 1 1 

Plecoptera 

Leuctridae 1 1 

Perlidae 1   

Perla marginata 1 1 

Chloroperla sp. 1 1 

Coleoptera     

Platambus sp. 1 1 

Elmis sp. 1 1 

Limnius sp 1 1 

Hydroporus sp.   1 

Hydraena sp.   1 

Trichoptera 

Hydropsyche sp. 1 1 

Limnephilidae 1 1 

Hallesus sp.(Anabolia 1 1 
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Таксон 2021 

furcata) 

Goeridae 1 1 

Sericostomatidae 1 1 

Lepidosomatidae   1 

Brachycentridae   1 

Glososomatidae  1   

Megaloptera 

Sialis lutaria 1   

Diptera 

Tanypodinae 1 1 

Chironomidae 1 1 

Simuliidae 1 1 

Athericidae 1 1 

Dicranota sp. 1 1 

Culicoides 1 1 

Общ брой 36 41 

 

Разликата в броя на таксоните се дължи на различните характеристики на 

дънните местообитания в отделните пунктове на пробовземане, както и на разлики във 

водните количества през изследваните месеци (юли- високи води и септември – ниски 

води). Броят на таксоните на пункт 1 намалява през 2021, поради обедняване на 

местообитанията в реката в резултат на натрупване на ерозирал материал (пясъци) от 

водосбора на реката (обработваемите територии). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3пункт:

о
б

щ
 б

р
о

й
 т

ак
со

н
и

2020 2021

 

Фиг. 1. Общ брой таксони в река Доспатска през 2020 и 2021 г. 

 

3. Оценка на екологичното състояние на река Доспатска по БЕК 

макрозообентос 

В периода 2020 – 2021 г. средните стойностите на индекса BMWP варират в 

диапазона 144 – 195, като и през двете години отчетените стойности са много над 

границата за “много добро” екологично състояние на реката (Фиг. 2). Най-ниска 

стойност на индекса ASPT е отчетена на пункт 3 (6.5) през 2020 г. Стойността на 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

153 

 

индекса през 2021 остават непроменени, в сравнение с отчетените през 2020 г. на пункт 

2, а на пункт 3 се покачват до 7.3. (Фиг. 3). 
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Фиг. 2. Стойности на индексите BMWP (a) и ASPT (b) за р. Доспатска в периода 

2020 – 2021 г. С линия е обозначена границата между “добро” и “много добро” екологично 

състояние 

 

Адаптираният биотичен индекс също отчита подобряване на качеството на 

водата при пункт 3 през 2021 г. Качеството на пункт 2 се запазва максимално добро. 
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Фиг. 3. Стойности на индекса АБИ за р. Доспатска в периода 2020 – 2021 г. С 

линия е обозначена границата между “добро” и “много добро” екологично състояние. 

 

Стойности на индексите BMWP, ASPT и АБИ през 2020 г. и 2021 г. надхвърлят 

граничните стойности за много добро състояние, според което екологичното състояние 

на река Доспатска може да се определи като близко до референтното. 

Проведеното изследване на река Доспатска в района на ЗМ “Чибуците” показа, 

че физико-химичните и биологичните елементи за качество на водата съответстват на 

“много добро” екологично състояние. Слабо въздействие върху съобществата на 

макрозообентоса оказват характеристиките на местообитанието и промените на 

водните количества в реката. Определено въздействие върху съобществата на 

макрозообентоса има и антропогенното влияние от селскостопанските практики и по-

специално, изхвърлянето на растителни остатъци от нивите и естественото обедняване 

на местообитанията в отделни участъци на реката. 

 

Дейност: Установяване на видовия състав и относителната численост на 

гръбначните животни в избраните растителни съобщества 

а) b) 
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През отчетния период бяха проведени теренни изследвания на гръбначната 

фауна в съобществата от храсталаци от върболистен тъжник (Spiraea salicifolia) и 

храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) в района на Западни Родопи, както и на 

айтоски клин (Astragalus aitosensis) в района на гр. Айтос. Видовото разнообразие и 

обилието на установените гръбначни животни беше изследвано чрез трансектния 

метод, използване на живоловни капани, тип Sherman и фотокапани.  

В съобществото от храсталаци от върболистен тъжник (S. salicifolia) беше 

уловена отново ръждивата полевка (Myodes glareolus). Установеното обилие беше 0,18 

индивида/капанонощ на площ от 1,5 ха. Около съобществото бяха регистрирани следи 

от сърна, лисица, таралеж, дива котка, язовец. Сред храсталаците по метода на 

фотокапаните беше потвърдено присъствието на сърната (регистрации на сръндак 

Capreolus capreolus). 

В съобществото от  храстовиден очиболец (P. fruticosa) бяха уловени ръждива 

полевка (0,25 индивида/капанонощ) и жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis) 

(0,75 индивида/капанонощ) на  площ 1 ха. По метода на фотокапаните отново беше 

регистрирана сърната (C. capreolus), както и за първи път беше установено 

присъствието на златка (Martes martes) (Фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4. Регистрация на златка (M. martes) на границата на съобществото от 

храстовиден очиболец (P. fruticosa). 

 

В съобществото от айтоски клин отново беше регистриран лалугерът, но само в 

района на защитена зона “Трите братя” бяха забелязани както дупки, така и активни 

животни. Обилието на вида там по отчетени дупки на трансект с дължина 100 м. и 

ширина 5 м. е 0,9 индивида. В защитена местност “Хисаря” бяха регистрирани само 

единични дупки на вида. В съобществото от айтоски клин бяха регистрирани и следи от 

европейски див заек, който вероятно го използва като укритие.  

 

Дейност: Установяване на базата на литературни данни на хабитатната 

специализация и границите на разпространение на установените видове.  
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Златката M. martes е включена в Червената книга на България в категорията 

“затрашен” вид и в Закона за биологичното разнообразие  - Приложение  II и III. 

Включена е и в Червения списък на IUCN, категория “слабо засегнат”. Златката е вид, 

който се мониторира в рамките на Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие. Това осигурява регулярно данни за нейното 

разпространение на национално ниво. Освен това, достъпните данни за зоните от 

мрежата НАТУРА 2000 също могат да бъдат много полезни за анализи на хабитатната 

специализация и разпространението на този вид, както и за планиране на 

консервационни дейности и оценка на въздействието на изменението на климата върху 

разпространението на животинските видове (Zub et al. 2018). 

Златката се счита за хабитатен специалист, свързан основно с горите (Clevenger 

1994, Caryl et al. 2012, Lombardini et al. 2015). Според Clevenger (1994) обаче в отделни 

райони златката не показва ясно предпочитание към горските пред различни от 

горските местообитания при отсъствие на конкуренти/хищници. Поради това нейната 

хабитатна специализация в различни райони и условия представлява интерес. 

 

Дейност:Избор на видове за проучване дали хабитатната специализация и 

численост са индикативни за климатични промени 

Допълнително към определените вече като потенциално индикативни за 

промени в климата видове като лалугерът и ръждивата полевка беше прибавен и 

новорегистрирания вид в съобществото на храстовидния очиболец, а именно златката. 

 

Дейност: Мониторинг в определените пробни площи на избрани показатели и 

компоненти на биотата 

Мониторингът на гръбначните животни в съобществата обект на изследване,  

беше извършван чрез трансектния метод, използване на живоловни капани, тип 

Sherman и фотокапани Moultriе.  

Като част от мониторинга на съобществата от върболистен тъжник (S. salicifolia) 

и храстовиден очиболец (P. fruticosa) в района на Западни Родопи, фотокапаните бяха 

заложени за период от 14 капаноденонощия през месец юни. Това позволи 

рагистрирането на нови видове, като златката, както и потвърждаването на ролята им 

като укритие за видове като сърната. Мониторингът по метода на фотокапаните ще 

продължи през есенно-зимния период. 
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форуми през тази година, поради отмяна на набелязани тематични конференции във 

връзка с пандемичната ситуация. Екипът работи върху подготовка на научна статия, 
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Подзадача РП 1.7.1.-3.Комплексна оценка на уязвими растителни съобщества, 

изложени на риск от климатични и други промени 

Планирана дейност 1. Преглед и анализ на наличните данни и избор на конкретни 

обекти за проучване. 

През 2021 са анализирани наличните данни за разпространението на растителни 

съобщества от клас Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937 над горна 

граница на гората в Рила, Средна гора и Стара планина. От националната база данни за 

фитоцeнологични описания са селектирани данни от направени описания на 
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растителността през 2002 г. Избрани са общо 23 описания, от които 14 в Средна гора, 3 

в Стара планина и 6 в Рила. Повторното описване на растителността в избраните 

локалитети дава възможност за сравнителен анализ с описания от настоящото време и 

проследяване на промени в растителността за период от 20 години. Мочурищата които 

са били описвани съдържат видов състав между 16 и 43 вида (средно 30 вида). При 

промяна на видовия състав може да се направи прогноза за промените в растителността 

(напр. очаквано осушаване на местообитанията и навлизане на видове от съседни 

местообитания). Анализите ще засегнат и промените не само по брой, но и по 

конкретни видове Въз основа на тази информация за растителността търсим 

корелативна връзка с данните за промените в климата. 

Планирана дейност 2. Събиране на актуални данни за биоразнообразието 

През настоящата година не са проведени предвидените теренни изследвания 

поради проблемите с пандемичната обстановка. Дейността е предвидена за следващата 

календарна година. 

Планирана дейност 4. Прилагане на избраните критерии и анализ на резултатите. 

Тази дейност ще бъде проведена при събиране на нови данни от теренните 

проучвания, което се предвижда за следващата календарна година. 

 

РП.I.7.2. ЗАДАЧА 2. ПРОМЕНИ В ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗМЕРА НА 

ПОПУЛАЦИИТЕ НА ВИДОВЕ ОТ ФЛОРАТА, ФАУНАТА И МИКОТАТА, 

ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 

 

Подзадача РП.I.7.2-1: Проектиране, изграждане и попълване на база-данни за 

проследяване на промени в популации на чувствителни към климатични промени 

видове гъби в местообитание 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни 

торфища 

 

През отчетния период са изпълнявани дейностите, предвидени по тази 

подзадача, както са представени в предварителния план. 

Проведени са наблюдения и сбор на материали в съобщества на торфени мъхове 

в района под ЦПШ „Мальовица“ (Рила), Петрохан (Западна Стара планина) и писта 

„Ветровала“ (Витоша) (Фиг. 5, 6). Събрани са образци, от които над 90% са 

идентифицирани. До момента е установен един нов вид макромицет за микотата на 

България от съобщества на сфагнови мъхове – Russula grisescens (Фиг. 1). 

Установяването на нови за страната видове от тези местообитания идва в потвърждение 

на предположенито, че торфищата са недостатъчно добре проучени у нас, проблем 

релевантен към очакваното развитие на климатичните промени. 

Новите записи за идентифицираните през годината макромицети са попълнени в 

набора от данни. Внесени са данни от предходни наблюдения, осъществявани в 

отделни торфища по време на общи инвентаризации на гъбите в някои райони в Рила и 

Родопите. Общият брой записи към момента е 120, а установените видове са 44 

(Таблица 1).  

Изглед на масива от данни е представен на Фиг. 2. 
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Фиг. 1. Russula grisescens – нов вид за микотата на България, установен в торфищни 

съобщества при настоящето изследване 

Таблица 1. Списък на макромицетите в съобщества на сфагнови мъхове в 

местообитание 7140, установени в рамките на настоящето проучване 

№ Видове 

1 Bogbodia uda (Pers.) Redhead 

2 Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner 

3 Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. 

4 Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 

5 Cortinarius cyanites Fr. 

6 Cortinarius huronensis Ammirati & A.H. Sm. 

7 Cortinarius sphagneti Signer 

8 Galerina paludosa (Fr.) Kühner 

9 Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner 

10 Gomphidius roseus (Fr.) Oudem. 

11 Gomphus clavatus (Pers.) Gray 

12 Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. 

13 Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon 

14 Hygrocybe turunda (Fr.) P. Karst. 

15 Hygrophoropsis macrospora (D.A. Reid) Kuyper 

16 Hygrophoropsis pallida (Peck) Kreisel 

17 Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange 

18 Laccaria amethystea (Bull.) Murrill 

19 Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton 

20 Laccaria laccata (Scop.) Cooke 

21 Laccaria proxima (Boud.) Pat. 

22 Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray 

23 Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagn. 

24 Lactarius deterrimus Gröger 

25 Lactarius lygniotus Fr. 

26 Lactarius rufus (Scop.) Fr. 

27 Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff 

28 Mitrula paludosa Fr. 

29 Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. 

30 Mycena viscosa Secr. ex Maire 
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№ Видове 

31 Panaeolus semiovatus (Sow.) S. Lundell & Nannf. 

32 Pholiota henningsii (Bres.) P.D. Orton 

33 Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. 

34 Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. 

35 Russula emetica (Schaeff.) Pers. 

36 Russula grisescens (Bon & Gaugué) Marti 

37 Russula paludosa Britzelm. 

38 Russula versicolor Jul. Schäff. 

39 Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte 

40 Suillus bovinus (L.) Roussel 

41 Suillus flavidus (Fr.) J. Presl 

42 Suillus luteus (L.) Roussel 

43 Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze 

44 Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers. 

 

 

 

Фиг. 2. База-данни за проследяване на промени в популации на чувствителни към 

климатични промени видове гъби в местообитание 7140 – Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“ 

 

При прегледа на досегашните данни се установява, че по-високо видово 

разнообразие се наблюдава в торфища с наличие на представители на дървесната 

растителност и преди всичко, на видове от сем. Pinaceae. Това е очаквано, доколкото 

иглолистните дървесни видове (Picea abies, Pinus mugo, P. peuce, P. sylvestris), 

навлизащи в торфищни местообитания, са известни като образуващи микориза с голям 

брой базидиални гъби. Сред установените до момента типични видове и 

характеризиращи за торфища се явяват Cortinarius huronensis, C. sphagneti, Lactarius 

badiosanguineus, L. sphagneti и Suillus flavidus. Друга част от характерните видове в 

торфищни местообитания са привързани към открити части на торфищата. Сред тях се 

открояват Bogbodia uda, Galerina paludosa, G. sphagnorum, Hygrocybe helobia, H. 

turunda, Hypholoma elongatum и H. myosotis, които имат най-голяма срещаемост и 

обилие в незасенчени части на торфищата. Тези видове отсъстват напълно в участъци 

на торфищата под склопа на гората (например, в изследваната площадка под ЦПШ 

„Мальовица“) или в местообитания, обрастващи с житни треви или представители на 

сем. Juncaceae (Мальовица, Петрохан). Особена екология има редкият вид гъба Pholiota 
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henningsii, който е привързан към торфища с открити водни огледала в тях. За тази 

група видове може обосновано да се предполага, че ще претърпят съкращаване на 

заеманите площи с напредването на сукцесионните процеси в торфищните 

местообитания. Тези процеси изглежда се развиват с изключително бързи темпове, 

сравнявайки степента на навлизане на житни и кисели треви, на храсти, като Salix 

lapponum и S. waldsteiniana, и на дървета в торфищата в района на Петрохан (Фиг. 3) и 

местността Платото на Витоша (районите около пробна площадка „Алеко“), където 

представеността на откритите площи с торфени мъхове е намаляла значително през 

последните 5–10 години. Влиянието на други фактори като паша и утъпкване следва да 

се анализира допълнително, в частност при базидиалните макромицети, където е 

необходимо да се извършат дългосрочни наблюдения. Пашуването несъмнено води до 

навлизане на нитрофилни и копрофилни видове, нетипични за съобществата на 

торфени мъхове. Такива са, например, Coprinopsis nivea, Panaeolus semiovatus и 

Psilocybe semilanceata, които са установени в торфищни съобщества в района на 

Якорудския циркус. 

 

 

Фиг. 3. Навлизане на видове от род Pinus в местообитание 7140 – Преходни блата и 

плаващи подвижни торфища в района на прохода Петрохан 

 

Установени са два вида паразитни гъби нови за микотата на България: 

Microbotryum minuartiae M. Lutz et al. по Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. 

recurva, с находище в Рила, и Microbotryum succisae (Magnus) R. Bauer & Oberw. по 

Succisa pratensis Moench., с находище на Витоша (Фиг. 4). Microbotryum minuartiae е 

нов вид за Балканския полуостров. Microbotryum succisae се съобщава от второ 

находище за Балканския полуостров. Досега за Балканския полуостров видът беше 

известен само от Словения, край гр. Любляна. 
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Фиг. 4. A, B. Microbotryum minuartiae по Minuartia recurva subsp. recurva: A – инфекти-

рано съцветие, B – спори в светлинен микроскоп; C, D. Microbotryum succisae по 

Succisa pratensis: C – инфектирано съцветие (стрелката сочи инфектирани прашници), 

D – спори в светлинен микроскоп. Делителни линии: A, C = 0.5 см; B, D = 10 µм 

През отчетния период е подготвена и публикувана една научна статия в списание с 

импакт-фактор: 

 

Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. Microbotryum minuartiae and M. succisae 

(Microbotryales, Pucciniomycotina) newly recorded from Bulgaria. – Comptes 

Rendus de l’Académie Bulgare des Sciences 74(11): 1621–1625. (Q2; IF2020: 0.378, 

SJR2020: 0.24) 

 

На международен научен форум е представен един постер: 

Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. A second locality of Microbotryum succisae 

(Microbotryaceae) from the Balkan Peninsula. – In: Denchev, C.M. & Vladimirov, V. 

(eds). Abstracts Book, 1st International Conference on Botany and Mycology, Sofia, 

25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. P. 75. Institute of Biodiversity and Ecosystem 

Research at Bulgarian Academy of Sciences & MYCOBIOTA, Sofia. 
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Разработена е база-данни и ежегодно се попълва с резултати от изследването. 

 

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

върху флористичното разнообразие като компонент на устойчива и благоприятна 

жизнена среда 

 

През третата година от изпълнението на проекта и в съответствие с планирания 

график, са предвидени 3 типа дейности за изпълнение: 

1.Теренни проучвания на въздействията на климатичните промени.  

1.1.Проучване на споровите и семенни растения 

През отчетната 2021 год. са проведени общо 2 командировки, свързани с 

теренни проучвания на целевите обекти в района на Черното плато и на Скопарника 

(Витоша). Проведен е мониторинг на флористичното разнообразие, съгласно 

утвърдения и апробиран „Протокол“ в деветте отчетни площадки на двете пробни 

площи (двата сайта). Отчетени са следните параметри: 

Обща информация за пробните площи. 

Описание на физичните параметри на сайтовете (експозиция, наклон, 

основна скала, почвен тип, влажност). 

Описание на биологичните параметри (общо покритие на растителността, 

покритие на дървета, храсти и трависти растения). 

Оценка на моментното състояние на местообитанията – стабилно или 

нарушено. 

Заплахи – тип и сила на въздействието. 

Годишна температурна динамика (данните се записват през интервал от 1 

час). 

Отчитане на годишното нарастване на Sphagnum capillifolium. 

 

В отчетните площадки са наблюдавани: физични параметри (pH, проводимост, 

водно ниво в най-високия и най-ниския ъгъл на отчетната площадка); биологични 

параметри (общо покритие на растителността, покритие на семенните растения, 

покритие на мъховете, видово разнобразие с акцент върху видовете с природозащитно 

значение 

Извършена е фотодокументация. За всяка отчетна площадка е попълнен по един 

формуляр. Информацията е дигитализирана.  

Прави впечатление забележителното флористично разнообразие в отчетните 

площадки – между 13 и 33 вида, обикновено над 20. Повечето от тях са глациални 

реликти, които са силно чувствителни към промените в климата. Установени са и 3 

вида с природозащитно състояние, които присъстват в почти всички отчетни площадки. 

1.2.Проучване на водорасловата флора 

По време на проведената командировка на 23.07.2021 г. е осъществено 

пробонабиране на общо 16 водораслови проби от района на изворите на р. Струма в ПП 

Витоша в пробните площадки на проекта. Събраните водораслови проби са основно от 

екологическата група на хидрофитона (предимно бентосни /дънни и епифитни/ и 

фитопланктонни водорасли). Всички събрани проби са качествени и са фиксирани на 

място с 2-4 % формалин. Епифитните водорасли специално са събрани чрез 

изстискване на мъхове в пластмасови шишенца от 50 мл. Освен фиксирани проби са 

събрани и допълнителни живи, нефиксирани проби за доуточнения на видовия състав и 
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от трите групи водорасли. Тези живи проби са поставени in situ в основна течан 

хранителна среда на Болд (BBM) с цел стимулиране на развитието на водораслите в 

събраните проби.. 

В резултат на частичната обработка на събраните водораслови проби до момента 

са установени общо 29 вида от 3 водораслови отдела. Тяхното разпределение е 

следното: Cyanoprokaryota – 7, Streptophyta – 15, Ochrophyta – 7 (клас Bacillariophyceae 

– 6 и клас Tribophyceae - 1). Водещи са водораслите от  зелената еволюционна линия 

(отдел Streptophyta) – 36%, следвани от представителите на синьозелената (отдел 

Cyanoprokaryota) и жълтокафявата (отдел Ochrophyta) еволюционни линии, които са 

представени с равен брой таксони. 

Трябва да се подчертае, че получените резултати са предварителни като работата 

по идентификацията на част от материалите е в процес, но прави впечатление 

относително по-малкото разнообразие на водораслите в сравнение със собствените ни 

наблюдения от предходни години. 

Установени са два вида от Червения списък на българските микроводоралси – 

един уязвим (Vu) и един близък до застрашеност (NT). 

 

2.Оценка на риска от загуба на биологично разнообразие в резултат на 

климатичните промени и формулиране на препоръки за смекчаване на 

неблагоприятните въздействия. 

Проведените сравнителни анализи на резултатите от тригодишния монитринг в 

отчетните площадки са изключително важни за установяването на ефекта от 

климатичните промени в България, но все още са в недостатъчна повторяемост (като 

време) за очертаване на тенденции. Това ще стане възможно при натрупването на 

данни през следващите години. 

Проведена е една командировка до Централна Стара планина и Рила за 

проучване на популациите на българския ендемит с локално разпространение, 

Centaurea kerneriana (Asteraceae) с цел да се проучат моделите на специализация към 

специфичните микрохабитати, провокирани и от климатичните промени. В етап на 

подготовка е една научна статия. 

Допълнително е проведена и една командировка до района на Оряхово и 

Силистра, за проучване на популацията на един нов вид мразовец за флората на 

България, който е изключително рядък в Европа и от интерес на опазване за 

европейската общност. Включен е в Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Оценява се възможността да се 

е появил на територията на България, като резултат от промените на климата.  
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Bancheva. Revising the precise location and state of conservation of Savin juniper in the 

Vratsata locality, Northwest Bulgaria. 1st International Conference on Botany and Mycology, 

Sofia 25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. 

3. Svetlana Bancheva, Malina Delcheva, Vladimir Vladimirov. Biosystematic study of 

the Bulgarian endemic Centaurea kerneriana (Asteraceae). 1st International Conference on 

Botany and Mycology, Sofia 25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. 

 

Подзадача РП.I.7.2 - 3. Моделни оценки на измененията в състоянието на ключови 

застрашени видове животни на територията на България в условията на 

климатични промени,  техните взаимодействия с локалните човешки дейности и 

оценка на мрежата от защитени територии в този аспект 

 

Работата по подзадачата се извършва в рамките на три дейности. През 2021 се 

работи по Дейност 3 и 4. 

Дейност 3. Събиране на актуални данни за избраните видове и полева 

верификация на актуалистичните модели в избраните критични моделни райони 

Обобщени са резултатите от полевите изследвания в контекста на пригодността 

на територията и антропогенните въздействия, необходими за верификация на 

актуалистичните модели и оценка на реалистичността на избрания моделен подход в 

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

Изработени са подробни модели за динамиката на местообитанията на 

бозайниците в района на подържан резерват Сребърна за периода 1985 - 2019 г., 

основани на сателитни изображения (Landsat 5, 8). Резултатите се анализират в 

контекста на измененията в антропогенното влияние и климатични промени, както и 

възможността този подход да бъде използван за мониторинг на местообитания на 

видове.  

Изработени са подробни модели за динамиката на местообитанията на лалугера 

в Натура 2000-зона BG0001389 – Средна гора и на тази основа е оценен н 

природозащитния статус.  

Предстои. Събиране на още данни за ландшафтните особености на прилепните 

съобщества в района на подържан резерват Сребърна. Обработка на събраните 

резултати и подготовка на научна публикация. 

Чрез използване на съвременни акустични методи са събрани данни за 

разпространението на прилепи в различни райони на страната - Витоша, Предбалкан, 

Дунавска равнина, Добруджа, Странджа, Черноморско крайбрежие. Част от 

резултатите са публикувани под формата на предварително съобщение.  

Дейност 4. Обработка на събраните данни, допълване на пространствената 

база данни за видовете.  

Събраната информация по Дейност 3, се обработва и се попълват 2 бази-данни - 

една за регистрации на бозайници и птици чрез фотокапани и една за акустични 

регистрации на прилепи. За първата се използва програмата camtrapR (https://cran.r-

project.org/web/packages/camtrapR/index.html),  а за втората -  Kaleidoscope и bioacoustcs 

(https://cran.r-project.org/web/packages/bioacoustics/index.html). Досега в  базите данни са 

архивирани подробни метаданни за над 5000 снимки от 7 района  и над 15 хил. 

определяеми акустични записи на прилепи от 30 района.  В базите- данни се съдържа 

подробна информация за локацията (географски координати), количествени параметри 

за типовете  местообитания в района, надморска височина, температура  и др. фактори 

на средата. Базите данни позволяват заявки, които извличат информация, даваща 
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възможност за разнообразни анализи - денонощна активност, влияние на факторите  на 

средата върху количествените параметри на регистрациите чрез използване на 

различни типове моделиране. 

Излезли публикаци 

Dundarova H., I. Pandourski. 2021. On the presence of bats (Chiroptera) at the mouths of 

Kamchiya and Shkorpilovska Rivers, Bulgarian Black Sea Coast. ZooNotes 172: 1 -4 

ISSN 1313-9916 

 

Подзадача РП.I.7.2 – 4. Въздействие на климатичните промени в комплекс с други 

фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, редките 

видове и почвени животински съобщества 

 

През отчетния период продължиха теренните изследвания (дейност 4) с цел 

получаване на нови данни за разпространението, биологията и екологията на моделните 

видове от разредите Hemiptera, Coleoptera и Hymenoptera. При проведените посещения 

на терен са регистрирани нови находища (Приложение 1) и натрупана допълнителна 

информация за разпространението на осем от моделните видове от сем. Cicadidae: 

Cicadetta brevipennis Fieber, 1876; сем. Scarabaeidae: Pseudotrematodes frivaldszkyi 

(Ménétriés, 1836); сем. Cerambycidae: Pilemia tigrina (Mulsant, 1851), Pilemia serriventris 

Holzschuh, 1984) и Phytoecia argus (G. F. Frölich, 1793) и сем. Formicidae: Anergates 

atratulus (Schenck, 1852), Strongylognathus huberi dalmaticus Baroni Urbani, 1969 и 

Plagiolepis xene Stärcke, 1936. Отчетени са географските координати на находищата и 

събрани оригинални данни за биологията и екологичните особености на видовете. 

Съгласно заложената в плана дейност 3, информацията е въведена в геореферирани 

база данни. Тяхната структура е представена в Приложение 2.  

Обобщени са резултатите от изследванията на моделните групи гръбначни 

животни - птици и прилепи по дефилето на р. Струма, каньона на река Ръждавица, 

Чокльовото блато, Конявска планина и някои райони от Черноморския регион на 

България, на базата на визуални и акустични методи (Приложение 1). Създадена е 

библиотека на звуковите сигнали на целевите видове. При прилепите, записаните 

ехолокационни и социални звуци са конвертирани в чуваемия спектър чрез time-

expansion функцията на ултразвуковите детектори. Анализирана е възможността някои 

от целевите видове и промените в поведението им, да бъдат използвани като 

биоиндикатори за развитието на глобални процеси, свързани с климатичните промени и 

урбанизацията. Резултатите са представени на международен научен форум 

(Приложение 4). 

Продължават изследванията на климатичните фактори върху почвени нематодни 

съобщества, както и някои придружаващи негативни фактори (дейност 5). Направен е 

анализ на сезонната динамика на редица качествени и количествени показатели на 

структурата на почвените нематодни съобщества в две стационарни площадки (10 и 50-

годишни лозови насаждения) от област с преходно-континентален климат 

(Благоевградска котловина): обща численост; богатство на родовете нематоди; 

трофична структура (6 трофични групи и 12 гилдии); екологични групи (с-р 1-5); 

индекси на зрялост (МI, МI2-5); индекс на потока на веществата (CI); Структурен 

индекс (SI) и Индекс на обогатяването (EI). Анализът на профила на свободно 

живеещите нематодни съобщества: Структурен индекс (SI) и Индекс на обогатяването 

(EI) показват, че екологичните условия в двете изследвани площадки са нарушени и 

хранителните мрежи са нестабилни през всички сезони. Резултатите са представени в 

Приложение 3.  
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В събраните през ноември 2020 г. почвени проби в района на селата Стара 

Кресна и Ощава, три години след пожар,  са идентифицирани представители на 77 рода 

от 37 семейства и 11 разреда нематоди. Направено е сравнение с контролна площадка 

(Приложение 3) чрез родовото богатство, обилието и доминантната структура и 

срещаемостта на нематодите от отделните трофични групи и функционални гилдии. 

Общото обилие на нематодите в контролната площадка е значимо по-високо от това в 

пожарището. Установени са съществени различия в обилието на нематодите от 

трофичните групи на хранещите се с бактерии, хищниците и растителноядните 

нематоди, които са значително повече в контролата. От изследваните показатели за 

зрялост на нематодните съобщества е установено съществено различие при MI (2-5), 

показател за по-ниското органично съдържимо в почвите от пожарището. По темата 

беше подготвена и успешно защитена дипломна работа на студент от ОКС „бакалавър“. 

През пролетта на тази година са взети нови проби от пожарището за проследяване 

състоянието на нематодните съобщества в почвата. Идентификацията на материала и 

анализът му продължават. 

През третата година от Националната програма са подготвени и публикувани 

три статии в Biodiversity Data Journal (IF2019-2020 = 1.331) и реферираното списание 

ZooNotes (Приложения 5, 6 и 7).  

 

Участие в международни форуми 

 

Delov V., Yordanov S., Yordanova Y., Velina Y., Kirov K., Kolarova N. & Tasheva E. 2021. 

Influence of climate change and anthropogenic factors on the biodiversity and 

behavior of birds and bats in selected regions of Bulgaria. PRE-IGU CONGRESS 

SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS, 

Varna, Bulgaria, 12-14 August 2021.  

https://nnpos.files.wordpress.com/2021/08/pre-igu_program_-varna-

last_09_08_2021.pdf 

 

Научни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с импакт 

фактор (IF) и/или импакт ранг (SJR) 

 

Lapeva-Gjonova A. & Radchenko, A.G. 2021. Ant genus Strongylognathus (Hymenoptera, 

Formicidae) in Bulgaria: a preliminary review. Biodiversity Data Journal 9: e65742. 

https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e65742 

IF2019-2020 = 1.331, Q2, SJR2020 = 0.509 

 

Научни публикации, реферирани в Web of Science 

 

Gradinarov D. & Petrova, Y. 2021. New records of Pilemia tigrina (Mulsant, 1851) 

(Cerambycidae: Lamiinae) from roadside habitats in Bulgaria. ZooNotes:183: 1-4, 

ISSN (online):1313-9916. 

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

plovdiv.bg/ZooNotes_2021/ZooNotes_183_2021_Gradinarov&Petrova.pdf 

Lapeva-Gjonova A., Antonova, V. & Ljubomirov, T.  2021. Ants  (Hymenoptera, 

Formicidae) of  Sarnena Sredna Gora Mountains (Bulgaria). In: Georgiev, D., Bechev, 

D. & Yancheva, V. (Eds.): Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 2, ZooNotes, 

Supplement 10, 18-27. 
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http://www.zoonotes.bio.uni-

plovdiv.bg/Supplements/Suppl%2010_Sarnena/ZooNotes_Supplement_10_18-

27_2021_Lapeva-Gjonova%20et%20al_Formicidae.pdf 

 

Защитена дипломна работа 

 

Тема: „Нематодни съобщества от пожарище в района на Кресненското дефиле“, 

дипломант: Ясен Николаев Николов фак. № 50 815, научен ръководител: доц. д-р 

Илиян Илиев 

 

РП.I.7.3. ЗАДАЧА 3. РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА 

РАННО ОТКРИВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ВИДОВЕ 

 

През отчетния период продължиха усилията на екипа за изясняване на различни 

аспекти, имащи отношение към Националната система за ранно откриване и 

предупреждение за чужди видове: 

1.Проследяване на информационните източници във връзка с инвазивните 

чужди видове (ИЧВ), даващи информация за разпространението, особеностите и 

отрицателното въздействие на ИЧВ 

Проучени са възможностите за използване на гражданската наука като източник 

на информация и данни за Националната система. Изготвен е списък на 415 сдружения 

и фондации, свързани с опазването на околната среда. На всички установени контакти е 

изпратено писмо с покана за попълване на разработена анкета за идентифициране на 

инициативи за гражданска наука. Установено е, че около 30% от съществуващите 

организации не извършват дейност или представените контакти са неактуални, както и 

че само единици от тях имат дейност, свързана с ИЧВ. 

Обобщени са данните от направено пилотно тестване и валидиране на смартфон 

приложението „Инвазивните чужди видове в Европа“ в района на Долен Дунав, като 

към него са добавени 64 нови чужди видове от значение за Дунавския басейн. 

Актуализираното приложение има важна роля за повишаване на информираността по 

въпросите, свързани с ИЧВ, както и за разширяване на участието и приноса на 

гражданската наука за ранното откриване, мониторинга и докладването на ИЧВ в 

Дунавския басейн. 

2.Мониторинг и оценка на риска от избрани чужди видове на национално ниво 

Проведени са няколко командировки в страната за мониторинг на видове и 

събиране на данни за оценка на риска от избрани чужди видове. При растенията нови 

данни са събрани за Bidens subalternans, Bromus diandrus, Humulus japonicus (от 

Списъка на ИЧВ, засягащи ЕС), Lycium barbarum, Phytolacca americana (предложен за 

включване в Списъка на ИЧВ, засягащи ЕС) и др.  

През ноември 2021 г. е проведена командировка в СЗ България. Събрани са 

проби от инвазивни видове миди от род Dreissena от различен тип субстрат (садки, 

въжета, камъни и др. твърди повърхности) на няколко станции в яз. Огоста. Приложена 

е методиката за мониторинг на инвазивни видове миди в стоящи водоеми. Ще се 

направи оценка за количествени показатели (плътност на популацията) на различните 

типове повърхности. 

3.Периодично актуализиране на националния Предупредителен списък за ИЧВ  

Установени са нови видове за биотата на страната (вж т. 5 по-долу), част от 

които предстои да бъдат анализирани и включени в Предупредителния списък. 
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4.Организирането на работни срещи с ключови заинтересовани страни във 

връзка с разработването и обсъждането на концепцията за Национална система за 

ранно откриване и предупреждение за инвазивни чужди видове.  

Проведени са срещи и разговори с експерти от НСЗП към МОСВ за обсъждане 

на необходимостта от допълване на националната нормативна уредба за прилагането на 

Регламент (ЕС) 1143/2014 относно ИЧВ, включително и за разработването на 

Националната система. 

5.Теренни проучвания на ключови места в страната (пристанища, ЖП гари, 

входни пунктове край границите, водни тела и водни басейни и др.), които да бъдат 

периодично наблюдавани за ранно откриване и проследяване на разпространението на 

чуждите видове в страната  

По време на теренните проучвания са събрани нови данни за разпространението 

на редица чужди видове. Установени са и 3 нови за страната вида:  

Cucurbita sp. (Cucurbitaceae): установен в няколко находища с обща площ над 3 

ha във флористичен район Тракийска низина. Местните жители използват плодовете на 

растението за съдове и за украса. Видът образува многобройни плодове и семена. 

Предстои да се направи оценка на риска след допълнителни теренни проучвания и при 

необходимост да се приложат спешни мерки за контрол; 

Puccinia bornmuelleri (Pucciniales): паразитен вид гъба по девесила. Установен 

е в района на гр. Варна. Този вид ръжда до края на миналия век е бил известен само от 

Централна Азия. От 2000 г. насам, видът е последователно установен в редица страни 

от Източна, Централна и Северна Европа; 

Erasmoneura vulnerata (Hemiptera: Cicadellidae): вид насекомо, вредител по 

лозата. Установен с единични екземпляри в района на пристанищата на гр. Русе и гр. 

Свищов. Най-близките находища са в района на гр. Букурещ Румъния, което подкрепя 

хипотезата, че р. Дунав е коридор, чрез който могат да се въвеждат не само водни 

видове, но и насекоми. На базата на анализ на литературни източници относно 

възможността E. vulnerata да се превърне в сериозен вредител е направено предложение 

за включването му в Предупредителния списък на ИЧВ в България. В рамките на 

същото обследването бяха установени и приоритетните за ЕС вредители: Agrilus anxius, 

Agrilus planipennis, Anastrepha ludens, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, 

Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Bactericera cockerelli, Bactrocera dorsalis, Bactrocera 

zonata, Bursaphelenchus xylophilus, Conotrachelus nenuphar, Dendrolimus sibiricus, 

Popillia japonica, Rhagoletis pomonella, Spodoptera frugiperda и Thaumatotibia leucotreta.  

6.Представяне на резултатите на подходящи научни форуми и в публикации.  

Предстои представяне на част от резултатите по проекта на Joint ESENIAS and 

DIAS Scientific Conference and 10th ESENIAS Workshop в периода 07-09 Декември 2021 

г. 

Извършените дейности през отчетния период са свързани основно със следните 

задачи от плана за третата проектна година: „1. Преглед на информационни източници 

във връзка с ИЧВ“; „2. Извършване на анализ на пътищата и векторите за навлизане и 

разпространяване на чужди видове в България с национално и регионално значение“, 

„3. Извършване на оценка на риска от избрани чужди видове на национално ниво“, „4. 

Постоянно актуализиране и широко обсъждане на национален Предупредителен списък 

(alert list) за ИЧВ“ и „7. Разпространение на резултатите“. 

 

Статии излезли от печат 

Trichkova T., Paunović M., Cogălniceanu D., Schade S., Todorov M., Tomov R., Stănescu F., 

Botev I., López-Cañizares C., Gervasini E., Hubenov Z., Ignatov K., Kenderov M., 

Marinković N., Mitton I., Preda C., Spinelli F. A., Tsiamis K. & Cardoso A. C. 2021. 
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Pilot application of ‘Invasive Alien Species in Europe’ smartphone app in the Danube 

Region. Water, 13, 2952. https://doi.org/10.3390/w13212952 [IF2020 = 3.103] 

Статии приети за печат 

Tomov R. 2021. First record of the North American leafhopper Erasmoneura vulnerata (Fitch, 

1851) (Hemiptera: Cicadellidae) in Bulgaria. – Acta Zoologica Bulgarica [IF2020 = 

0.448]. 

Stoyanov S., Negrean G. & Vladimirov V. (in press). Contribution to the knowledge of 

Bromus diandrus–rigidus (Poaceae) polyploid complex in the Bulgarian and 

Romanian flora. – Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. [IF2020 = 0.378]. 

 

РП.I.7.4. ЗАДАЧА 4 – СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В 

УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ОКОЛНА СРЕДА 

Подзадача РП.I.7.4-1. Създаване на база-данни за гъбни ресурси, уязвими към 

климатични промени 

 

През отчетния период са изпълнявани дейностите, предвидени по тази подзадача 

в предварителния план. 

Извършени са наблюдения за установяване на нови данни за разпространението 

на гъбите в България. Образците от установените видове гъби са документирани и 

подготвени за трайно съхранение. 

През 2021 г. са установени като нови за микотата на България 1 нов род, 

Cupreoboletus, и 9 нови вида, Cupreoboletus poikilochromus (Pöder, Cetto & Zuccher.) 

Simonini, Gelardi & Vizzini, Lactarius quieticolor Romagn., Lactarius salmonicolor R. Heim 

& Leclair, Lepiota elaiophylla Vellinga & Huijser, Lepiota xanthophylla P.D. Orton, Pholiota 

pityrodes (V. Brig.) Gröger, Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. Pearson & Dennis, Stropharia 

halophila Pacioni и Tricholoma frondosae Kalamees & Shchukin. (Фиг. 7–9). Три от тях са 

нови видове за целия Балкански полуостров: Psathyrella typhae, Stropharia halophila и 

Tricholoma frondosae. 

Lepiota elaiophylla и Lepiota xanthophylla представляват особен практически 

интерес във връзка с данните за наличие в тях на алфа-аманитин – пептид, отговорен за 

тежки отравяния на хора, понякога с летален изход (Фиг. 10). Двата вида млечници, 

нови за страната ни – Lactarius quieticolor и L. salmonicolor (Фиг. 9), са със стопанско 

значение, тъй като принадлежат към групата на рижиките (Lactarius sect. Deliciosi), 

чиито представители са едни от най-ценните ядливи диворастящи гъби у нас и се 

събират както за лични нужди, така и за търговия на местни пазари. 

Останалите три вида, Psathyrella typhae, Stropharia halophila и Tricholoma 

frondosae са привързани към слабо проучени местообитания, с ограничено 

разпространение в страната. Намирането у нас на Tricholoma frondosae е от 

практически интерес, тъй като видът се отнася към популярна сред събирачите на гъби 

група видове, в която има опасни отровни видове. 
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Фиг. 7. Филогенетично дърво (PhyML) на ITS-последователности от родове от 

семейство Boletaceae, демонстриращо филогенетичната принадлежност на български 

материал към редкия средиземноморски вид Cupreoboletus poikilochromus. Цифрите над 

разклоненията показват съответната подкрепа (branch support) в проценти, получена от 

SH-aLRT. 

 

Фиг. 8. Tricholoma frondosae – нов вид за микотата на България, в типичното му 

местообитание – гори от трепетлика (Populus tremula). 

 

 

Фиг. 9. Плодни тела на Lactarius salmonicolor – нов за България ядлив вид от групата 

на рижиките (Lactarius sect. Deliciosi), образуващ микориза с ели (Abies spp.) 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

171 

 

 

 

Фиг. 10. Постер за намирането на Lepiota elaiophylla и Lepiota xanthophylla в България, 

представен на международен научен форум (1st International Conference on Botany and 

Mycology, Sofia, 25–26 October 2021) 

 

През 2021 г. са внесени предвидените записи за разпространението на 

макромицетите у нас (по литературни данни и от нови наблюдения). Данните включват 

следните информационни елементи:  

1. Име, под което видът е съобщен с автори,  

2. Актуално название с автори,  

3. Оригинално съобщено находище,  

4. Област,  

5. Община,  

6. Координати,  

7. Точност на координатите ([1] абсолютна – снети на терен, снети с висока 

точност в последствие, [2] уточнени по литературни данни – приемлива 

точност, [3] избрани по литературни данни – ниска точност, в последните 

два случая в зависимост до каква степен информацията от литературата 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

172 

 

позволява фиксиране на координати, като за разстояния надвишаващи 1 км 

се прилага последната стойност),  

8. Дата,  

9. Събрал образеца,  

10. Определил образеца,  

11. Литературен източник (за публикувани данни),  

12. Непубликувана информация. 

 

За всички нови данни се нанася информация за екологични особености 

(субстрат, субстратен/микоризен партньор, местообитание). Организирана по такъв 

начин, информацията може да бъде обработвана, както времево, така и пространствено. 

Изглед от масива от данни, с попълнени записи от нови наблюдения, е представен на 

Фиг. 11. 

 

 

Фиг. 11. Изглед от масива от данни по подзадача РП.I.7.4-1 

 

През отчетния период са подготвени и публикувани две научни статии в списание с 

импакт-фактор: 

Assyov, B. 2021. Psathyrella typhae, Stropharia halophila. – In: Sabovljević, M.S. et al. New 

records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent 

regions. 5. – Botanica Serbica 45: 357–358. (Q4; IF2020: 0.468, SJR2020: 0.19) 

Assyov, B. 2021. Tricholoma frondosae. – In: Tomović, M.S. et al. New records and 

noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions. 6. – 

Botanica Serbica 45: 364–365. (Q4; IF2020: 0.468, SJR2020: 0.19) 

На международен научен форум са представени два постера: 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. ITS-barcoding of Pholiota pityrodes, a 

rarely seen, Phragmites-associated species. – In: Denchev, C.M. & Vladimirov, V. 

(eds). Abstracts Book, 1st International Conference on Botany and Mycology, Sofia, 

25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. P. 72. Institute of Biodiversity and Ecosystem 

Research at Bulgarian Academy of Sciences & MYCOBIOTA, Sofia. 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. First Bulgarian records of Lepiota 

elaiophylla and L. xanthophylla, allegedly poisonous lepiotoid agarics. – In: Denchev, 

C.M. & Vladimirov, V. (eds). Abstracts Book, 1st International Conference on Botany 
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and Mycology, Sofia, 25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. P. 77. Institute of 

Biodiversity and Ecosystem Research at Bulgarian Academy of Sciences & 

MYCOBIOTA, Sofia. 

Разработена е база-данни за гъбни ресурси и ежегодно се попълва с резултати от 

изследването. 

 

Подзадача РП.I.7.4-2. Динамика на ресурсите от лечебни растения уязвими към 

климатичните промени 

Теренни проучвания през 2021 

Осъществен е планираният мониторинг на 3 вида лечебни растения: Adonis 

vernalis, Allium ursinum, Primula veris, Rhodiola rosea в естествените им находища в 

следните флористични райони: Рила, Знеполски район, Витоша, Софийски район, 

Струмска долина, Долината на река Места, Южен Пирин, Западни Родопи и Славянка. 

Теренните проучвания са осъществени в съответствие с утвърдената от 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) «Методика за мониторинг на висши 

растения». Събраната информация е важна и е част от планираните през първата година 

проучвания. Мониторингът на тези видове бе прекъснат през втората година поради 

невъзможността за провеждане на теренни проучвания по време на ограничителния 

режим в страната. Събраната информация за естествените находища на Rhodiola rosea в 

Рила е обобщена и резултатите са представени на научна конференция, а също и в 

публикация.  

Международно сътрудничество с цел включване на Rhodiola rosea в списъка на 

застрашените видове на Appendix II, CITES 

Взето е активно участие в международни срещи с цел подготовка на 

предложение за включването на Rhodiola rosea в списъка на застрашените видове на 

Appendix II, CITES. Координатор на срещите и инициатор на предложението е David 

Harter (German Scientific Authority to CITES – Flora). 

База данни 

Информацията от теренните ни проучвания е събрана в база данни, като за всяка 

изследвана локална популация е изготвен „паспорт“, който съдържа карта в мащаб 

1:5000, както и система от информационни полета, съдържащи данни за: точното 

местоположение на находището (GPS-точки, тракове, полигони); хабитатна 

принадлежност на местообитанието и максимално пълно фитоценологично описание; 

данни за числеността и плътността на популацията, пространствената и възрастовата ѝ 

структура; наблюдения върху фенофазите; отчитане на видими фитопатологии; 

определяне на популационните параметри (численост, плътност на популациите, 

възрастова структура, репродуктивни възможности и др.), които ще бъдат приложени 

за конкретните видове, обект на изследването; изготвяне на списък на възможните 

заплахите за видовете и техните находища, които могат да застрашат пряко или 

косвено продуктивността на находищата и биологичното разнообразие на 

ценопопулационно и фитоценотично ниво; 

Събраната информация от литературните данни за целевите е включена в база 

данни, която съдържа следната информация: таксономична принадлежност (латинско 

име, синоними), разпространение в България (флористични райони и подрайони, 

височинен диапазон на разпространение, тип флорен елемент, ендемизъм и реликтност) 

и общо разпространение, използваема част, рандеман, химичен състав, действие, 
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употреба и значение, консервационна значимост (национална и международна), 

проучвания върху състоянието на естествените находища, локация на проучените 

находища, данни за численост, плътност, експлоатационен запас, ресурс, регистрирани 

заплахи и препоръки.  

Работата продължава в посока на унифициране на представената информация и 

качването ѝ в избрана база данни, например в базата от данни на ИРГР в електронен 

каталог PHYTO 2000 и в европейския електронен каталог за РГР, EURISCO 

(http://eurisco.ecpgr.org) с осигурен свободен достъп за проучения растителен генофонд, 

както и с описание на находищата на целевите видове растения. 

Публикации 

 

Aneva I., Zhelev P., Sidjimova B., Nikolova M., Savev S. 2021. Population Status and 

Natural Localities of Rhodiola rosea in Rila Mts., Bulgaria. Ecologia Balkanica, 

Special edition (4): 145-151, SJR, Q4. 

Sidjimova, B. 2021. Genus Galanthus (Amaryllidaceae) in Bulgaria: notes about taxonomy, 

chorology and ecology. Ecologia Balkanica (in press), SJR, Q4. 

Участия в международни научни прояви 

 

Sidjimova B., Aneva I., Zhelev P., Nikolova M., Savev S. 2021. Population status and natural 

localities of Rhodiola rosea in Rila Mts. 5th Scientific Conference of Biology 

BalkanBio, April 15 – 16, Plovdiv, Bulgaria. 

 

 

Подзадача РП.I.7.4. - 3. Влияние на глобалните климатични промени върху 

ресурсни видове риби в речни екосистеми, обект на хидроморфологичен натиск 

 

Дейност 1:  Проучване на наличната информация за екологичното състояние 

на реки и стоящи водни обекти (езера, язовири)в различни райони на страната и за 

степента и характеристиките на хидроморфологичния натиск върху тях 

Продължава проучването и анализа на текуща информация, получена през 2020 

г. при мониторингови и други изследвания върху реки и стоящи водни обекти (езера, 

язовири), включващи зони за опазване на стопански ценни видове риби.  

Обхватът на проучванията е разширен, като освен първоначално определените 

пъстървови реки включва и други типове повърхностни води, обитавани от стопански 

ценни видове риби, за които е установен хидроморфологичен натиск и може да се 

очаква кумулативен ефект с глобалните климатични промени.  

 

Дейност 2: Уточняване на целеви/моделни обекти за проучване, отговарящи на 

целите на проекта 

На базата на получената нова информация пространственият обхват на 

проучването е разширен, като са включени допълнителни реки/речни участъци и 

стоящи водни обекти от поречията на Марица, Тунджа, Арда, Искър, Янтра и др.  

 

Дейност 3: Събиране и анализ на наличните данни за състоянието на 

популациите на балканска пъстърва в целевите/моделните реки; идентифициране на 

празноти в информацията и определяне на необходимостта от допълнителни 

изследвания  
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Продължава анализът на данни, събрани от мониторингови проучвания на 

пъстървови реки, свързани с рутинен биологичен мониторинг на водите, мониторинг на 

МВЕЦ, проучвателен мониторинг на води за възпроизводство на риби, проучвателен 

мониторинг на СМВТ във и извън пъстървовите зони по БЕК Риби за периода 2020-

2021 г. Към анализираните досега общо 45 локации на речна пъстърва са включени и 

речни участъци, отнасящи се към т.нар. «шаранови води», за които е идентифициран 

кумулативен ефект от хидроморфологичен натиск и глобални климатични промени. 

 

Дейност 4: Извършване на допълващи и уточняващи полеви изследвания в 

целевите реки чрез използване на стандартни методи за събиране и анализ на 

ихтиологични и макрозообентосни проби в реки  

Продължават изследванията за натрупване на данни за оценка на влиянието на 

хидроенергийни съоръжения върху повърхностни водни тела. Проучено е екологичното 

състояние по БЕК Макрозообентос и БЕК Риби на пет обекта от Егейския Басейн: р. 

Арда, МВЕЦ „Средногорци“; р. Малка Арда, ВЕЦ „Баните“; р. Буйновска, МВЕЦ 

„Лесето“; р. Широколъшка, МВЕЦ „Малаков камък“; р. Гашня, МВЕЦ „Гашня“. 

Проследени са индикативните показатели на макрозообентоса за оценка на водното 

качество (нормирани съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012), като е отчетена метриката 

„Общ брой таксони” и индексите „Биотичен индекс (БИ)“ за всички изследвани 

пунктове, а „Трофичен индекс RETI“ ‒ за пунктовете на реките Малка Арда, Арда и 

Лопянска. Резултатите показват, че таксономичният състав и обилието на 

макрозообентосните съобщества на реките Буйновска, Широколъшка, Гашня и 

Лопянска в районите на действие на МВЕЦ-те, съответстват на отлично състояние на 

водните екосистеми, а за реките Малка Арда и Арда ‒ на добро състояние. На р. Арда, 

под МВЕЦ Средногорци е определена по-ниска стойност на Трофичния индекс (RETI), 

която формира лошо състояние на пункта по този показател. Установен е по-голям дял 

на детритофагите и хищните видове от макрозообентоса за сметка на намаления дял на 

скраперите и шредерите. Това най-вероятно е обусловено от таксономичния състав на 

рибната фауна в периода на изследване и техния хранителен спектър, както и от 

очевидното наличие на органично замърсяване (от по-горен участък на реката), 

изразяващо се с постоянно запенване по повърхността на водата на изследвания пункт. 

Неблагоприятното състояние, дефинирано по RETI е и резултат от по-голямата 

чувствителност на трофичния индекс спрямо хидроморфологични промени във водните 

екосистеми. Този тип антропогенен натиск предизвиква трансформация на 

функционалните групи на макрозообентоса, отпадане на по-чувствителните 

(скраперите и шредерите) и доминиране на по-толерантните видове (детритофагите и 

хищниците). 

Освен това, продължава натрупването на данни за влиянието на МВЕЦ и в 

пъстървовите зони на реки от Западнобеломорския басейн (водосборите на р. Струма и 

р. Места). 

Получените данни за състоянието на рибните съобщества потвърждават тезата, 

че отнемането на води, особено в условията на сезонно маловодие, е водещ фактор с 

отрицателно влияние върху обилието и структурата на популациите на речната 

пъстърва Salmo trutta в планинските реки. Сравнението между 2020 и 2021 г., които се 

различават по количеството и месечното разпределение на валежите, показва, че 

лимитиращото влияние на водовземанията е значително по-силно изразено през 

маловодни години. 

Дейност 5: Оценка на абиотичните и биотичните фактори 

Извършва се анализ на глобалните процеси на изменение на климата в 

неповлияни референтни условия, като досега са получени следните резултати: 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

176 

 

•Обобщена е наличната информация за разнообразието и географското 

разпространение на разредите Ephemeroptera, Plecoptera и Trichoptera (EPT) в осем 

планински притока на река Струма. Бентосната фауна е проучена за първи път в реките 

Отовица и Мочура. Изследването е извършено през август 2020 г. в девет пункта на 

реки от басейна на р. Струма. Доминират таксоните от семейство Heptageniidae 

(Ephemeroptera), Nemouridae (Plecoptera) и Limnephilidae (Trichoptera). Установените 

EPT таксони принадлежат към шест зоогеографски категории (холарктическа, 

палеарктична, европейска, средиземноморска, понтийска и ендемична). Установени са 

два балкански ендемита ( Leuctra hirsuta Bogoescu & Tabacaru, 1960 и Ecdyonurus (H.) 

epeorides Demoulin, 1955) и един субендемит (Odontocerum hellenicum Malicky, 1972). 

Четири вида перли са отнесени към категорията уязвими (VU). Въз основа на тези 

резултати могат да бъдат определни т. нар. „горещи точки на биоразнообразието“, 

които идентифицират потенциални водни екосистеми, нуждаещи се от опазване, където 

са концентрирани ендемични видове и такива с определен природозащитен статус. 

•За първи път е направено систематизирано проучване на съобществата на 

водните безгръбначни в планински стоящи водни тела (езера и язовири) в екорегиони 7 

Източни Балкани и 12 Понтийска провинция, разположени на територията на България. 

Характеризирано е таксономичното богатство на макрозообентоса и са анализирани 

видово-факторните взаимодействия в  условно неповлияните екосистеми. Установено 

е, че в условия на липса на значителен антропогенен натиск, физичните фактори на 

средата имат структуроопределяща роля за формиране на макрозообентоса. Налага се 

изводът, че в резултат на провеждането на периодични изследвания и натрупването на 

достатъчно данни за състоянието на планинските лентични местообитания, същите 

могат да бъдат използвани за моделни обекти за разкриване на локални ефекти върху 

биотата в резултат на глобални климатични процеси.  

•Проведено е проучване върху макрозообентоса в пресъхващи 

средиземноморски тип реки, в четири речни басейна от Егейския водосбор. Посочените 

екосистеми са силно уязвими, а установеният таксономичен състав на макрозообентоса 

се формира в условия на драстични вариации на водните нива - от високи, с пороен 

характер през пролетта, до пълно пресъхване през периодите на маловодие.  

Установено бе, че  при незасегнати условия на водна среда, в прекъсващите реки, 

безгръбначните съобщества се характеризират  с високо таксономично богатство, с 

доминиращо представяне на Ephemeroptera, Chironomidae и Trichoptera. В допълниние, 

към драстичните промени в хидрологичните характеристики, антропогенната дейност 

(селско стопанство, местни индустрия и близост до магистрала) във водосборите на 

проучваните лотични водни тела, оказват неблагоприятно въздействие върху 

интегритета на силно уязвимите водни екосистеми.  

 

Дейност 6: Оценка на антропогенното въздействие – заплахи и перспективи 

(оценка по 5-бална скала по методиката, включена в НСМБР) 

Обобщена оценка ще бъде направена след като бъде събран достатъчно 

представителна информация по дейности 3, 4 и 5. 
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Communities of sub-Mediterranean Intermittent Rivers in Bulgaria: Association with 

Environmental Parameters and Ecological Status, Ecologia Balkanica, Special edition, 

pp. 49-64 
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Статии, изпратени за публикуване в научни списания: 

Kazakov S., A. Apostolou, B. Borisov, D. Parvanov, L. Pehlivanov. Determination of zones 

for reproduction of the fish fauna and zones for indwelling of economically valuable 

fish species within the West Aegean Sea basin region in Bulgaria. 

Tyufekchieva V., Y. Vidinova, V. Evtimova, E. Varadinova, I. Botev.  Ephemeroptera, 

Plecoptera and Trichoptera (Insecta) of Mountain Tributaries of the Struma River: 

Diversity in Relation to Environmental Parameters and Zoogeographic Features – Аcta 

Zoological Bulgarica. 

Varadinova E., G.  Georgieva, M.  Ihtimanska, Y.  Vidinova, V.  Evtimova, V.  Tyufekchieva, 

M. Todorov.  Macrozoobenthos in mountain standing water bodies in Bulgaria – Аcta 

Zoologica  Bulgarica. 

 

Участия в научни форуми 

Екипът е участвал в: 

BalkanBio – 5 th Balkan Scientific Conference on Biology, April 15th - April 16th, 2021, 

Plovdiv, Bulgaria. 

Ninth International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2021, 15 - 19.09.2021, 

Blagoevgrad, Bulgaria. 

 

Подзадача РП.I.7.4.-4. Местното растително разнообразие и традиционното 

знание като основа за оценка на влиянието на климатичните промени и 

адаптиране към тях 

 

Дейност 1: Проучване на национални и регионални политики в областта на 

ползването на растителните биоресурси и влиянието на климатичните промени върху 

растителното разнообразие в България. 

Дребномащабните производства на характерни и/или традиционни 

селскостопански продукти с висока добавена стойност са една от възможностите за 

развитие на бизнес в отдалечени и слабонаселени райони без да се уврежда околната 

среда. Такива нискобюджетни и екстензивни производства са подходящи за създаване 

на отговорно отношение към природата и промоция на мерките за адаптация към 

климатичните промени. В тази връзка през отчетния период са проучвани влиянието на 

климатичните промени и социо-икономически фактори върху характеристики на 

продукти и нагласи на местни производители на традиционни храни за поддържане на 

такива производства. 

Предвид на публикуването на аналитичните доклади и приемането на 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за действие 

в края на 2019 год. (https://www.moew.government.bg/bg/adaptaciya-kum-izmenenieto-na-

klimata-9299/), работата на екипа по задачата беше насочена към набиране на теренна 

информация за ефекта на климатичните промени върху производство на характерни 

и/или традиционни селскостопански продукти и личните стопанства, които поради 

малкия си мащаб остават в страни от насочените мерки за адаптация и подпомагане.. 

Дейност 2: Сравнителен анализ на възприятието, разбирането и реакциите 

към измененията на климата на местно ниво в избрани планински и равнинни райони 

Обществената ангажираност за влиянието на климатичните промени и 

подходите за адаптация към тях зависи в голяма степен от личните преживявания и 

наблюдения. Анализирани са лични впечатления на респонденти от селските райони в 

различни региони на страната с цел оценяване на възприятията им за промените в 

климата и директното им влияния върху земеделските им дейности и начин на живот.  
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Дейността включва проучвания на обществената информираност за 

нискобюджетни и дребномащабни подходи за адаптация към климатичните промени и 

начините създаване на еко-отговорни продукти и услуги в отдалечени и гранични 

райони. Провеждане на присъствени и он-лайн срещи и консултации със 

заинтересовани страни и набирането на първични данни чрез електронни анкети и 

интервюта на място. През отчетния период са проучвани нагласите на общности на 

производители на традиционни храни в област Пловдив и са анализирани промените по 

влиянието на климатичните промени 

Подадена статия 

Ivanova, T., Chervenkov, M., Dimitrova, D. Traditional making and ingredients of dry cured 

sausages in Bulgaria – future for the past?. Ръкописът е в процес на рецензиране в 

списание International Journal of Gastronomy and Food Science (IF=2.537/SJR Q1 

 

Участие в международна научна конференция 

Ivanova T., Bosseva Y., Dimitrova D. Climate change in the Bulgarian homegardens – rural 

communities perspectives. Seminar of Ecology – 2021 (29-30 септември 2021, 

online) Устен доклад 

 

РП.I.7.5. ЗАДАЧА 5. ГЕНЕТИЧНИ, ЕПИГЕНЕТИЧНИ И ФИЗИОЛОГО-

БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РАСТЕНИЯТА КЪМ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕД 

1. Експресионни анализи на гени, кодиращи ензими с метилтрансферазна активност в 

генотипове пшеница и Arabidopsis thaliana като референтен вид; подбор на стрес-

индуцируеми гени и мобилни генетични елементи с плътно ДНК метилиране 

През отчетния период са разработени две нови моделни системи за изследване на 

ефектите на засушаването върху генотипове пшеница с различна толерантност към 

воден стрес (Янтър – устойчив, Златица – чувствителен), които позволяват детайлно 

проучване на стрес-индуцираните промени не само в надземната част, но и в 

кореновата система на растенията. Засушаването се индуцира чрез отглеждане на 

покълналите прорастъци на ½MS (Murashige and Skoog) твърда хранителна среда с 

добавен сорбитол (150 mM и 250 mM) в петриеви блюда (Nunc® bioassay dishes, 

245x245x25 mm), което позволява фенотипиране на кореновата система. При втората 

моделна система растенията се отглеждат в хидропонни системи Araponics® (Araponics 

SA, Belgium) в течна ½MS (Murashige and Skoog) среда с добавен сорбитол, които също 

дават възможност за събиране на интактни коренови проби. Извършените 

експресионни и фенотипни анализи показаха, че толерантността към засушаване се 

намира в положителна корелация с по-добре развитата коренова система, повишеното 

съотношение корен-надземна част, по-висока плътност на трихомите и намалена 

плътност на устицата в листата. Нивото на експресия на гените, включени в развитието 

на растителните органи, като TaCYCD2;1, TaCYCD6;1, TaZFP34, TaRR12 и TaSHY2, 

показа орган-специфични и сортово-специфични промени.  

Получените резултати бяха представени с постерен доклад „Root and shoot traits as 

determinants for drought tolerance in wheat“ на международна конференция 

„International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology, ICPSBB-2021 

(https://conference2020.cpsbb.eu). 

Извършени са експресионни анализи на гени, кодиращи ДНК метилтрансферазни 

ензими (TaMET1, TaMET2a, TaMET2b и TaMET3), и са установени сортово-специфични 

промени в нивото на изследваните транскрипти, които показват отчетливи различия 
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между листата и кореновата система на растенията. И при двата генотипа се наблюдава 

повишена вариабилност в експресията на TaMET3 при засушаване. Нивата на MET1 

остават сравнително стабилни при устойчивия сорт Янтър и се увеличават при 

чувствителния към засушаване сорт Златица, което може да води до повишено 

метилиране при чувствителния сорт. При кореновите проби е наблюдаван различен 

експресионен профил. В толерантния сорт, експресията на поддържащата 

метилтрансфераза MET1 показва слабо увеличение, докато при възстановяване се 

установява статистически значимо повишение. В корените, MET3 има изключително 

ниско ниво на експресия и в двата изследвани генотипа при всички експериментални 

варианти. Друг ген с орган-специфична експресия е ATP-зависимата DNA хеликаза 

DDM1, която показва по-високо натрупване на транскрипти в листата в сравнение с 

корените. В толерантния сорт е установена по-ниска експресия на TaDDM1 в корените 

при засушаване в сравнение с чувствителния генотип.  

По такъв начин, толерантността към засушаване може да бъде свързана с 

относителна стабилност на MET1 и останалите изследвани епигенетични паралози (с 

изключение на MET3) в листата, и повишена експресия при засушаване и след 

възстановяване в корените, както и по-ниска експресия на ATP-зависимата DNA 

хеликаза DDM1 при засушаване в корените. От друга страна, чувствителността към 

засушаване е свързана с повишена експресия на MET1 и MET2b в листата и 

относителна стабилност на MET1 и MET2a в корените.  

Чрез геномния браузер UCSC (http://genomes.mcdb.ucla.edu/) са подбрани мобилни 

генетични елементи с плътно метилиране в трите секвенционни контекста (CG, CHG и 

CHH), напр. транспозон от семейство CACTA, ретротранспозони EVD и ATGP3, както и 

генът FWA, който кодира хомеодомен-съдържащ транскрипционен фактор, 

контролиращ цъфтежа. В референтния растителен вид Arabidopsis thaliana, тези 

потенциални кандидати се намират под контрола на основната поддържаща 

метилтрансфераза MET1. Получените резултати при моделния растителен вид A. 

thaliana доказват експресионни промени при засушаване, които ще бъдат предмет на 

по-нататъшните ни изследвания с различни генотипове пшеница и евентуално други 

културни растения. 

Изпълнители: проф. д-р Валя Василева, доц. Ирина Васева, гл. ас. д-р Ирина 

Бойчева, специалист-биолог Бистра Юперлиева 

2.Анализ на възникналите първични повреди в ДНК и кинетиката на тяхното 

възстановяване при важни културни растения 

Проучен е ефектът на in vitro симулиран воден стрес върху геномната динамика при 

сортовете пшеница Янтър и Златица с различна устойчивост към засушаване. Направен 

е A/N (алкално-неутрален) кометен анализ, който позволява количествено определяне 

на първичните повреди в ДНК, индуцирани от стресовия фактор. Тези повреди са 

изразени като количество на ДНК в „опашките на кометите“ и разпределението на 

различните типове комети. Първоначално са извършени експерименти с друго важно 

културно растение (слънчоглед) след третиране с неоникотиноиди, което позволи да 

бъдат оптимизирани условията на експериментите с коренови проби, както и да се 

разработят допълнителни експериментални подходи. При изследването бяха 

определени и други важни, свързани с отговора към стрес параметри, като липидно 

пероксидиране, антиоксидантен капацитет, честота и вид на хромозомни аберации и др. 

Получените резултати показаха наличието на комплексни орган-специфични ефекти, 

включващи увреждане на ДНК, дефекти в цитокинезата и геномна нестабилност.  
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Данните бяха публикувани в реномираното списание „Environmental Science and 

Pollution Research“ (IF 4.223), а разработените методологически подходи бяха 

приложени за изследване на стресовия отговор при пшеница.  

Изпълнители: доц. д-р Григор Зехиров гл.ас. д-р Марияна Геориева гл.ас. д-р Георги 

Бончев специалист-биолог Бистра Юперлиева 

3.Оценка на фотохимичната активност на фотосинтетичния апарат при генотипове 

пшеница; анализ на пигментния състав на листа от ечемик при третиране с УВ 

радиация 

Оценка но фотохимичната активност на фотосинтетичния апарат 

За оценка на функционалното състояние на фотосинтетичния апарат бяха 

изследвани индукционните криви на бързата хлорофилна флуоресценция, които 

отразяват взаимовръзката между трите възможни механизма на реализация на 

погълнатата от растението светлинна енергия – първични фотохимични реакции, 

флуоресценция на хлорофила и топлинна дисипация. Анализът на параметрите на JIP 

теста (отразяват енергийните потоци, преминаващи през ФСII, както и ефективностите 

и добивите, дефинирани като отношения между различните потоци) показа по-висока 

чувствителност на фотосинтетичния апарат към засушаване при сорт Златица, където 

бяха регистрирани ниски нива на индекса на производителност, потискане на 

активността на електронния транспорт към крайните акцептори откъм ФСI, както и 

увеличена топлинна дисипация от активните реакционни центрове в сравнение с 

незасушаваните контроли. При този сорт не беше наблюдавано възстановяване на 

фотосинтезата във втори лист след възобновяване на поливането.Установено е и 

влошаване във функционалното състояние на фотосинтетичния апарат в резултат на 

стреса. От друга страна обаче, способността за възстановяване след след възобновяване 

на поливането се запазва. По-висока сухоустойчивост по отношение на 

фотосинтетичната активност беше установена при сорт Янтър както по време на 

засушаването, така и при възстановяването. 

Изпълнители: гл.ас. д-р Кирил Мишев, гл. ас. д-р Василиса Манова, специалист-

биолог Анелия Костадинова 

Анализ на пигментния състав на листа от ечемик при третиране с УВ радиация 

Извършени са първични анализи на пигментния състав на листа от ечемик при 

третиране с УВ радиация. Наблюдавана е стрес-зависима промяна в съдържанието на 

хлорофил „а“ и хлорофил „б“, която да голяма степен се определя от възрастта на 

растенията. По-съществени промени в съдържанието на пигменти се наблюдават при 

по-старите листа, което вероятно е свързано с натрупването на активни кислородни 

форми. 

Получените данни за стресовите ефекти на засушаването бяха представени с 

постерен доклад „Drought responses of wheat genotypes associated with antioxidant 

machinery“ на международна конференция (ICPSBB-2021).  

Извършен е допълнителен анализ на резултатите от метаболитното профилиране на 

метанолни екстракти от четири генотипа пшеница (Златица, Садово-1, КМ135 и Янтър), 

различаващи се по чувствителност към засушаване след третиране със силен воден 

стрес. При чувствителните към засушаване сортове като Златица, се наблюдава по-

съществено намаляване на относителното водно съдържание в листата. Чрез газова 

хроматография-масспектрометрия (GC-MS) са идентифицирани и количествено 

определени първични метаболити, принадлежащи към групата на захарите, и амино, 

мастни и органични киселини; вторични метаболити, като фенолни съединения, 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

181 

 

стероли и полиоли. Във всички изследвани сортове пшеница, общите количества на 

идентифицираните аминокиселини, включително пролин, както и тези на изомери на 

фруктоза, глюкоза и октанова киселина, значително се увеличават, докато 

съдържанието на хининова киселина и хексадеканова киселина намалява. Натрупването 

на органични киселини (ябълчена и янтарна), фенолни киселини (ванилова, 4(p)-

хидроксибензоена и ферулова), мио-инозитол и стероли показват променливи 

тенденции на промяна в зависимост от генотипа. Следователно, получените резултати 

предполагат съществуването на сортово-специфични стратегии за адаптация към 

засушаване, проявяващи се чрез специфични промени в първичните и вторичните 

метаболити, предизвикани от воден стрес. 

Получените данни от метаболитните анализи бяха представени с постерен доклад 

„Metabolite profiling reveals differential drought-induced changes in wheat cultivars with 

contrasting abiotic stress tolerance“ на Първата международна конференция по 

ботаника и микология, София, 25-26 октомври 2021 г. 

 

Статии излезли от печат 

Georgieva M, Bonchev G, Zehirov G, Vasileva V, Vassileva V. 2021. Neonicotinoid 

insecticides exert diverse cytotoxic and genotoxic effects on cultivated sunflower. 

Environmental Science and Pollution Research 28, 38, 53193-53207, doi: 

10.1007/s11356-021-14497-y 

 

Статии готови за печат 

Boycheva I, Bonchev G, Manova V, Stoilov L, Vassileva V. Histone acetyltransferases as 

versatile epigenetic regulators of photomorphogenesis. Prepared for submission to 

journal “Current Genomics” 

 

Участия в научни форуми 

Vassileva Valya, Dimitrova Anna, Georgieva Mariyana, Vaseva Irina. Root and shoot traits as 

determinants for drought tolerance in wheat. International Conference on Plant 

Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB-2021, 

https://conference2020.cpsbb.eu/), 14-17 June 2021, Varna, Bulgaria (poster 

presentation) 

Zehirov Grigor, Dimitrova Anna, Vaseva Irina, Vassileva Valya. Drought responses of wheat 

genotypes associated with antioxidant machinery. International Conference on Plant 

Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB-2021), 14-17 June 2021, Varna, 

Bulgaria (poster presentation) 

Milena Nikolova, Anna Dimitrova, Strahil Berkov, Valya Vassileva. Metabolite profiling 

reveals differential drought-induced changes in wheat cultivars with contrasting 

abiotic stress tolerance“ на Първата международна конференция по ботаника и 

микология, София, 25-26 октомври 2021 г. 

Dimitrova Anna, Georgieva Mariyana, Todorov Dimitar, Manova Vasilissa, Bonchev Georgi, 

Vassileva Valya. In search of genotype-specific epigenetic variations in wheat under 

drought stress“ на международен форум MC Meeting – EPI-CATCH 2021, Malta, 

28-30 September 2021 (oral presentation) 

 

Дености по популяризиране на програмата 

Дадено е интервю за списание „Българска наука“, в което накратко се представят 

дейностите, извършвани по разработваната задача 5 от РП.I.7. https://nauka.bg/100-lica-

balgarskata-nauka-2021, стр.450-455 
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РП.I.7.6. ЗАДАЧА 6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА „ПОЧВА-РАСТЕНИЕ“ В 

РАЙОНИ С ПОВИШЕНА АНТРОПОГЕННА АКТИВНОСТ 

 

През третата година от проекта са осъществени следните дейности: 

1.Закупено бе оборудване за пробовземане, което позволява да се вземат проби 

от различни типове почви. 

2.Обследвани са избрани антропогенни райони по литературни данни. 

3.Определена бе схема за мониторинг, която да отчете: видовете почви в 

изследвания район и специфичните за района растения, подходящи за биомониторинг 

4.Апробирана беше методология за изследване на антропогенното въздействие 

върху яз. Пчелина. Проведените изследвания и получените резултати могат да се 

обобщят както следва: 

•Получени са дълбочинните профили на три седиментни ядки в яз. Пчелина за 

следните химични елементи - Ti, Mn, Fe, Zn, Cr, Ni, Cu, Mo, Sn, Sb, Pb, Co, Cd, Ce, Tl, 

Bi, Gd, La, Th и Unat; 

•Химичните елементи Mn, Fe, Cr, Ni, Cu, Mo, Sn, Sb и Co се характеризират с 

нарастващи времеви тенденции в седиментната ядка при вливането на р Струма и 

отсъствие на времеви тенденции в седиментната ядка от яз. Пчелина. Поведението на 

тези елементи се определя от промяната в профила на индустрията в гр. Перник през 

90-те години на миналия век. 

•Химичните елементи Zn, Pb, Cd, Bi и Unat се характеризират с нарастващи 

времеви тенденции в седиментната ядки, взети при вливането на р Струма и от яз. 

Пчелина. Повишените концентрации на тези елементи през целия изследван период 

водят до умерено акумулиране на Pb и Unat и до значително акумулиране на Zn и Cd в 

повърхностните седименти на яз. Пчелина. 

•Изследваните повърхностни седиментни проби от яз. Пчелина са с ниска 

екотоксичност. 

РП.I.7.7. ЗАДАЧА 7. РАСТИТЕЛНИТЕ ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ КАТО РЕСУРС 

НА ЦЕННИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Дейност 1 Определяне на потенциален генотоксичен и мутагенен ефект на 

екстракти от Ailanthus altissima: заложените в работната програма дейности са 

изпълнени. 

Изследвани са два екстракта от кора на Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (райско 

дърво) – метанолов и хексанов. Получените резултати показват, че нито един от 

тестваните екстракти в концентрации до 1mg/ml не проявява генотоксичен и мутагенен 

потенциал. Всички данни са обработени. Данните са представени на International 

Seminar of Ecology – 2021. 

 

Дейност 2 Определяне на потенциален канцерогенен ефект на екстракти от 

Ailanthus altissima: заложените в работната програма дейности са изпълнени. 

Не беше установен канцерогенен ефект на екстрактите в изследваните от нас 

концентрации. Всички данни са обработени. Данните са представени на International 

Seminar of Ecology – 2021. Една статия е подадена към списание Biorisk (SJR=0.24, Q3) 

и е в процес на рецензиране. 

 

Дейност 3. Химичен анализ на Ailanthus altissima: заложените в работната 

програма дейности са изпълнени. 
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Получени бяха данни за фитохимичния състав на екстрактите Ailanthus altissima. 

Метаноловият екстракт е богат на флавоноиди, докато при хексановия, 

преобладаващата част от компонентите са терпеноиди (стероли).  

Допълнително извършена работа: 

За по-пълно охарактеризиране на биологичната активност на екстрактите от 

Ailanthus altissima бяха проведени допълнителни експерименти за антигенотоксичния, 

антимутагенния и антиканцерогенния потенциал на двата екстракта от кора на Ailanthus 

altissima (Mill.) Swingle (райско дърво) – метанолов и хексанов, и воден екстракт от 

плодовете на Amorpha fruticosa спрямо действието на радиомиметика Зеоцин. Според 

биологичната си активност екстрактите могат да се подредят по следния начин: 

екстракт от плодовете на Amorpha fruticosa > метанолов екстракт от кора на Ailanthus 

altissima > хексанов екстракт от кора на Ailanthus altissima. Всички данни са 

обработени. Данните са представени на International Seminar of Ecology – 2021. 

 

Публикации 

Todorova T., Boyadzhiev K., Shkondrov A., Parvanova P., Dimitrova M., Ionkova I., 

Krasteva I., Kozuharova E., Chankova S., Screening of Amorpha fruticosa and 

Ailanthus altissima extracts for genotoxicity, mutagenicity and carcinogenicity, 

Biorisk, under review  

 

Участия в научни форуми 

Boyadzhiev K., Todorova T., Shkondrov A., Parvanova P., Dimitrova M., Ionkova I., 

Krasteva I., Kozuharova E., Chankova S., Screening of Amorpha fruticosa and 

Ailanthus altissima extracts for genotoxicity, mutagenicity and carcinogenicity, 

International Seminar of Ecology – 2021, Current trends of Ecology, 29.09 – 30. 09. 

2021, online - устен доклад 

 

 

РП.I.7.8. ЗАДАЧА 8. СЪЗДАВАНЕ И ТЕСТВАНЕ С ТЕРЕННИ ДАННИ НА 

ПРОСТРАНСНТВЕНА БАЗА ДАННИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И 

ЕКОСИСТЕМИ 

 

Дейности 1-4: След проведени дискусии в рамките на проектния екип и други 

слуцители на ИБЕИ бяха определени няколко приоритетни насоки за архитектурата 

данни, свързани с дългосрочните дейности на ИБЕИ, както следва: 

•Характеризиране на видовия състав в България:  

oкомпилиране на източници на данни с участие на специалисти по таксономия 

на групите, зоология, фитоценология и т.н. и извличане на литературни данни за 

находища на видове  

oизползване на данните от изпълняваните в момента дейности по дигитализация 

на музейни колекции (научна инфраструктура DISSCO). Към момента е в ход 

изграждането на дигитален каталог на колекциите по DISSCO. Идентифицирана е и 

потребност от дигитализиране на хербарии за целите на флористични изследвания, 

данни за местообитания и групи от фауната, за които ще е необходим допълнителен 

проект поради големия обем работа. 

•Дигитална карта на растителноастта, с използване на данни от регионалната 

база данни Balkan Vegetation Database (BVD) 

•Систематизиране на данни за видове и местообитания, събирани в хода на 

различни проекти по NATURA 2000 

•Екосистемни данни:  
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oсъбрани при картирането и оценката на екосистеми и екосистемни услуги 2015-

2017 г.  

oтекущи данни, събирани от научна инфраструктура LTER-BG по 

стандартизирани макети за данни и метаданни на Европейската мрежа за дългосрочни 

екосистемни изследвания. През м. октомври бе подадено становище на българската 

мрежа LTER-BG за стандартните измервания, а през ноемоври – за услугите. На 

национално ниво е в ход стандартизиране на протоколите за данни, събирани от 

изследователските площадки на LTER-BG. 

•Систематизиране на вече закупени външни данни, които да са на разположение 

на всички служители на института 

•Стандартизиране на събиране на данните в бъдеще 

След приключване на работата по архитектурата на данните за двете научни 

инфраструктури резултатите ще бъдат изпозлвани за прецизиране на аналитичния 

документ по дейност 1-4, изготвен в предишния отчетен период по отношение на 

номенклатурата на стандартните измервания, номенклатурите на измервателни уреди и 

методи, експонати, съответната организация на метданните и структурата на 

архитектурата (раздел 4, фиг. 5). Включването на самите данни, подадени в 

международни колекции или бази данни, е възможно само при спазване на съответните 

правила за предоставянето им и е по-практично да се търси създаване на интерфейс или 

друг начин на автоматизиран обмен след оторизация.  

След преглед на някои софтуерни решения бе взето решение в максимална 

степен да бъде използван MS ACCESS с цел съвместимост с големи масиви данни. За 

обработката на налични данни да бъдат използвани налични продукти като Power 

Query на MS Excel, Business Intelligence решения (напр. Power BI) или специализирани 

скриптови езици, които да осигурят почистване и систематизиране на данни. Този 

начин на работа ще бъде тестван най-напред по отношение на данните от LTER-BG в 

края на 2021 – началото на 2022 г. Установен бе и контакт с ИИКТ – БАН за възможно 

разширяване на сътрудничеството по съхранение и обработка на данни, което е 

започнало в хода на работа по DISSCO. 

Научно-приложната работа по Дейности 1 и 3 бе мултиплицирана и в рамките на 

проект на Столична община за изготвяне на План за действие за устойчива енергия и 

климат (ПДУЕК). В хода на проекта бе предложен интегриран подход към 

номенклатурите на климатични рискове  и индикаторите за техния мониторинг, 

определените в указанията  за изготвяне на плана. В резултат бяха формулирани 

предложения за интегрирани мерки по събиране на необходимите данни и за 

организация на информационната система на столичното общинско предприятие 

Софпроект, базирана на архитектурата, концептуализирана в аналитичния документ по 

дейност 1-4. Предложеният подход бе приет позитивно в одобрения Анализ на 

уязвимостта и риска на Столична община към климатични промени и се обсъжда в 

подготвения проект на ПДУЕК. Той бе представен и на конференцията на 

Партньорството за екосистемни услуги с презентация и постер на тема Towards a 

holistic regional approach to ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of 

ecosystem services supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, 

Bulgaria 

Дейност 5: Анализът на генерираните вегетационни индекси бе представен на 

конференцията на Партньорството за екосистемни услуги презентация  и постер  на 

тема From big to bigger data: combining long - term remote sensing and climate data 

reanalysis to augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in Rila 

Mountain, Bulgaria. 
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Резюметата на докладите са налични онлайн на сайта на конференцията на адрес 

https://www.espconference.org/europe2020 (доклад по дейности 1-4 бе изнесен в сесия 

T4b, а по дейност 5 – в сесия T4c). 

Анализът на генерираните вегетационни индекси съвместно с климатични и 

теренни данни е предмет на статия, подадена за специален брой "Forest Management and 

Biodiversity Conservation" на списание Diversity (JCR/CiteScore Q2, IF 2,047). Към 

датата на този отчет статията е минала първа ревизия. 

 

Участие в научни конференции 

Gocheva Kremena, Nedkov Stoyan, Simeonov Kamen, Dimitrova Elena, Burov Angel, 

Panayotov Momchil, Mateeva Zoya, Zhiyanski Miglena, Bratanova – Doncheva 

Svetla, Chipev Nesho, Assenova Mariana. Towards a holistic regional approach to 

ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of ecosystem services 

supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, Bulgaria (ESP 

Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 June 2021, Tartu, 

Estonia (oral presentation) 

Gocheva Kremena, Nedkov Stoyan, Simeonov Kamen, Dimitrova Elena, Burov Angel, 

Panayotov Momchil, Mateeva Zoya, Zhiyanski Miglena, Bratanova – Doncheva 

Svetla, Chipev Nesho, Assenova Mariana. Towards a holistic regional approach to 

ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of ecosystem services 

supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, Bulgaria (ESP 

Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 June 2021, Tartu, 

Estonia (poster presentation) 

Gocheva, Kremena, Katrandzhiev Kostadin, Bratanova – Doncheva Svetla. From big to 

bigger data: combining long - term remote sensing and climate data reanalysis to 

augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in Rila 

Mountain, Bulgaria. (ESP Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 

7-10 June 2021, Tartu, Estonia (oral presentation) 

Gocheva, Kremena, Katrandzhiev Kostadin, Bratanova – Doncheva Svetla. From big to 

bigger data: combining long - term remote sensing and climate data reanalysis to 

augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in Rila 

Mountain, Bulgaria. (ESP Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 

7-10 June 2021, Tartu, Estonia (poster presentation) 

РП.I.7.9. ЗАДАЧА 9 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ (ПОЧВИ И 

РАСТЕНИЯ) ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ ПРИ УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА 

БЕЗОПАСНА ПРОДУКЦИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.9.-1. Създаване на F1 хибриди домати, толерантни към 

засушаване 

Дейност 1 Първичен скрининг на наличната генплазма от домати в условията 

на редуцирано напояване 

През отчетния период съгласно дейностите предвидени по работната програма 

беше извършена оценка на толерантността към редуцирано напояване на генотипове 

домати, от наличната колекция на Институт по зеленчукови култури „Марица“ 

Пловдив. Петнадесет генотипа домати бяха отгледани по технология за средноранно 

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

поливане. Отбраните генотипове включват шест индетерминантни, едроплодни 
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образци, пет – от типа „Чери“, два – едроплодни, детерминантни и два детерминатнти 

за промишлена преработка.  

Експерименталните данни показаха, че най-чувствителни на приложения стрес 

са генотиповете, отнасящи се към групата на едроплодните домати с индетерминантен 

тип на растеж. При тях е наблюдавано изресяване на цветовете от 29,1% до 66,7% и 

понижаване на продуктивността с до 70%. Изключение прави линия 1352/16, която 

може да се отнесе към групата на толерантните към засушаване генотипове домати. По-

устойчиви на редуцирано напояване са доматите от типа „Чери“, при които 

понижението в продуктивността, средната маса на плода и броя плодове на растение е 

под 30%. Образците с детерминантен тип на растеж заеха междинно положение с 

намаляване на продуктивността от 21,7% до 49,5%. При тези генотипове в условие на 

воден дефицит се наблюдава по-слабо редуциране на средната маса на плода (от 8,7% 

до 34,2%) и броя плодове на растение (от 0,0% до 34,8%). По отношение на 

проучваните основни химични компоненти преобладаващата част от изследваните 

генотипове  домати се отличават с по-висока биологична стойност при отглеждане в 

условията на редуцирано напояване. Установена е генотипна реакция към водния 

режим по отношение на анализираните химични показатели. Сензорният профил на 

доматените плодове, отгледани при редуцирано напояване е по-добър от този на 

плодовете, отгледани при оптимално напояване.  

През период продължи: 

- изграждането на базата данни, за домати, включваща основни показатели като: 

брой цветове, брой плодове, средна маса на плода, процент изресяване отчитани по 

отделно от втора до пето съцветие, брой цветове и плодове на растение, продуктивност, 

определяне на външен цвят на плода (L, a, b с хромаметър, Chroma Meter CR-400/410. 

Konica Minolta), основни химически компоненти (разтворими сухи вещества 5, 

аскорбинова киселина mg%, титруеми органични киселини mg%, общи багрила mg%, 

ликопен mg% и бета-каротен mg%) и сензорна оценка при образци отгледани в условия 

на оптимално и редуцирано с 50% напояване.  

- нови показатели - твърдост на плода (дурометър, TR Turoni srl, Forli, Italy), F0 начална 

флуоресценция, Fm максимална флуоресценция,, Fv вариабилна флуоресценция, и 

отношението Fv/Fm (PEA Hansatech)  

- извършена е хибридизация и са получени семена от кръстоски между чувствителен х 

толерантен, толерантен х чувствителен и толерантен х толерантен образци. 

 

Публикация под печат. 

Grozeva S., D. Ganeva, G. Pevicharova, 2021. Influence of water deficit on flowering and 

fruitage of tomato for fresh consumption. Journal of Mountain Agriculture on the 

Balkans.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Таблица 1. Сравнение на изресяването на цветовете при 50% редуцирано и 

оптимално напояване при проучваните генотипи домати 

Генотип Третиране 
Цветове 

брой 

Плодове 

брой 

Изресяване 

% 

Индетерминантни едроплодни 

1352/16 
50% 2,4 1,4 41,7 

100% 2,6 1,6 38,5 

1356/16 
50% 5,3 2,0 62,3 

100% 4,6 3,0 34,8 
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1209/16 
50% 3,0 1,0 66,7 

100% 2,6 1,3 50,0 

1370/16 
50% 2,6 1,2 53,8 

100% 3,6 2,5 30,6 

1422/16 
50% 5,5 3,9 29,1 

100% 6 4,8 20,0 

1513/16 
50% 10 4,8 52,0 

100% 7,9 6,0 24,1 

Индетерминантни тип „чери“ 

1597/19 
50% 19,8 14,6 26,3 

100% 30,8 20,0 35,1 

1600/19 
50% 13,0 10,0 23,1 

100% 15,0 12,4 17,3 

1462/18 
50% 10,3 7,4 28,2 

100% 10,4 8,6 17,3 

1451/18 
50% 10,5 8,6 18,1 

100% 11,0 9,9 10,0 

1459/18 
50% 23,8 19,5 18,1 

100% 21,4 19,4 9,3 

Детерминантни едропладни 

1470/18 
50% 3,6 2,3 36,1 

100% 3,8 2,8 26,3 

1521/18 
50% 4,0 1,9 52,5 

100% 5,5 3,5 36,4 

Детерминантни за промишлена преработка 

1468/19 
50% 4,9 2,9 40,8 

100% 4,4 4,1 6,8 

JAG8810 
50% 6,4 4,1 35,9 

100% 6,4 5,5 14,1 

 

 

Табица 2. Влияние на водния дефицит върху продуктивността, броя плодове и 

средното тегло на плода 

 

Продуктивнаст на 

растение 

g 

Плодове на растение 

брой 

Средна маса на плада 

g 

 50% 100% Т-К% 50% 100% Т-К% 50% 100% Т-К% 

Индетерминантни едропладни 

1352/16 2262 2427 6,8 8 8,5 5,9 283,0 284,9 0,7 

1356/16 1084 2659 59,2 10 13 23,1 107,8 209,1 48,4 

1209/16 702 2662 73,6 5,5 8,7 36,8 127,8 314,5 59,4 

1370/16 1379 2746 49,8 6 11 45,5 222,6 251,2 11,4 

1422/16 772 1842 58,0 22 28 21,4 32,8 65,9 50,2 

1513/16 1337 1998 33,1 33 31 -6,4 41,8 64,9 35,6 

Индетерминантни тип „чери“ 

1597/19 636 1260 49,5 80 123 35,0 7,9 10,2 22,5 

1600/19 444 607 26,9 60 69 13,0 7,3 8,7 16,1 

1462/18 823 1215 32,3 31 32 3,1 27,1 38,0 28,7 

1451/18 557 719 22,5 48 52 7,7 11,6 14,1 17,7 
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1459/18 1068 1250 14,6 103 109 5,5 10,5 11,5 8,7 

Детерминантни едроплодни 

1470/18 1871 2905 35,6 16 23 30,4 117,9 129,1 8,7 

1521/18 1382 2737 49,5 15 23 34,8 92,7 118,6 21,8 

Детерминантни за промишлена преработка 

1468/19 1464 2005 27,0 26 24 -8,3 56,1 85,3 34,2 

JAG8810 1602 2046 21,7 26 26 0,0 60,6 78,8 23,1 

 

Таблица 3. Основни химични компоненти в линии и сортове домати, отгледани 

при редуцирано напояване 
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Индетерминантни едроплодни 

1209/16 7,6 49,22 0,38 8,80 7,84 0,36 

1352/16 6,5 45,08 0,36 9,72 8,94 0,01 

1356/16 7,0 37,72 0,38 3,12 1,67 1,23 

1370/16 6,8 47,38 0,48 0,58 0,31 0,23 

1422/16 6,1 41,40 0,40 7,20 5,80 0,90 

Moneymaker 6,8 53,82 0,41 5,55 3,77 1,39 

Индетерминантни тип „чери” 

1597/19 7,4 68,54 0,31 8,62 7,59 0,43 

1600/19 8,9 73,14 0,36 6,36 5,34 0,57 

1462/18 5,6 27,65 0,41 6,70 6,20 0,42 

1451/18 9,0 60,90 0,68 7,06 5,86 0,71 

1459/18 8,3 61,38 0,47 4,57 3,56 0,69 

Детерминантни едроплодни 

1470/18 6,2 34,00 0,49 7,52 6,76 0,22 

1521/18 7,7 57,03 0,33 8,80 7,78 0,40 

Детерминантни за промишлена преработка 

1468/19 4,7 35,88 0,35 7,32 6,73 0,07 

JAG 8810 5,9 42,32 0,41 7,49 6,70 0,26 

 

Таблица 4. Основни химични компоненти в линии и сортове домати, 

отгледани при оптимално напояване 
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Индетерминантни едроплодни 

1209/16 6,9 42,78 0,38 7,01 6,10 0,42 

1352/16 5,9 44,16 0,35 7,92 7,48 - 

1356/16 7,1 39,56 0,35 3,63 2,11 1,27 

1370/16 6,8 52,44 0,45 0,41 0,09 0,29 

1422/16 6,1 49,68 0,38 7,06 5,44 1,13 

Moneymaker 6,8 61,18 0,41 6,63 5,50 0,66 

Индетерминантни тип „чери” 

1597/19 7,1 64,40 0,32 8,58 8,58 0,43 

1600/19 7,0 61,18 0,33 7,61 6,54 0,53 

1462/18 6,0 26,29 0,39 6,60 6,34 - 

1451/18 8,6 61,20 0,64 6,50 4,94 1,11 

1459/18 8,2 61,20 0,64 5,50 3,94 0,10 

Детерминантни едроплодни 

1470/18 5,9 29,47 0,51 7,60 7,52 - 

1521/18 8,8 54,85 0,38 6,36 6,17 - 

Детерминантни за промишлена преработка 

1468/19 4,3 29,90 0,40 6,51 5,70 0,36 

JAG 8810 5,7 40,02 0,42 7,67 7,40 - 
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Фигура 1. Сензорна оценка на изследваните линии и сортове домати, отгледани в 

условията на оптимално (R) и редуцирано напояване (O) 

 

    

1209/16 (R) 1209/16 (O) 1352/16 (R) 1352/16 (O) 

    
1356/16 (R) 1356/16 (O) 1370/16 (R) 1370/16 (O) 

    
1422/16 (R) 1422/16 (O) Moneymaker (R) Moneymaker (O) 

Фигура 2. Сканирани плодове на линии домати отгледани при условие на 

редуцирано (R) и отимално (O) напояване 

 

Подзадача РП.I.7.9-2. Създаване на система за съхранение и оценка на 

биоразнообразието от зърнено-житни култури за нуждите на производството и 

селекцията 

Дейност 1.Проучване на адаптивните възможности на съвременни сортове пшеница, 

ечемик и овес при условията на абиотичен стрес 

В опитното поле на Институт по земеделие, Карнобат е засят полски опит с 

65 генотипа пшеница, ечемик и овес, в т.ч. 25 генотипа пшеница, 25 генотипа 

ечемик и 15 генотипа овес. По време на вегетацията са извършени полски 

наблюдения за определяне настъпването на основните фенологични фази на 

развитие при отделните генотипове. Отчетени са датата на поникване и 

продължителността на фазите братене, вретенене, изкласяване/изметляване, 
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восъчна и пълна зрялост. Отчетен е броят на засятите и на поникналите растения. 

На базата на процента на презимувалите растения е определена степента на 

зимоустойчивост. Всички сортове са изпитани в нискотемпературни камери (метод 

на Кох) за установяване на тяхната студоустойчивост. Чрез комплекс от 

физиологични показатели е определена биологическата сухоустойчивост на 

генотиповете, а чрез контролирано засушаване в засушник е определена тяхната 

агрономическа сухоустойчивост. Направени са наблюдения и оценки на важни 

селекционни признаци като продуктивност, дължина на вегетационен период, 

височина на растенията, устойчивост на полягане, болести и др. Отчетен е добивът 

и неговите структурни елементи. Излъчени са сортове с добра продуктивност и 

висока адаптивност. По добив те превъзхождат както стандартните сортове, така и 

средните стойности на генотиповете от всяка култура.    

 

Дейност 2 Изграждане на демополета за презентиране на сортове подходящи за 

производство при условията на абиотичен стрес.  

Демонстративните полетата са насочени към земеделските производители и 

са предназначени за презентиране на сортове, подходящи за производство при 

условията на абиотичен стрес. За тази цел са засяти общо 45 сорта, в т.ч. 27 сорта 

ечемик, 3 сорта овес и 15 сорта пшеница. Извършени са всички необходими 

дейности, свързани с технологията на отглеждане на културите. Отчетени са броят 

на засятите и броят на поникналите растения. Определена е зимоустойчивостта. 

Проследено е настъпването на основните фенофази, продължителноста на 

отделните фенофази, междуфазни периоди по сортове и на вегетационния период 

като цяло. При полско-лабораторни условия е определена тяхната 

студоустойчивостта и е съпоставена с полските оценки по зимоустойчивост. 

Отчетен е добивът, неговите структурни елементи и е направено заключение за 

реакцията на отделните сортове към условията на абиотичен стрес. Излъчени са 

сортове с добра стабилност на добива и добра проява на други признаци 

(ранозрелост, устойчивост на полягане, болести), които успешно могат да се 

отглеждат в производствени условия. 

Поради пандемичната обстановка в страната се наложи да приложим нов 

подход в презентирането на сортовете – он лайн или чрез индивидуални посещения 

на полето. Използването на дрон позволи да бъде направен достатъчен снимков 

материал, чрез който да представим качествата на сортовете.  

 

Дейност 3. Създаване и поддържане на полски колекции от образци пшеница, ечемик и 

овес устойчиви на абиотичен стрес.   

В опитното поле на Институт по земеделие, Карнобат са засяти колекции от 

общо 75 образци (по 25 генотипа пшеница, ечемик и овес) с различен еколого-

географски произход. Всеки генотип е засят на парцелка от 1 m2 в 3 повторения. По 

време на вегетацията са извършени фенологични наблюдения за установяване на 

основните фенофази на развитие. Определена е степента на проява на важни 

селекционни признаци, характеризиращи проучваните образци – зимоустойчивост, 

сухоустойчивост, ранозрелост, тип на класа/метлицата, височина на стъблото, 

устойчивост на полягане и болести и др. Извършен е биометричен анализ и са 

отчетени стойностите на структурните елементи на добива (брой продуктивни 

братя, брой класчета и зърна, тегло на зърното от клас (метлица) и масата на 1000 

зърна). На базата на получените резултати от изследването е направена 

агробиологична характеристика на образците и са посочени перспективни форми от 
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тях, които могат да бъдат включени в хибридни комбинации за създаване на 

изходен материал и сортове устойчиви на абиотичен стрес.    

 

Дейност 4. Създаване на ново генетично разнообразие от ечемик и овес.  

За създаване ново генетично разнообразие от генотипове с висока 

студоустойчивост и сухоустойчивост, в питомник за хибридизация са засяти по 10 

родителски форми (сортове и селекционни линии) ечемик и овес, отличаващи се с 

висока продуктивност, студоустойчивост, сухоустойчивост и други ценни качества. 

През месец май по време на цъфтежа при всяка от културите са извършени по 18 

хибридни комбинации (9 в направлението по студоустойчивост и 9 – по 

сухоустойчивост). Получените хибридни семена от направените през втората 

година кръстоски са засяти в F1 хибридна популация, а хибридите от направените 

кръстоски през първата година на проекта са отгледани в F2 хибридна популация. 

По фенотип от всяка кръстоска са отбрани елитни растения (класове, метлици), в 

т.ч. 360 елитни класа ечемик и 280 елитни метлици овес, които ще бъдат 

проследени като потомства през следващата експериментална година. Изграждане 

на демополета за презентиране на сортове подходящи за производство при 

условията на абиотичен стрес.  
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Подзадача РП.I.7.9-3. Картотекиране и съхранение на диви овощни видове и стари 

локални сортове, застрашени от изчезване при специфичните условия на Западна 

България 

 

През отчетната 2021 година са проведени 6 експедиции, при които са обходени 

редица селища, намиращи се в полупланински и планински райони на общините 

Невестино, Кюстендил, Трекляно и Трън. При извършените обходи е установено 

голямо разнообразие от стари сортове и форми отличаващи се по морфологични и 

биологични особености. От рода Круша (Pyrus) са отбрани 20 стари, почти изчезнали 

сортове и 5 диви форми (евентуално за проучването им като подложки), от род Ябълка 

(Malus) – 10 стари сорта, които ги няма в колекционните насаждения на Института и 8 

диви форми (семеначета). От род Череша (Prunus avium) са маркирани 12 форми 

(случайни семеначета), притежаващи културни белези. Предстои проследяване на 

развитието им през следващата вегетация, както и механичен и химичен анализ на 

плодовете. Картотекирани са и няколко перспективни форми от род Скоруша (Sorbus) и 

кестен (Castanea). В повечето случаи маркираните форми растат като единични дървета 

във вече изоставени градини, дворни места или трудно достъпни места,  самостоятелно 

или смесено с други видове, като някои от тях са открити до 1300 m надморска 

височина (фиг. 1, 2, 3).  

При експедиции извършени западното подножие на Конявската планина между 

селата Раждавица и Гърбино са открити и маркирани над 85 махалебкови дървета и 

диви череши (фиг. 4). На повечето от тях е направен серологичен анализ. Процентът на 

Ilar вирусна инфекция в обследванaтa свободнорастяща популация от махалебкови 

форми и диви череши e 16,7%. Идентифициран е единствено PDV, вирусите PNRSV и 

ApMV не са установени при нито едно от изследваните дървета. Вземането на семена 

за производството на подложки изисква използването на маточни дървета от 

предварително проучени и утвърдени форми на Pr. mahaleb и Pr. аvium с ежегодна 

проверка на техния здравен статус по отношение Ilarviruses. 

През пролетта на 2021 г. са взети калеми от издирени и маркирани в 

предходните две години и идентифицирани, застрашени от изчезване стари сортове  

круши, ябълки, череши и някои диви форми, които са присадени в овощния разсадник 

на Института.  

През вегетацията са положени необходимите агротехнически грижи за тях с цел 

производство на посадъчен материал. Отчетен е процента на прихващане на крушовите 

сортов, за установяване на съвместимостта им с дюлева подложка, както и характера на 

развитието им в питомника. Единствено от сорт Пъстърва няма прихванато нито едно 

дръвче, което може би се дължи на несъвместимост на сорта с дюлевата подложка. За 

проверка през август пъпки от същия сорт са присадени отново на дюлеви подложки за  

проверка на афинитета между тях. При останалите сортове прихващането варира от 

20% за Кюстендилска масловка до 100% за Трънливка. С най-добро развитие в 

питомника се отличават дръвчетата от сортовете Парлапанка, Японски Беграм, Рашка, 

Присад, Лютивка и Топавец. Получените крушови дръвчета ще бъдат засадени през 

пролетта на следващата година в сортиментово насаждение на Института с цел 

обогатяване на генофонда, тяхното съхранение, опазване и използването им в бъдещата 

селекционна дейност с тези видове.    

На плодовете от отбраните като перспективни през предходните години 6 

местни черешови форми с неизвестен произход, старите сортове Черна Конявска, 

Кюстендилска хрущялка, Българска хрущялка, Мизия /създадени в Институт по 

земеделие – Кюстендил през  50-те – 70-те години на миналия век/, местния сорт 

Ръждавичка белвица, Наполеон и на семенната махалебкова подложка ИК-М9 е 
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извършен химичен анализ за съдържанието на захари, киселини и естествени 

биологично активни вещества с лечебно-протективен потенциал. Предстои 

подготвянето на научна публикация през 2022 г., съвместно с колеги от БАН. 

Подготвен е и материал с помологичното описание на старите сортове застрашени от 

изчезване и на семенните форми, който също ще бъде предложен за публикуване през 

следващата година. 

В резултат на работата по проекта до момента е публикувана една статия в 

списание Растениевъдни науки (Крумов, С., А. Борисова, И. Каменова, 2021. 

Обследвания и проучване на Ilar вируси в свободно растящата популация от 

махалебкови форми и диви череши в района на Кюстендил. Растениевъдни науки, 2021, 

58 (4), 53-58). 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Отбрани ябълкови семеначета, 2021 г. 

 

    
Фиг. 2. Стари крушови дървета с неустановен произход, 2021 г. 
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Фиг. 3. Бобошевска ранна, 2021 г. 

 

 

                

 

 

   

     
Фиг. 4. Дива популация от махалебкови форми, с. Гърбино, 2021 г. 

 

 

РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 
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-Под-пакет РП.I.8.1 Анализ на опита и прилаганите решения при оценката на 

опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни 

явления 

Дейността е приключила през 2019г, няма планирани  дейности за 2020 

 
-Под-пакет РП.I.8.2. Информационно осигуряване и създаване на интегрирана 

геопространствена база данни за оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления  

Работата в рамките на този подпакет има за цел създаване на специализирани 

алгоритми и инструменти за извършване на пространствено-аналитични операции, 

както и на такива, свързани с разработването и приложението на сложни 

пространствени модели, вкл. симулации с тях. През отчетния период проведените 

изследователски дейности бяха в следните три направления: 

Цифрово моделиране на терена и повърхността за целите на хидроложкото и 

хидравлично моделиране 

Разработване на интегрирана геопространствена база данни за моделиране на 

заплахата и риска от атмосферни и хидросферни явления 

Разработване на специализиран инструментариум за пространствен анализ и 

моделиране (включително за интерпретация и приложение на информация от 

дистанционни 

Всички дейности, които бяха планирани в рамките на трите направления бяха 

завършени през отчетната година, като по- съществените резултати, които бяха 

получени са: 

-Разработен е подход за цифрово моделиране на терена за целите на хидроложкото 

и хидравлично моделиране.  Същата се базира на интегрираното използване 

различни геопространствени технологични инструменти, включително 

безпилотни летателни системи (БЛС), мобилни ГИС и ГНСС.  

-В рамките на работният подпакет е разработена специализирана географска база 

данни, която е насочена към оценката и картографирането на различни 

атмосферни и хидросферни рикови явления. Базата данни е решена като файлова 

геобаза данни в ESRI Geodatabase формат и включва два основни компонента: 

общогеографски компонент, където са включени обекти с общогеографски 

характер (цифров модел на релефа с размер на клетката 40 м, административни 

граници, пътна мрежа, жп мрежа, речна мрежа и др) и специализиран компонент 

( локации на станциите за метеорологични и хидроложки наблюдения, обхват на 

районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), цифрови 

модели на терена с висока резолюция за всички РЗПРН, данни за заплахата и 

риска от наводнения, геореферирани данни от регионални климатични модели за 

територията на страната, обработени на база информацията от масивите с данни 

на medcordex, данни от термални заснемания чрез БЛС на градовете София, 

Бургас и Кърджали и др.). Базата данни е разработена в съответствие с 

нормативните изисквания на страната- координатна система BGS2005. За всички 

информационни ресурси в базата данни са регистрирани съответните метаданни, 

което е изискване в съответствие с директивата INSPIRE и Закона за достъп за 

пространствени данни. Базата данни е окомплектована, архивирана и предадена 

на РП II.1, където предстои същата да бъде интегрирана в основната геобаза на 

програмата и ГИС сървърното приложение, което се изгражда. За да се 

гарантира качеството на данните е разработен и приложен алгоритъм за 

тристепенна оценка на геоинформационните ресурси, които има следният 

индикативен вид: 
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В рамките на работният под пакет са разработени различни алгоритми и аналитични 

инструменти, насочени към решаването на конкретни задачи, свързани с различни 

аспекти на оценката и картирането на заплахата и риска от атмосферни и хидросфери 

явления. Основно те са в три направления: заплаха и риск от наводнения, оценка и 

картиране на ефекта на градският топлинен остров (ГТО)- съвместно с РП II.1, оценка и 

картографиране на  геоложкия и геоморфоложки риск от дебрисни потоци и 

факторите на ландшафта, които способстват естествените регулационни функции и 

процеси за ограничаване на риска, който  се осъществява съвместно с РП.1.8 (І.8.2; І.8.6 

и І.8.7), РП 1.9 и РП ІІ.1. Беше разработена и методика за  картографиране на дървесна 

растителност и за оценка на състоянието и на базата на интегрирано приложение на 

данни от БЛС и ГИС базирано пространствено моделиране, което беше съвместна 

задача с екипа от РП І.8.6. С оглед функциите, които следва да изпълняват в рамките на 

програмата са предвидени инструменти, които позволяват геостатистическа обработка 

и анализ на данните. 

Разработен е интегриран геопространствен модел за  интегрирана оценка и 

картографиране на заплахата и риска от наводнения, който включва и интеграция на 

данни от регионални климатични модели. Този модел включва следните основни 

геостатистически инструменти:  

 Инструменти за описателна геостатистика- чрез този инструментариум ще 

се извършват необходимите геостатистически обобщения и ще се редуцира 

сложността на използването на множество отделни стойности. Същите са две 

основни групи- измерване на централни тенденции и измерване на дисперсии;  

 Инструменти за пространствена корелация и регресия- чрез тях ще се 

измерва и оценява взаимовръзката между два и повече набора от 

геопространствени данни, обективно характеризиращи състоянието на 

отделните основни речни басейни и свързаните с тях обекти, предмет на 

системата.   

 Пространствен овърлей   

 Инструменти  за хидроложко и хидравлично моделиране  

Разработеният интегриран модел има следният най-общ вид: 

Основни 

геоданни 

Допълнителни 

данни 

Quality check 

Topological check 

Semantical check 

Геобаза данни 
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  Под-пакет РП.I.8.3 Методи и модели за оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни явления 

Работата по РП.I.8.3 през третата  година е съгласно предвидените в работната 

програма дейности. Поради COVID-19 пандемията част от дейностите са 

възпрепятствани, забавят се или са отложени (напр. командировки за теренни 

наблюдения).  
 

Резултатите от проведените изследвания са отразени в научни публикации. През 

третата година от Програмата, в рамките на РП.I.8.3., са разработени и финализирани 

шест научни публикации: две от тях са публикувани и четири са под печат (очаква се да 

излязат в периода до февруари, 2022). През 2021 г. излезе от печат и една научна 

публикация, разработена през предходните години, 

Екипът, работещ по научна задача РП.I.8.3 подготвя нова обзорна публикация 

относно метеорологично и хидроложко засушаване – дефиниции, методи за изследване, 

анализ на случаи за България.  

В рамките на работи на РП I.8. и РП I.9. е разработена съвместна публикация, 

посочена в списъка с публикации, относно екстремни валежи и анализ на ерозивността 

на валежите за избрани райони в България  (Ловеч и Кърджали).   

 

Под-пакет РП I.8.4. Изследване, моделиране и оценка  на опасността и риска  от 

пожари 

 

По време на отчетния период е определена зона за работа в Кресненското дефиле 

покриващо пожара от 24-29 август 2017г. Събрана е информация за симулиране на 

пожара с инструмент – Wildfire Analyst. Наличните данни от метеорологичната станция 

МетеоБот са обработени и анализирани за работа със симулатора. 

Оформят се данни за горивните модели на база налични сателитни изображения от  

VIIRS и Modis. Получаването на тестови горивни модели за зоната на симулацията се 

базира на моделите създадени от Скот-Бърган през 2005г. 
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Създадена е база данни fuelCover_20180715.gdb, която да съдържа данни,  

подпомагащи определянето на горивния тип на земната повърхност. 

Тя включва:  

1.land_fireCover_20180715 – полигонов слой на земното покритие на 

територията засегната от пожара, включително прилежащата й територия 

в радиус от 1 км. 

2.aoi_burnedArea – обхват на засегната от пожара, включително прилежащата 

й територия в радиус от 1 км. 

3.fire_N_FuelType – номенклатурна таблица на типовете земно покритие. 

 

 

Под-пакет РП.I.8.5 Методи и модели  за оценка на опасността от наводнения и 

други неблагоприятни/катастрофални хидросферни явления 

 

В този работен под-пакет са включени изследователски дейности, фокусирани 

върху разработването на комплексни методики и пространствено обусловени модели, 

чрез които да се постигне по-ефективно оценяване на заплахата от проявлението на 

неблагоприятни хидросферни явления. Фокусът e поставен основно върху оценката на 

заплахата от проявление на различни категории наводнения, които се явяват един от 

най-съществените проблеми на нашето съвремие, причиняващи не само материални 

щети, но и отнемащи човешки животи. Извършен е хронологичен анализ на 

възникването и проявлението на различните видове хидросферни явления, както и 

анализ на факторите, които обуславят това.  

В момента се разработват оптимизации на използваните оценъчни хидроложки, 

хидравлични и пространствени  модели за оценка на заплахата от наводнения, на чиято 

основа ще се обосноват промени в приетата Методика от МОСВ за оценка на риска от 

наводнения. Предложените оптимизации на методите и оценъчните модели ще бъдат 

тествани в избрани ключови   РЗПРН. 

Под-пакет РП.I.8.6. Екологични последствия и екосистемни услуги за регулиране 

на опасността от неблагоприятни явления 

Неблагоприятните атмосферни и хидросферни явления засягат съществено 

различните екосистеми и променят структурата на съществуващите ландшафти в 

териториите, където възникват и се проявяват. От друга страна, съществуват 

компенсаторни и регулиращи природни механизми във формата на екосистеми услуги, 

които биха могли съществено да „смекчат“ проявлението на тези явления и да 

способстват за по-бързото възстановяване на засегнатите геосистеми.  Във връзка с 

това в този под-пакет са предвидени дейности, които са пряко насочени към разкриване 

на механизма на проявление и интензитета на влияние на неблагоприятните 

атмосферни и хидросферни явления  върху отделните компоненти на околната среда, 

както и към изследване на възможните екосистемни услуги и решения, които биха 

могли ефективно да бъдат прилагани в превенцията и смекчаване на това проявление.  

РП I.8.6.3 Идентифициране на територии в страната – в различни тематични скали 

(природни и административни), нуждаещи се от осигуряване на регулиращи 

екосистемни услуги и открояване на факторите на ландшафта, способстващи за 

стимулиране на тези естествени защитни функции 

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на 

риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ и в частност работен пакет I.8. 

„Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни 

явления“ предоставят възможност за детайлно изследване на опасността от наводнения 

и засушавания. Изследванията на екипа от 2019 г. са съсредоточени във водосбора на р. 
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Крумовица (Източни Родопи) с цел оценка на риска от проява на неблагоприятни 

явления и способността на екосистемите за регулирането им. 

През 2019 г. беше извършен анализ на всеки от геокомпонентите в изследвания район. 

Получените данни бяха използвани през 2020 г. когато екипът насочи вниманието си 

към оценка на капацитета на различните видове земно покритие за регулиране на 

наводненията. Данните за земното покритие послужиха за картиране на и оценката на 

екосистемите и регулиращите им функции, съгласно типологията на MAES (Maes et al., 

2013, 2014, Burkhard et al., 2018). Оценен бе капацитета на  всеки отделен тип 

екосистеми (Urban, Cropland, Grassland, Woodland and forest, Heathland and shrubs, 

Sparsely vegetated land, Wetlands) за регулиране на повърхностния отток и превенция от 

наводнения. Част от получените резултати (Bozhkov et al., 2020) бяха публикувани в 

списание Ecologia Balkanica (SJR 0.13, Q4), индексирано в международната база данни 

Scopus. Поради това през 2021 г. екипът насочи вниманието си към открояване на 

факторите на ландшафта, способстващи за стимулиране на естествени защитни 

функции. Считаме, че с най-значимо влияние за проява на речни прииждания, 

наводнения и ерозия се открояват хидроложкия фактор и растителната покривка. 

Характера на речната мрежа и нейните параметри (гъстота, честота на потоците, 

поредност и т.н.) са препоставки за проява на неблагоприятни и рискови явления, 

докато растителността в най-голяма степен се явява предпоставка за равномерно 

оттичане на падналите валежи и тяхната трансформация (инфилтрация, 

евапотранспирация). 

РП I.8.6.4 Разработване на ориентирани към практиката подходи, методи и модели 

за ефективно използване, опазване и стимулиране на регулиращите екосистемни 

услуги за ограничаване на опасността и смекчаване на последствията от 

неблагоприятни атмосферни и хидросферни явления 

 

Постигнатото тук се изразява в работа с модела  InVEST Flood Risk Mitigation, 

приложен на пилотния район на изследване – Източни Родопи, град Кърджали.  

Използван е Корине 2018 за земното покритие. На база почвите, земното 

покритие и самото им разпределение по територията, е направена биофизичната 

таблица (biophysical table_KRZ1). Бяха изпробвани RouteDEM и DelineateIt, които 

представляват supporting tools на InVEST. 

В частност дейностите се изразяват в следното: 

1.Разучаване на спомагателните инструменти на InVEST RouteDEM и 

DelineateIt, с цел да се определи по-точно границата на територията, която да 

се използва в модела. Към тази задача се причислява и обработката на DEM 

(JICA 50 m) в ArcGIS, който търпи няколко манипулации, за да може да се 

използва и в двата тула. Първите две стъпки се извършват в ArcMap. На 

първо място DEM  трябва да премине от floating point към integer (използва 

се тул Int от тулсет Spatial Analyst). Втората оброботка се състои в 

дефиниране на linear units, което се прави чрез тул Project Raster от тулсет 

Data Management, където се задава коректната координатна система 

(WGS_1984_UTM_Zone_35N) и големина на пиксел. Последната 

манипулация се извършва в ArcCatalog като готовия растер се експортва в 

различен формат (TIFF е подходящ за платформата InVEST). 

2.Тест на модела с наличните данни  граница на гр. Кърджали; растерен слой 

със земното покритие от Corine; конвертиране на векторния слой с почвите 

по ФАО в растерен; и биофизична таблица в .CSV формат, разработена на 

база земното покритие и почвено-хидроложките групи на територията, в 

която стойностите са адаптирани от 

http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/EB/2020_SE3/155-162_eb.20SE317.pdf
http://eb.bio.uni-plovdiv.bg/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100853547&tip=sid&exact=no
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188642980
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https://proceedings.esri.com/library/userconf/proc00/professional/papers/PAP657/

p657.htm. 

3.Подготовка на данните за реалното пускане на модела  окончателна граница 

на района, получена чрез някой от туловете на InVEST или експертно; 

растерен слой със земното покритие на територията, разработено в рамките 

на проект TUNESinURB + допълнителна обработка във връзка с дупките и 

припокриванията в топологията на слоя; растерен слой с почвите клипиран и 

конвертиран по новите граници; биофизична таблица, обвързваща земното 

покритие и почвено-хидроложките групи с реално изчислени стойности за 

конкретната теритрия; векторен слой със сградите, сортирани по типове; и 

таблица с информация за потенциалните щети (в $/m2) за всеки тип сгради 

file:///C:/Users/desch/AppData/Local/Temp/global_flood_depth-

damage_functions__10042017-1.pdf. 

4.Анализиране на получените от модела INVEST FLOOD RISK MITIGATION : 

Runoff_retention.tif: растер със стойности на задържане на оттока (без 

единица, спрямо обема на валежите). Изчислено от уравнение; 

Runoff_retention_m3.tif: растер със стойности на задържане на оттока (в 

m3). Изчислено от уравнение; 

Q_mm.tif: растер със стойности на оттока (mm). Изчислено от уравнение; 

cn_raster.tif: растер със стойности за CN; 

s_max.tif: растер със стойности S_max; 

flood_risk_service.shp: шейпфайл с резултати в атрибутивната таблица: 

-rnf_rt_idx: средни стойности на задържане на оттока (Ri) на водосбора; 

-rnf_rt_m3: сбор от обемите на задържане на оттока, в m3 (R_m3i), за 

водосбора; 

-flood_vol: oбемът на наводнението (Q_m3) за водосбора. 

5.Извършен е обстоен анализ на един от изходите на модела - 

Runoff_retention_m3. Този анализ доведе до извеждането на зони с нисък 

капацитет на задържане на вода (low retention capacity areas) и такива с висок 

капацитет (high retention capacity areas). 

РП 1.8.6.5. Изясняване ролята на рисковите хидрологични събития за динамиката на 

органиката и биогените в повърхностните водни тела като възлов елемент от 

функционирането и екологичната пълноценност на хидроекосистемите 

 

В рамките на тази дейност се извършва работа по две направления. В първото, 

вече беше даден старт на използването на големи данни в управлението и контрола на 

водите. В момента екипът вече разполага с една част от Големите данни за 

хидрохимични и микробиологични показатели за критични контролни точки по р. 

Искър в района на Каскда „Среден Искър“ (Фиг.1). 

https://proceedings.esri.com/library/userconf/proc00/professional/papers/PAP657/p657.htm
https://proceedings.esri.com/library/userconf/proc00/professional/papers/PAP657/p657.htm
file:///C:/Users/desch/AppData/Local/Temp/global_flood_depth-damage_functions__10042017-1.pdf
file:///C:/Users/desch/AppData/Local/Temp/global_flood_depth-damage_functions__10042017-1.pdf
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Фиг. 1. Карта на река Искър и локализация на критични контролни точки в Горен и Среден Искър. 

Критични контролни точки в Среден Искър: станция Прокопаник, станция Лакатник, станция 

Габровница. Критични контролни точки при Горен Искър: ККТ1 – р. Искър преди ПСОВ Самоков; ККТ2 

– р. Искър в точката на заустване на канала на ПСОВ Самоков; ККТ3 – р. Искър след заустване на ПСОВ 

Самоков; ККТ4 – р. Искър 5 км. след заустване на ПСОВ Самоков. 

 

При направените вече корелационни анализи между отделните показатели се 

извличат тенденции, имащи значение относно самопречиствателните процеси, а оттам 

индиректно имащи значение за извличането на алгоритми за контрола и управлението 

на водите. Това е от жизнено значение тъй като, от една страна в района на Каскада 

„Среден Искър“ има изградена и функционираща технологизирана водна екосистема с 

работещите МВЕЦ-ве, а от друга страна този участък от реката е изключително 

антропогенно натоварен поради липсата на функциониращи пречиствателни станции в 

околните селища, наличието на точкови източници на замърсяване.  

Второто направление, по което се работи, е по управление на рисковите фактори във 

води и седименти на р. Искър. Тук както беше споменато, данните от Каскада Среден 

Искър, ще бъдат надградени с такъв от участък на реката от Горен Искър. За тази част 

на реката, екипът ни разполага с данни от предишни години, при което може да се 

направи много ясно сравнение за това какво е натоварването с органика и биогенни 

елементи. По този начин могат да се идентифицират рисковите фактори по отношение 

на замърсяване на водите и седиментите на реката. На този етап имаме данни за 

биогени от два сезона от Зима 2020 и Пролет 2021 на няколко критични контролни 

точки в Горен Искър. 

 

ККТ1 

ККТ2 

ККТ3 

ККТ4 
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а) б) 
Фиг. 2. Количество на амониеви, фосфатни и нитратни йони през а) зимен сезон на 2020 и б) 

пролетен сезон на 2021 при следните критични контролни точки: 1 – р. Искър преди ПСОВ 

Самоков; 2 – р. Искър в точката на заустване на канала на ПСОВ Самоков; 3 – р. Искър след 

заустване на ПСОВ Самоков; 4 – р. Искър 5 км. след заустване на ПСОВ Самоков. 

 

От тези изследвания се установяват много високи количества на нитратни и 

фосфатни йони в ККТ 2 при заустване на ПСОВ Самоков в река Искър. Тук като 

рискови събития относно биогените в повърхностните води, може да се приеме не 

доброто функциониране на ПСОВ Самоков. Наличието на високи количества биогени 

би следвал да има своя отрицателен ефект върху хидроекосистемата. Въпреки, това 

обаче от данните се установява, че по течението на реката концентрацията на 

изследваните биогени намалява значително в ККТ 3 и ККТ 4. Това е обвързано с 

високия самопречиствателен потенциал на реката в този участък. Най-добра 

информация за това биха ни дали данните от микробиологичните показатели на води и 

седименти, които все още са в процес на обработка. Чрез обобщаване на всички 

изследвани показатели ще може да се очертаят критичните проблеми, съществуващи 

като реални и потенциални рискови фактори. Това от своя страна ще доведе до 

осъществяване на широк и задълбочен биологичен анализ, подбор на контролни 

механизми и критични показатели, и в крайна сметка би могло да се изведат важни 

индикаторни връзки. 

Дейност: РП I.8.6.6. Оценка на екологичните последствия за водните ресурси при 

рискова деакумулация и разпространяване на токсични замърсители след наводнения 

 

При работата по тази дейност беше продължен подробният анализ по отношение 

на оценка на риска, свързан с деакумулацията и разпространението на токсични 

замърсители във води и седименти. В сегашните изследвания се обръща специално 

внимание на тривиалните замърсители в речни седименти от каскада Среден Искър и 

изследване на преструктурирането на автохтонното микробно съобщество в седименти, 

замърсени с тривиална органика. Изследванията, които се провеждат са насочени 

върху: 

динамиката на ключови замърсители (органиката по ХПК, лактозата и 

протеините); 

количествата на физиологичните групи микроорганизми (аеробни и анаеробни 

хетеротрофи, и денитрифициращи микроорганизми); 

количествата на ключовите таксономични групи микроорганизми (бактерии от 

родовете Pseudomonas и Acinetobacter); 

процентното разпределение на отделните групи микроорганизми в хода на процеса 

при двата изследвани варианта. 
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Обект на изследването са микробните съобщества и тяхното преструктуриране в 

хода на моделен биодеградационен процес. Изследвано е автохтонното микробно 

съобщество в седименти, взети от микроязовира на ВЕЦ „Лакатник“, който е част от 

Каскада „Среден Искър“ (Фиг. 3). Работната хипотеза на този моделен експеримент се 

базира на три опорни точки. 

 
Фиг. 3. Каскада „Среден Искър“ и разположение на ВЕЦ,, Лакатник". 

Създадена е моделен биореактор със седименти от микроязовира към ВЕЦ 

,,Лакатник", към които е добавена суроватка, като източник на органика (лактоза и 

суроватъчни протеини) (фиг. 4). Тя е добавена в концентрация 2 g/kg. Изборът на 

суроватката като моделен замърсител се базира на предходни изследвания на екипа, 

според който биоразградимата органика е основно под формата на протеини. Едни от 

източниците на замърсяване са разположените по течението на реката населени места и 

малки мандри.  

 

 

 

Фиг. 4. Експериментален дизайн на моделния биореактор 

 

В момента се обработват получените резултати за хидрохимични, 

ензимологични и микробиологични показатели на моделната система. Имайки предвид, 
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че преструктурирането на микробните съобщества е в пряка взаимовръзка с 

адаптацията към условията на околната среда (налична органика, концентрация на 

лесно усвоими субстрати, наличие на електронни акцептори, кислородно съдържание, 

рН, температура и други), то получените данни ще бъдат от голямо значение за 

изясняване на редица адаптационни механизми на микробното съобщество, както и за 

сравнение с данните от предходното аналогово моделиране с токсични замърсители. 

РП I.8.6.7. „Изясняване ролята на рисковите събития за динамиката на въглерода и 

деградацията в горските екосистеми като елемент от функционирането и 

екологичната пълноценност на наземните екосистеми“  

За втората година от изпълнението на проекта продължи работата по създаване 

на интегрирана база данни (БД) на изследваните представителни обекти парк „Арпезос 

– Север“ и Централен градски парк. БД е отворена и позволява да се допълва 

периодично с резултати от анализите на почвените показатели.   

Местата на пробовземане от двата изследвани обекта са определени с 

координати и са интегрирани в единна система с помощта на ГИС софтуер. 

Анализирани са параметри и показатели, както е представено по-долу в отчета. 

Предстои допълнителен анализ на данните по индикаторите с оглед интеграция на 

климатични характеристики и дендрометрични скали за оценка на иглолистни видове в 

паркови насаждения и в естествени гори в района на Кърджали.  

Направена е оценка на здравословното състояние на горскодървесната 

растителност, използвана за озеленяване на урбанизирани територии в района София и 

Кърджали. Извършено е проучване на комплекса от инвазивни насекомни вредители и 

гъбни патогени по най-използваните дървесни видове в урбанизирани зелени 

територии. Изяснени са главните особености от биологията и фенологията на новия за 

фауната на страната вид Corithucha arcuata. Съобщен е още един нов за България 

вредител по кедри (Cedrus spp.) от род Cinara, за който е подготвена публикация с 

информация за морфологичните особености, разпространението и негативното 

въздействие върху растенията гостоприемници. Извършен е мониторинг върху 

разширяването на ареала на инвазивния патоген Lecanosticta acicola по видове от род 

Pinus в района на Кърджали. 

Наблюдаваните през последните години климатичните промени водят до 

постепенно изменение на биоекологичните условия, необходими за подържане на 

дървесните видове в добро физиологично състояние. В резултат на понижаване на 

тяхната устойчивост се наблюдава увеличаване на вредното въздействие на биотични 

агенти (насекомни вредители и гъбни патогени).  

За пространственото планиране и устройство на урбанизираните територии не е 

достатъчно да се оцени само състоянието на зелените системи и предоставяните услуги, 

като се пренебрегва присъствието на вредни абиотични и биотични фактори. 

Интегрираният подход на комбинирана оценка на състоянието на зелената 

инфраструктура в урбанизираните екосистеми, екосистемните услуги и вреди се 

приема като надеждна концепция при териториалното планиране в дългосрочен план 

(Георгиев и др., 2017).  

Правилното планиране на пространствено устройство на зелените зони в 

градските екосистемите и подържането им в добро здравословно състояние влияе върху  

регулирането на вредителите и болестите в тях. Необходимостта от поддържане на 

зелените зони в добро здравословно състояние е най-значима в силно урбанизирани и 

гъсто населени райони, каквито са областните градове. Вносът и пренасянето от хората 

на растенията и техните продукти между различни зони, се приема като основен път за 

проникване на инвазивни вредители и патогени, които се разпространяват в нови 

региони. Естетическата стойност на отделните градски екосистеми оказва въздействие 
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върху увеличаващия се широкия интерес към посещение на зелените зони за отдих и 

туризъм. Контролирането на вредители и болести по растителните видове може да бъде 

използвано като успешно средство за поддържане на устойчива зелена инфраструктура, 

която играе роля за смекчаване на последиците от замърсяването на въздуха и 

изменението на климата, и за стабилизиране на ефекта от функционалното 

разнообразие за поддържане на човешкото благополучие. 

Все по-голямо приложение за картографиране на различни типове градски 

екосистеми намира дистанционното наблюдение чрез използване на безпилотни 

летателни системи (БЛС) поради получените изображенията с висока разделителна 

способност, заснети на ниски височини (Feng et al., 2015). Използването на 

дистационни методи за наблюдение в комбинация с теренни изследвания се използват 

все по-често при оценка и картографиране на дървесна и храстова разстителност в 

градски екосистеми (Dimitrov et al., 2018). Резултатите показат, че прилагането на този 

интегриран подход може успешно да бъде използван за дистанционно наблюдение на 

зелени системи в населени места с последващо подробно проучване за нападение на 

насекоми и бързо откриване на инвазивни вредители и патогени, с цел предотвратяване 

разпространението им в нови райони. 

Целта на проучването е се извърши оценка на фитосанитарното състояние на 

дървесната и храстова растителност, използвана за озеленяване на градски територии в 

Кърджали, чрез използване на интегриран подход на базата на дистанционни методи за 

наблюдение и теренно обследване за идентифициране на заблахи от биотични фактори 

– насеомни вредители и гъбни патогени. 

Под-пакет РП.I.8.7: Методи и модели за оценка на риска (човешки ресурси, 

сграден фонд, инфраструктура, икономически сектори 

 

В този под-пакет са включени изследователски дейности, насочени към 

оценката, измерването и пространствената интерпретация  на уязвимостта и риска за 

населението, урбанизираните територии, инфраструктурните системи, както и за най-

чувствителните икономически сектори към неблагоприятни/катастрофални атмосферни 

и хидросферни явления. Ще бъдат разработени и предложени научнообосновани 

подходи, методи, симулационни и индикативни модели за оценка на уязвимостта и 

риска от неблагоприятни явления, както и такива, които са насочени към 

пространствената интерпретация и картографирането на потенциала за тяхното 

проявление в рамките на отделните части от националното пространство. Подробно ще 

бъдат засегнат геодемографският компонент, който е определящ за цялостната оценка 

на риска. Специален акцент ще бъде поставен върху оценката на уязвимостта на 

туризма, който, освен че е основен икономически сектор в структурата на 

националното стопанство, е силно зависим  и потенциално уязвим от проявата на 

неблагоприятни/катастрофални явления. 

РП I.8.7.2. Оценка на уязвимостта и риска върху населението и сградният фонд 

Анализирани са възприетите от различните научни дисциплини определения за 

уязвимост и разработените в съотвествие с тях  „концептуални модели на уязвимост“, 

както и описаните в науната литратура „подходи“ за измерване на уязвимостта. 

Определени са т.н. „измерения на уязвимостта“, които ще бъдат предмет на изследване 

през следващия етап на програмата: социална, икономическа, културна, 

институционална, физическа и екологична уявимост. Специално внимание е отделено 

на индикаторния подход за измерване на уязвимостта. Изготвен е списък с 

използваните в научната литература индикатори за уязвимост, както по фактори 

(exposure, susceptibility and fragility и lack of resilience) на уязвимостта, така и по 

отделните й измерения (социална, икономическа, културна, институционална, 
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физическа и екологична уязвимост). 

През изминалият период са селектирани ключови индикатори за оценка на уязвимостта 

и риска, които в момента се обезпечават с необходимите данни. 

По конкретно това са:  

Индикатори за измерване на уязвимостта 
За двата елемента на уязвимостта(потенциални щети и капацитет за справяне ) са 

разработени набор от индикатори. Индикаторите покриват всички измерения на уязвимостта – 
социално, икономическо, екологично и културно.(Отчет за втора година) Индикаторите са 
приложими както на областвно, така и на общинско ниво.(Табл.1) 

Таблица1.  Индикатори за измерване на уязвимостта 

Индикатор 

И
зм

е
р

ен
и

е 
н

а 
уя

зв
и

м
о

ст
та

 
Описание на индикатора Терито 

риално 
ниво 

И
зт

о
чн

и
к 

н
а 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

я 

Потенциални щети 

Регионален 

БВП / човек 
И Измерва стандарта на живот в областта и 

степента на развитие на местната икономика. 

Колкото по-висок БВП на човек от населението 

има съответната област, толкова това е 

показателно за по-силна местна икономика и по-

висок стандарт на живот на местните жители. 

Област 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Урбанизирана 

територия 
И,С Категории от Корине земно покритие 2018, 

включени в показател "Урбанизирана 

територия": 

111 Населени места с плътно застрояване 

112 Населени места със свободно застрояване 

121 Индустриални или търговски обекти 

122 Пътно-шосейна и железопътна мрежи, и 

прилежащата им земя 

123 Пристанища 

124 Летища 

131 Кариери и открити рудници 

132 Сметища 

133 Строителни обекти 

142 Места за спорт и отдих 

Област/ 

община 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.g

o
ve

rn
m

en
t.

b
g 

Гъстота на 

населението 
С Дава информация за броя на хората на единица 

площ. Гъстотата се влияе от измененията в 

размерите на урбанизираните територии и 

процеса на урбанизация на населението в 

резултат на неговото естествено и механично 

движение. 

Област/ 

община 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Защитени 

територии 
Е Защитени зони по чл. 6 от ЗБР, като част от Ев- 

ропейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", 

за опазване на типовете природни 

местообитания по Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна и за 

опазване на местообитания на видове по 

Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно 

опазването на дивите птици. 

Област/ 

община 

h
tt

p
:/

/p
d

b
as

e.
 

go
ve

rn
m

en
t.

b
g/
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Археологическ

и и културни 

обекти 

К Включват наземни, подземни и подводни 

археологически обекти и резервати; 

исторически обекти и комплекси; архитектурни 

обекти и комплекси; етнографски обекти и 

комплекси; образци на парковото изкуство и 

ландшафтната архитектура; природни ценности 

(образци), включително антропологични 

останки, открити при теренни проучвания, 

останки на палеозоологията и култивирани 

растения; индустриално наследство; 

произведения на изящни и приложни изкуства. 

Чл. 6, Закон за културното наследство. 

Област 

h
tt

p
:/

/m
c.

go
ve

rn
m

en
t.

b
g/

 

Капацитет за справяне 

Относителен 

дял на 

населението на 

65 и повече 

години–

1.02.2011 г. 

С,И  Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Относителен 

дял на насе- 

лението на 7 и 

повече навър- 

шени години с 

високо образо- 

вание (средно 

и висше) 

С,И Това е най-високата степен на завършено 

образование, независимо от формата на 

обучение, в която е придобито (дневна, вечерна, 

задочна, дистанционна), за което лицето 

притежава диплома или свидетелство 

(български или легализирани чуждестранни): 

• "Висше образование" — образователна и 

научна степен "доктор"; образователно-

квалификационни степени "магистър"; 

"бакалавър"; "професионален бакалавър 

(специалист, полувисше)". 

• "Средно образование" — средно специално 

(техникуми, професионални гимназии, III 

степен ПК); средно професионално-техническо 

(СПТУ, професионална гимназия, II ПК); средно 

общо 

образование (гимназия); професионално 

обучение след средно образование (IV степен 

ПК). 

Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.n

si
.b

g/
 

Относителен 

дял на 

население на 

16 и повече 

навършени го- 

дини с трайно 

намалена 

работоспособ 

ост 

или степен на 

увреждане (от 

50% до над 

90%) 

С,И Лица с трайно намалена работоспособност или 

степен на увреждане са лицата на 16 и повече 

навършени години, които имат експертно реше- 

ние на ТЕЛК или НЕЛК за извършена 

медицинска експертиза. 

Трайно намалената работоспособност, респ. 

степента на увреждане, се определя в проценти 

спрямо възможностите на здравия човек. 

Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.n

si
.b

g/
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Брой легла 

в лечебните 

заведения за 

болнична по- 

мощ на 10 000 

души 

С Показва броя на болничните легла в лечебните 

заведения на 10 000 души от населението. 

Легловата база служи за относителен показател 

на материалната осигуреност на 

здравеопазването в областта. 

Област 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Население на 1 

лекар — 2019 

г. 

С Общопрактикуващите лекари са първото 

стъпало в здравната система. Индикаторът брой 

лица на един общопрактикуващ лекар показва 

както осигуреността на населението с 

медицински персонал, така и натовареността на 

лекарите. 

Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Пътно-

шосейна 

мрежа на 1000 

км2 — км 

С,И Измерва сбора от дължината на автомагистрали 

и пътища (първокласни, второкласни и 

третокласни), съотнесен към територията на 

съответната област. Републиканската пътна 

мрежа е от изключително значение за превоза на 

пътници и товари в страната. Индикаторът 

изключва улиците в населените места. 

Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Относителен 

дял на обита- 

ваните жилища 

с достъп до 

интернет 

С Достъпът на домакинствата до интернет е 

показателен за навлизането на новите 

информационно-комуникационни технологии в 

регионите на страната. 

Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Относителен 

дял на 

обитаваните 

жилища 

с наличие на 

компютър 

С  Област/о
бщина 

h
tt

p
:/

/w
w

w
. 

n
si

.b
g/

 

Относителен 

дял на разходи 

за опазване и 

възстановяване 

на околната 

среда за 2011 г. 

Е Разходите за опазване и възстановяване на 

околната среда са измерени по текущи цени на 

годината. 

В тях се включват: 

• разходи за придобиване на дълготрайни ма- 

териални и нематериални активи с екологично 

предназначение; 

• разходи за поддържане и експлоатация на 

ДМА-ЕП; 

• разходи за извършване на мероприятия за 

опазване и възстановяване на околната среда; 

• разходи за административна дейност, вкл. 

изплатени суми за работни заплати, социални 

осигуровки и надбавки на персонала, зает в 

административни дейности, свързани с опазване 

на околната среда. Тук са включени данни и за 

Министерството на околната среда и водите, 

Изпълнителната агенция по околна среда, 

районните инспекции за околната среда и други. 

Област 

h
tt

p
:/

/s
ta

tl
ib

.n
si

.b
g 

С — социално изм.; И — иконом. изм.; Е — екологично изм.; K — култ. измерение 

 
Оценка на уязвимостта- Оценка на потенциалните щети 
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Оценката на потенциалните щети се основава на следните индикатори: Регионален 
БВП/човек, Урбанизирана територия, Гъстота на населението, Защитени територии, 
Археологически и културни обекти. 

Функционалната връзка на индикаторите с уязвимостта е представена в Табл.2. 
Таблица 2.  Връзка между индикаторите за потенциални щети и 

уязвимостта 

Наименование на 
индикатора 

Определение/дефиниция 
на индикатора 

Мерна единица Функционална 
връзка с 

уязвимостта 
Регионален 

БВП / човек 
БВП/човек на областно 

ниво 

Лева/човек По-висок БВП/човек, 
по -висока уязвимост 

Урбанизирана 

територия 
Относителен дял на 

урбанизираната площ 

% По-висок %, по-
висока уязвимост 

Гъстота на 

населението 
Предоставя информация 

за броя на хората на 
единица площ. 

души/км2 По-голям брой хора, 
по-висока уязвимост 

Защитени територии Относителен дял на 
защитените територии 

% По-голям %, по-
висока уязвимост 

Археологически и 

културни обекти 
Брой на археологическите 

и културни обекти с 
национално и световно 

значение 

брой По-голям брой, по-
висока уязвимост 

 

 

РП I.8.7.3. Методи и подходи за оценка на уязвимостта и риска от риска от 

неблагоприятни атмосферни и хидросферни явления в урбанизираните територии  
 

През изминалият период се работи основно по създаването на аналитични 

модели за оценка на уязвимостта и риска от неблагоприятни хидросферни и 

атмосферни явления в туристическите райони. За целта е създадена геобаза данни с 

обекти в туристическите райони, които са особено чувствителни към подобни явления. 

На база данни от регионални климатични модели от базата данни medcordex са 

направени проекции на възможните климатични въдействия върху тези целеви райони 

по два сценария RCP 4.5 и  RCP 8.5. Хоризонта на сценариите е 2050 г., като 

понастоящем се работи по подход за категоризация на АТЕ в рамките на 

туристическите райони по отношение уязвимостта им към възможните климатични 

промени. 

Под-пакет РП.I.8.8. Технологични решения за изследване на опасността и системи 

за ранно предупреждение 

 

Горските пожари се превърнаха в глобално бедствие, нанасящо огромни щети на 

горите и горското стопанство в целия свят. Тези пожари в значителна степен се 

отразяват и върху екологичното равновесие на цялата планета. 

Като цяло горските пожари оказват отрицателно въздействие върху 

икономическото, социалното и екологичното състояние на отделни страни и цели 

географски райони. Резултатите от действието на горските пожари водят до 

унищожаване на огромни количества ценна дървесина, разстройване и влошаване на 

горските насаждения, обезлесяване на огромни територии, влошаване на защитните 

функции на горите, намаляване на водоохранната им роля, увеличава се почвената 

ерозия, особено в планинските райони. Успоредно с това се влошават условията за 

земеделско производство, на голяма опасност се излагат животни и хора, 
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производствени сгради и жилища, инфраструктура и други обекти, засегнати пряко или 

косвено от огнената стихия. Според изследванията и разчетите на американския 

изследовател д-р Алън Дърник, като резултат от горските пожари нашата планета е 

претърпяла истинска екологична катастрофа . 

По данни на горската пожарна статистика, годишно в света се опожаряват от 10 

до 15, а в някои години и 20 милиона хектара гори . Само на територията на 

Европейския съюз за последните 30 години средногодишно се опожаряват по 480 000 

хектара гори, като 85% от тях се намират в Средиземноморския район . 

Данните от нашата горска пожарна статистика показват, че за последните 20-25 

години средногодишно у нас се опожаряват по около 10 000 ha гори. Опожарените за 

същия период горски територии заемат приблизително 5% от общата горска територия 

на страната ни . 

От средата на миналия век проблемът с пожарната активност в горите в световен 

мащаб придоби нови, опасни, а в определени години, и критични измерения. Този 

проблем в най-голяма степен засегна огромни горски територии в САЩ, Канада, 

Австралия, Русия и страните от Южна Европа. Като илюстрация на тази ситуация може 

да се посочи следния цитат: “225 000 горски пожара, 2 600 000 хектара опожарена площ 

в 224 провинции и департаменти в Гърция, Испания, Португалия, Италия и Франция. 

Само 13 дни без възникнал пожар. Това е накратко разказът за горските пожари от 1989 

до 1993 г. 

Статистиките посочват още, че като резултат от горските пожари и борбата с тях 

се увеличава и броя на загиналите и ранените хора в Австралия, Русия, Гърция, Италия, 

Португалия, Турция и другаде. В страни като САЩ, Русия и Турция борбата с горските 

пожари се разглежда като елемент от националната им сигурност. 

За решаването на посочените проблеми, свързани с отрицателните последици от 

горските пожари и борбата с тях на национално, регионално и международно ниво, се 

отделят значителни човешки, финансови, материални и научни ресурси. Значителни 

средства в това отношение се заделят и в програмите на Европейския съюз за защита на 

горите на Съюза от пожари. Основните цели на програмите за ресурсно осигуряване на 

мерките и мероприятията по защитата на горите на Съюза от пожари са насочени към 

намаляване на броя на възникналите пожари и намаляване на размера на опожарените 

площи. 

При площ от 111 хил. км2 полския и горски фонд заемат съответно 53 и 33,8% от 

територията на страната ни. Тези площи са под постоянната заплаха от природни 

бедствия и голям брой кризисни ситуации. В статистиката за 2020г. например, 

пожарите със своите 28% заемат второ място след катастрофите, като броят им е по-

голям с 8% от всички природни бедствия в страната взети заедно (фиг.1).  

 

 
Фигура 1: Разпределение на природните бедствия за 2020. 
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Опожарените горски площи са големи, а нанесените вреди на биологичното и 

растително разнообразие, няма да позволи възстановяване на природата за дълъг 

период. На фиг. 2  са показани опожарените горски площи за периода 1980-2020г. 

 
 

 

Фигура 2: Изгорени горски площи в ха. 

Схема на системата, която се предлага в настоящата разработка е дадена на фиг. 3. 

 
Фиг.3. Схема за ранно предизвестяване на пожари 

Идеята на тази система за предупреждение за горски пожари е следната въз основа на 

проучвания, направени на места, където има голяма вероятност от пожари и в близост 

до населени места. Сензорите (1) са разположени на различни височини върху 

дърветата. В случай на някой от горските пожари, описани по-горе, температурата ще 

започне да надвишава и сензорът незабавно ще предаде на контролната точка (2) 

сигнал, че на мястото има пожар. ГКПП незабавно ще предаде информацията на 

мобилната мрежа и услугите за управление на бедствия (3). 

През третата година са започнати изследвания на база на схемата по горе и на база 

на тези изследвания се прави методика за схемата. 

По време на отчетения периоda e публикувана една, която е реферирана в WoS и 

Scopus. Приготвя се и проекто предложение по схемата предложена по горе за конкурс 

за фундаментални изследвания по ФНИ 2021. 

 
 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

 

РП.I.9.1. Опасни геоложки процеси: разпространение, фактори и особености 
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През изминалата година бяха посетени някои от обектите, които бяха 

набелязани в миналия етап на Програмата. Също така продължава събирането на 

информация за нови обекти на изследване. 

 

РП.I.9.1. Анализ на разпространението на опасни геоложки процеси 

Общ преглед на разпространението на свлачищните процеси в страната - 

актуализиране на наличната информация 

1.2. Общ преглед на разпространението на срутищните процеси в страната - 

актуализиране на наличната информация 

1.3. Общ преглед на разпространението на кално-каменните порои в страната - 

актуализиране на наличната информация (+ раб. карта) 

Продължава въвеждането в ГИС среда на информация за местоположението на 

прояви на кално-каменни порои. Като отделни слоеве са съставени модели на релефа на 

ключови участъци, изчислени са морфометрични показатели. Работи се по анализ на 

геоморфоложките предпоставки и оценка на климатичния фактор за  възникване и 

разпространение на опасни геоложки явления. 

През 2020 и 2021 година работата бе насочена в басейна на р. Хърсовска (ляв 

приток на р. Благоевградска Бистрица, респ. ляв приток на Струма) и северната част на 

Кресненския пролом. Планира се да се възобновят наблюденията и по левите притоци 

на р. Струма в Ораново-Железнишкия пролом, където бяха изградени ключови 

участъци. Това ще е възможно след окончателното изграждане на АМ Струма 

 

Екипът продължава анализа на геоложките и геоморфоложките предпоставки за 

възникването на кално-каменни потоци и дебритни прииждания в страната и по-

конкретно в района на с. Черна Места, гр. Банско, с. Първомай (Петричко) и северните 

склонове на Беласица. Продължава събирането на информация за нови ключови 

локалитети и техният предварителен анализ. 

Продължават изследванията на долината на р. Черна Места, предстои 

публикуването на статия в издание, което е реферирано и индексирано в Web of 

Science. 

За развитието на кално-каменни потоци и връзката им с активни разломи в 

района на гр. Банско е публикувана статия в издание, което е индексирано и 

реферирано в Web of Science: Gerdjikov, I, Dotseva, Z., Gikov, A., Vangelov, D., 

Yanchovichin, G. 2021. Alluvial fan of Glazne river, Bansko town, SW Bulgaria. REVIEW 

OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 82, part 1, p. 47–61 

За обект „Река Рибнишка“ и района е направен предварителен анализ на 

опасността от проява на кално-каменни потоци, оценена е геоложката и 

геоморфоложката роля при формирането на процесите във водосбора. Получените 

данни ще бъдат  представени по време на Научната конференция на БГД, 2021. 

Докладът ще бъде публикуван в изданието към конференцията, което е индексирано и 

реферирано в Web of Science, под заглавие “Debris flows and debris floods occurrence in 

the Ribnishka River watershed (southern slopes of Ograzhden Mountain)”. В процес на 

изготвяне е още една публикация за водосбора на р. Рибнишка, която ще бъде 

публикувана в издание с импакт фактор. 

Започнати са предварителни изследвания по дистанционни данни и архивна 

информация за Местенския басейн, Златишки басейн (Куру дере, Златишки проход) и 

района на с. Оплетня, с. Церово и с. Елисейна. 

Екипът е започнал разработването на методика за оценка на влиянието на 

геоложката среда върху развитието на кално-каменни потоци и дебритни прииждания 

на територията на страната. 
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Картографиране и каталогизиране 

Набелязване на местата на непознати до момента обекти, за които може да се 

очаква проявата на рискови процеси: чрез анализ на сателитни/самолетни снимки; и 

чрез анализ на архивни данни. Реализирана е работа във фонда на Държавeн Архив, 

Благоевград и са анализирани архивни единици. 

Набавени бяха топографски карти в мащаб 1:50 000, 1:25 000 и 1:5 000, както и 

геоложки в мащаб 1:100 000 и 1:50 000, които бяха използвани като основа за 

конкретизиране на местоположението на ключовите участъци и за планиране на 

теренните дейности. Направен е подборът и обработката на дигитален (цифров) модел 

на релефа (ДМР) и ГИС-софтуер за обработка на геоданните и съставяне на 

картографски модели. За целите на изследването беше използван ДМР, разработен от 

NASA и METI (2011) с разделителна способност 30 m (големина на пиксела 30х30 m) и 

точност ±15 m в хоризонтално направление и ±20 m във вертикално. Впоследствие този 

цифров модел на релефа беше вторично обработен, което подобри неговата точност и 

намали разделителната му способност на 10х10 m големина на пиксела. 

За обработката на данните и създаването на геоинформационна база с данни за 

изследвания район са използвани ГИС-софтуерни продукти SAGA (System for 

Automated Geoscientific Analyses; Cimmery version 2.0.5; 2.1.2 ), QGIS (version 1.8.0; 2.0; 

2.12.2) и ArcGIS (version 10.0). Този софтуер позволи интегриране в ГИС среда на 

картния материал, които беше ръчно цифрован, а след това обработен за подобряване 

информативността и визуалното възприемане. 

Чрез посочените софтуерни продукти с отворен код са създадени 

морфометрични карти на 2-та основни обекта – р. Хърсовска и Кресненското дере 

(Приложение 1 - карти).  

 

Характеризиране на процесите 

•разграничаване на кално-каменни от водно-каменни потоци; Доказан е водно-

каменният пороен поток по р. Хърсовска. 

•дефиниране на геоморфоложкия израз на резултатните ерозионни и 

седиментационни форми. 

Методика 

•разпознаването на важното значение на водно-каменните потоци значително 

разширява целевия обхват на проекта, поради увеличаването на потенциално уязвимите 

площи; 

•оценка на промяната във времето на съвременните геоморфоложки форми 

(change detection): анализа на ситуацията в района на гр. Банско показа, че в случай на 

висока честота на съвременни процеси, ГИС-базираната обработка на карти, самолетни 

и сателитни снимки от различни години позволява документиране еволюцията на 

геоморфоложките форми. 

•мониториниг: безпилотни самолети, облитания на подбрани рискови участъци, 

сантиметрова резолюция на крайния продукт и възможност за оценка на обеми при 

последващи облитания. НЛС - детайлното заснемане на ключови участъци с НЛС дава 

възможност за съставяне на модели на терена с висока резолюция и проследяване на 

пространствено-времева динамика (изследвани участъци във водосбора на р. Бююкдере 

и р. Дамдере)   

Продължава въвеждането в ГИС среда на информация за местоположението на 

прояви на кално-каменни порои. Като отделни слоеве са съставени модели на терена на 

ключови участъци. Допълват се данните с информация от повторно заснемане на 

ключови участъци с насемен лазерен скенер. 
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1.4. Общ преглед на разпространението на активните разломи в страната 

Продължава попълването на литературната справка относно изследванията по 

разпространението на селектираните 4 опасни процеса на територията на страната. 

Допълва се основата на база данни за разпространението на тези процеси на 

територията на страната. При изследването на свлачищата е акцентирано върху 

разпространението им по Черноморското крайбрежие.  

 

РП.I.9.2.Развитие и разпространение на опасни геоложки явления в България 

(свлачища, срутища, кално-каменни порои) в условията на климатични промени. 

Извършено е полево изследване на разпространение на срутищни явления и 

кално-каменни порои в района на ЮЗ България и Родопите. Продължават работите по 

следните точки от предишния етап: 

-Анализ на геоморфоложките условия и синоптични ситуации за 

възникване на кално-каменни порои. Определени са индикатори, по които ще 

бъдат анализирани и оценени геоморфоложките условия. За участъци от 

Източни Родопи и долината на р. Струма по модели на релефа са изчислени: 

площ на водосборите, наклони, хоризонтално и вертикално разчленение на 

релефа, индекс на Мелтън, кривина на повърхнината на склона, топографски 

индекс на овлажнението, индекс на силата на водните потоци.  

-Работи се по подобряване на структурата на ГИС база данни за 

условията и факторите за възникването на кално-каменни порои в ключовите 

участъци на изследване. Попълва се базата данни за кално-каменни порои в 

Геоинформационния портал на МГУ „Св. Иван Рилски“. Като отделни слоеве са 

въведени модели на релефа, наклони и информация за изчислени 

морфометрични показатели на водосбори с проява на кално-каменни порои. 

Актуализира се атрибутната информацията по отношение на седиментоложките 

анализи.  

 

Работа в Държавен архив (Банско) 

 

Теренни изследвания. Качествен контрол на изходната информация. 

 

Продължават работите, проведени 2019 и 2020 години по следните направления: 

Прецизирани са ключови участъци, в които ще бъдат извършвани детайлни 

изследвания в рамките на програмата.  

Продължават изследванията на участъците, започнати през 2019 г., в долината 

на Средна Струма  и Източни Родопи, а също така са създадени и нови ключови 

участъци (в долината на р. Хърсовска). Проследени са поставените маркери на терен, 

по които се следи за динамиката на процеса. Събрани са проби от седименти от леглата 

на потоците и наносни конуси.  

Извършени са теренни изследвания и опробване на ключови участъци с проява 

на кално-каменни порои в Източни Родопи. Изследванията в района на с. Голяма бара 

показват затихване на процесите в долната част на склона. Все още се наблюдават 

прояви на интензивна регресивна ровинна и овражна ерозия в по-високите части от 

склона, което е предпоставка за мобилизиране на склонов материал при интензивни 

валежи и проява на кално-каменни порои. Изследваният участък във водосбора на р. 

Дамдере показва динамика и увеличение на транспортирания материал. Направено е 

повторно заснемане с лазерен скенер на участъка, данните от което са в процес на 

обработка и съставяне на модели на терена. Сравнението на данните от заснемането и 
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седиментоложките анализи с тези от 2019 и 2020 г. ще даде възможност за 

проследяване на пространствено-времевата динамика на пороите. Поради спецификата 

на процесите изследванията и актуализирането на информацията ще продължи и през 

следващите етапи на Програмата. 

Направено е заснемане с НЛС и картиране на пукнатини и елементи на пластове 

на скален откос в района на Искърския пролом с цел диагностика по отношение 

възможността за проява на срутище. Данните от теренните измервания се обработват и 

ще бъдат представени в научна публикация. 

Проведено е предварително проучване на участъци, засегнати от кално-каменни 

порои и срутища в Кресненското дефиле и са взети проби. Направен е сравнителен 

анализ на причините и характеристиките на кално-каменните порои, проявени в 

различно време в района на Кресна. Закупена е мониторингова апаратура – 5 бр. 

автоматични метеорологични TFA Nexus. Три от тях вече е инсталирани: в с. Крупник 

(на 18.04.2019 г.), в района на с. Кресна (октомври, 2019 г.) и в района на Ген Гешево. 

Водят се преговори/проучвания за инсталиране на другите 2 метеостанции, като 1 от 

тях се предвижда да се инсталира в Източните Родопи.   

 

Инсталирана е нова мониторингова точка, оборудвана с метеостанция TFA 

Nexus. Тя е в района на Историческия музей в гр. Каварна и има за цел да следи 

валежната обстановка във връзка със свлачищно-срутищните процеси в района.  

Водят се преговори за инсталацията на втора метеостанция в района.  

Водят се също преговори за метеостанция в гр. Оряхово, свързана със 

свлачищните движения в района и връзката им с валежния фактор.  

 

Чрез собствени измервания и метеорологични архиви се допълва базата данни за 

валежите в изследваните ключови участъци 

 

Характеристика на комплекса от синоптични ситуации и климатични условия, 

водещи до проявата на кално-каменни порои. 

В допълнение към синоптичния архив, създаден в резултат на работата през 

предходните години от Програмата, са анализирани нови синоптични ситуации, 

свързани с проява на кално-каменни порои в Кресненското дефиле (Приложение 2 – 

синоптични обстановки). Актуализира се базата данни за изследване на връзката 

метеорологично време – изменение на климата – опасни геоложки явления. Базата 

данни включва данни от метеорологични измервания, синоптични и климатични 

архиви, литературни източници и данни от медиите за случаите с опасни геоложки 

явления. Анализите ще  бъдат допълвани и информацията актуализирана и през 

следващите етапи на програмата. Проявата на нови случаи на кално-каменни порои и 

съответстващите синоптични обстановки са отразени в научна публикация (Кендерова, 

Р., Г. Рачев; Характеристика на селевия поток в Кресненския пролом от 26 септември 

2020 г.; Сп. на БГД, т. 81; год. 2021, кн. 3, ISSN (online):ISSN 0007-3938) и ще бъдат 

представени на Националната научна конференция на БГД с международно участие 

„ГЕОНАУКИ 2021“.  

Анализирани са валежните количества, записани от АМС, инсталирана в района 

на Крупник (Приложение 3 – валежи) 

Чрез изчисление и анализ на индекси за сезонност и концентрация на валежите 

(PCI – Precipitation Concentration Index) и индекс за ерозивност на валежите (MFI – 

Modified Fournier Index) е оценена ерозивността на валежите в районите на Кърджали и 

Ловеч и са представени в научна публикация (Nikolova N., Matev S., Pophristov V. 2021. 
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Rainfall Erosivity and Extreme Precipitation Months – A Comparison between the Regions of 

Lovech and Kardzhali (Bulgaria). SGEM Conference Proceedings 2021. ISSN 1314-2704). 

 

Установиха се зависимости между валежите и проявленията на калнокаменни 

порои в Кресненското дефиле в резултат от работата на инсталираните метеостанции 

(в.ж. РП.I.9.4).  

 

На базата на резултатите от лабораторните анализи на събраните проби от 

наслаги в Кресненското дефииле и информацията от синоптични архиви е направена 

геоморфоложка характеристика и са оценени синоптичните условия за проява на кално-

каменни порои в района на Кресненското дефиле. Резултатите са представени в научна 

публикация в списание, индексирано в базата данни на Scopus (Krenchev, D., R. 

Kenderova, S. Matev, N. Nikolova, G. Rachev, M. Gera. 2021. Debris Flows in Kresna Gorge 

(Bulgaria) – Geomorphological Characteristics and Weather Conditions. J. Geogr. Inst. 

Cvijic. 2021, 71(1), pp. 15–27. https://doi.org/10.2298/IJGI2101015K) 

 

Седиментоложки анализи 

 

Извършени са морфоскопски и зърнометричен анализи на наслаги от кално-

каменни порои. На базата на кумулативните криви от анализа на зърнометричния 

състав са определени коефициенти на сортировка и медианен диаметър, и са съставени 

хистограми за механичния състав на наслагите. Въз основа на получените резултати са 

определени условията на седиментоотлагане. По данни от морфоскопския анализ са 

определени форма на валуните и чакъла, и степен на изветреност, които са показател за 

условията на транспорт. Извършени са нови опробвания в долината на р. Хърсовска и 

предстоят лабораторните анализи. Планирана е работата по научна публикация с 

резултатите от анализите. Разширен е обхватът на лабораторните анализи, извършен е 

гранулометричен анализ на нови опробвания. Част от резултатите са представени в 

Приложение 4 – гранулометричен анализ.  

Актуализирана е информацията относно статистическите коефициенти на 

зърнометричния състав на наслагите от кално-каменни порои в Източни Родопи. 

Анализът е направен като са използвани φ единиците за размери на фракциите и е 

базиран на стойностите за фракциите, определени с международен стандарт ISO 14688-

1 и съобразени в EN ISO 17892-4:2016 (БДС EN ISO 17892-4:2017), което позволява 

сравнение с международната практика. Данните от седиментоложкия анализ на избрани 

ключови участъци са представени в научна публикация (Rizova, R., Nikolova, V., 2021. 

Geomorphological and sedimentological characteristics of debris flows in the river Buyukdere 

watershed (Eastern Rhodopes, Bulgaria). 21st International Scientific Conference – SGEM) 

 

Анализ на геоморфоложки фактори за проява на кално-каменни порои 

Направен е анализ на морфометричните показатели на водосбори с проява на 

кално-каменни порои (на р. Дамдере и по-малки водосбори, пряко влияещи върху 

седиментния режим на яз. Кърджали). По модели на релефа са изчислени и 

анализирани следните показатели: площ на водосборите, наклони, хоризонтално и 

вертикално разчленение на релефа, индекс на Мелтън, кривина на повърхнината на 

склона, топографски индекс на овлажнението, индекс на силата на водните потоци.  

 

База данни и работа в ГИС среда 
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Попълва се базата данни за кално-каменни порои в Геоинформационния портал 

на МГУ „Св. Иван Рилски“. Продължава работата по подобряване на структурата и 

визуализацията на изготвеното в предишния етап на Програмата уеб-приложение, 

представящо информация за факторите и предпоставките за проява на кално-каменни 

порои, и резултати от изследванията. Информацията се актуализира. 

 

По данни от наземно лазерно сканиране са съставени модели на релефа на 

участъци с проява на кално-каменни порои. Въз основа на съставените модели на 

релефа и ALOS – PALSAR DEM (ASF DAAC, 2015) са генерирани слоеве за 

морфометричните показатели на участъците. Допълнена е ГИС-базата с данни от 

повторно заснемане на ключови участъци с проява на кално-каменни порои, което 

позволява анализ на геоморфната промяна и оценка на развитието на геоморфоложките 

процеси. 

Проведено е предварително проучване на участъци с проява на срутища в 

Кресненското дефиле и Искърски пролом, и са взети проби.  

 

Анализ на условията, факторите и разпространението на склонови процеси по 

перифериите на платовидни заравнености. 

 

Геоложки строеж на платата в СИ България 

 

За допълнително изясняване на геоложкия строеж на крайбрежната част от нос 

Шабла до нос Калиакра бе проведена командировка. 

 

Описани и опробвани са седименти от три разреза – при село Тюленово. Взети 

са образци за съвместни седиментоложки и инженерногеоложки изследвания. 

Направено е макроскопско описание на образците, които представляват 

различни видове варовици.  

Извършена е микроскопска характеристика на варовиците на базата н 

наблюдения на дюншлифи.  

Предварителни данни от това изследване са представени като приложение 5 - 

Микроскопско изследване на сарматските (бесарабски) рифови варовици от село 

Тюленово до нос Шабла, СИ България.  

Изследваните варовици са със сарматска (бесарабска) възраст и са включени в 

обема на Одърската свита. Те представляват част от рифова постройка, която се 

разкрива по крайбрежието от нос Шабла до нос Калиакра.  

Със седиментоложките изследвания ще бъдат определени структурните 

особености на варовиците и микро- и макрофосилите, които ги изграждат. Варовиците 

са силно окарстени. С инженерногеоложките изследвания ще бъде определена тяхната 

порестост, якостни показатели и др.  

След извършването на изследванията ще бъде подготвен текст за статия. 

 

Съвместните седиментоложки и инженерногеоложки изследвания на варовици, 

изграждащи нос Калиакра, са представени в текст за статия, изпратен за публикуване в 

списанието на Доклади на БАН. Заглавието е „The Sarmatian carbonate tempestites from 

Kaliakra Cape (NE Bulgaria) – a real risk to its stability“, с автори Николай Добрев, Елена 

Колева-Рекалова, Росен Нанкин.  

   
РП.I.9.3. Активни разломи, свързани с тях теренни деформации и райониране на 

терените по възможна проява на вторични сеизмогенни деформации.  
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Продължава инвентаризацията и описанието на активните разломи на 

територията на страната. Използват се предимно налични данни и такива от 

дистанционни изследвания. Акцент се поставя на големите урбанизирани територии, 

предвид риска от възникване на деформации и земетресения в тях, които могат да 

засегнат важна инфраструктура. За района на гр. Банско е доказана връзката между 

образуването на кално-каменни потоци и активни разломи. Подробен анализ е направен 

за северния склон на Рила между Дупница и с. Сестримо. Мотивирана е следа на 

системата активни разломи, като се предполага съществуването на две свързващи 

рампи: едната свързва Сапаревския с Говедарския разседи (Джерманска рампа), а 

другата свързва Говедарски сегмент със Костенецко-Сестримския (рампа Боровец). 

 

Екипът е провел няколко командировки в страната (гр. Разлог и района, района 

на с. Черна Места, района на с. Бачево, района на гр. Самоков, с. Говедарци) с цел 

установяване, документиране и оценка на активни разломи. По време на теренната 

работа проучваните обекти бяха подробно документирани и заснети. 

 

Разработено за 2021 г: 

1/ картиране на  североизточния завършек на Семковския разлом към яз. 

Белмекен; 

2/ картиране на района на с. Бачево с цел характеризиране на предполагаемо 

активния Бачевски разлом и неговата връзка със Семковския разлом; 

3/ картиране на активни разломни сегменти в района на Боровец и на 

Говедарският разсед. 

 

4/ анализ на хода на активните разседни сегменти в северното подножие на Рила 

и връзката им с младите разломявания в Палакарийския грабен; 

заедно с колеги от ГИС екипа (д-р С. Димитров, ГГФ, СУ) 

5/ облитане с безпилотен самолет, генериране на снимка и цифров модел на 

релефа със сантиметрова точност за района на гр. Банско. Тя би дала основа за 

сравняване на повърхностни деформации и разкъсвания при евентуално разломяване в 

района. 

 

В района на Горнооряховската сеизмична зона са установени няколко успоредни 

разлома с посока изток-запад. Те са изявени в релефа и показват признаци на 

съвременна активност. В района на Стражица са наблюдавани разломи с посока ЮЗ-СИ 

с признаци на съвременна активност. Те се явяват коси спрямо разломите от 

Горнооряховската сеизмична зона. Вероятно това е система от спрегнати разломни 

сегменти, които контролират сеизмичността в района.  

 

Разгледани са терените с проявени исторически случаи на втечняване на слаби 

водонаситени почви на територията на България при силни земетресения. Обобщенията 

са представени в табличен вид и на карта. Документираните втечнявания са основно в 

Крайдунавските низини (Видинската, Козлодуйската, Чернополската, Свищов-

Беленската, Бръшлянската); по долното течение на р. Янтра и около гр. Горна 

Оряховица; в терасата на р. Голяма (гр. Стражица); в терасите на р. Искър (Софийско); 

по долината на р. Струма и на р. Марица (между Чирпан и Пловдив); в пясъчните коси 

в районите на Бургас и Варна; в крайморските лимани. 
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Инженерната оценка на тази опасност изисква познаване на нейния произход, 

оценка на потенциалната поява на това явления и произтичащия от него риск. По време 

на изследването бяха анализирани условията на геоложката среда, благоприятни за 

появата на тези явления (геоложки и геоморфоложки), факторите за тяхното 

възникване както и методи за определяне на условията за втечняване. Разгледани са 

различни методи за оценка склонността на водонаситените пясъци към втечняване. 

Изследванията върху динамичните свойства на почвите в България са свързани с 

наблюдаваните прояви на тези вторични сеизмогенни явления при силните 

земетресения и при проектирането на важни инженерни съоръжения в страната. 

 

Разработва се методика за определяне активността на морски и сухоземни 

разломи в района на северния български бряг и на риска от генериране на пропадания, 

свлачища и земетресения.  

 

Комплексни археосеизмологични изследвания на руините на манастирски 

комплекс Джанавара от V-VII в. в квартал Аспарухово, Варна, установени са различни 

видове първични сеизмични деформации на съоръженията, предизвикани от разломи 

достигащи повърхността и премествания по тях, както и вторични деформации, с 

разрушения и повреди на постройките в резултат земетресение предизвикано от 

отдалечен източник. Обсъдени са възможностите за интерпретация на особеностите на 

сеизмичните разрушения в качеството им на кинематични индикатори в съвременните 

строителни конструкции и в археоложките обекти. Обсъдени са възможностите за 

определяне на епицентрите на земетресения чрез изследване ориентацията на 

разрушенията, както и методите за датировка и параметризация  на събитията. 

 

Многогодишните епизодични изследвания и наблюдения на плитки метанови 

извори в района на рибарска хижа Зеленка са съпоставени с регистрираните 

земетресения в акваторията и предложен нов възможен прекурсор на земетресения 

(Vasilev et al., 2021). Предложеният прекурсор е контрастна струя с характерен размер 

километри, резултат от вдигнати от дъното седименти, следствие на скокообразно 

увеличение на площта и дебитите на газови емисии през морското дъно. За пръв път 

новият прекурсор е установен едно денонощие преди първия форшок и 4 денонощия 

преди най- значимото земетресение в западната част на Черно море с М=5 от 5 август 

2009. Предимства на предложения прекурсор са проявата му при земетресения с М>3 и 

възможността да бъде лесно регистриран дори на спътникови изображения с ниска 

разделителна способност (с размер на пиксела 250 m). 

 

РП.I.9.4. Мониторинг на опасни геоложки процеси и системи за ранно 

предупреждение  

Инсталиране и дооборудване на мониторингова техника в избраните полигони 

за геотехнически мониторинг. 

Забавя се работа по този под-пакет на този етап, свързана с инсталирането на 

другите станции. Втора метеостанция ще помогне за възстановяване на наблюденията 

върху влиянието на валежния фактор при изследването на участък в Източните Родопи, 

засегнат от дълбоки свлачища. Съвместно с колегите от МГУ се обсъждат 

възможности/варианти за инсталиране на мониторингови системи в определени 

свлачища и срутища в страната.  
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Получени са резултати от инклинометричните измервания на свлачището в село 

Енчец, община Кърджали, където свлачищните процеси са под мониторинг от 2019 г. 

Приложение – 6. 

 

Инклинометричните изследвания включват Втори цикъл на измерване на 

изградените през 2019 година 4 броя инклинометъра. Измерванията са извършени през 

месец март 2021 година. 

 

Получени са резултати от инклинометричните измервания на свлачището в 

квартал Езерище, град Своге, където свлачищните процеси са под мониторинг от 2020 

г. 

 

Инклинометричните изследвания включват Първи цикъл на измерване на 

изградените през 2020 година 3 броя инклинометъра. Измерванията са извършени през 

месец септември 2021 година. Приложения 7 и 8. 

 

РП 1.9.5. Оценка на въздействието на опасни геоложки процеси върху околната 

среда 

Обработени и анализирани са получените през изминалите два етапа теренни и 

дистанционни данни. Бяха изготвени фигури, фототаблици, профили и др. на базата на 

получената информация. Предстои тяхното оформяне в база данни. 

Продължават изследванията на обектите, определени в миналия етап на проекта. 

За тези обекти е обработена наличната геоложка информация, а морфометричните 

анализи за някои от водосборите са допълнени с нови параметри. 

Към изготвяната карта с проявите на кално-каменни потоци, особено такива с 

опасност за населението и инфраструктурата на територията на страната са добавени 

новите райони на изследване, като разработването на картата ще продължи и през 

следващия етап на Програмата, когато ще бъде финализирана. 

Изясняване на принципните възможности и причини за въздействие върху 

околната среда на опасните геоложки процеси – свлачища, срутища, кално-каменни 

порои. 

Начало на работата по събиране на информация за развитието на опасни 

геоложки процеси и тяхното въздействие върху дадени участъци и райони, където е 

застрашена околната среда. Оценка на минали събития и анализ на причините за 

тяхното вредно въздействие. На базата на събраната информация ще бъде подготвена 

научна публикация – преглед относно геоморфоложките, характеристики на теренни 

участъци, където е възможно опасни геоложки процеси и явления да променят коренно 

релефа и климатичните условия и фактори, определящи протичането на геоложки 

процеси с бедствен и катастрофален характер. 

Анализирани са особеностите на околната среда и антропогенната дейност в 

басейна на р. Хърсовска от гледна точка на проява на кално-каменни порои и мерките 

за ограничаването им.  

 

 

РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 

РП 1.10.1 Бази данни 

РП 1.10.1-1 Сеизмологични бази данни: 

Дейността е завършена.  

Базите данни са допълнени с нова информация.  
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Каталогът, представен на страницата на НИГГГ (Catalogue of the earthquakes in 

Bulgaria and surroundings since 1981. 2020, DOI:https://doi.org/10.34975/ctlg-2020.v.1) е 

допълнен с данни за земетресенията, реализирани на триторията на България и 

околностите през 2020г.  

С цел хомогенизиране на компилирания каталог в енергиен аспект и осигуряване 

съвместимост на входната сеизмологична информация магнитудните оценки са 

приведени към най-често използуваната (през послдните години) магнитудна скала – 

магнитуд по сеизмичен момент, MW.  

Компилираният, унифициран каталог за земетресенията, реализирани след 2000 

г. е допълнен със сеизмичните събития с магнитуди по сеизмичен момент между 2.6 и 

3.2. 

Базата данни за силни движения е допълнена с обновената информация от ESM 

(The Engineering Strong-Motion Database). Обновената база данни съдържа 10833 записа 

от 667 земетресения от 1257 станции, като районът на разглеждане е разширен. 

Предимствата на новата база са, че за всяка наблюдателна точка e даденa скоростта на 

напречната вълна в горните 30 м. - Vs30. В предишната база за много от станциите Vs30 

беше приблизително оценена на базата на модела USGS slope-based global map. 

  

РП 1.10.1-2 Свързване на сеизмичността с активните разломи на територията 

на страната и близките околност, дефинирани по геоложки и геофизични данни: 

Дейността е завършена.  

Представени са нови карти с ново постъпилата информация. 

 

РП 1.10.1-3: Обобщени данни за разпределението на сградния фонд и 

населението 

Дейността е завършена. 

Данните ще бъдат обновени след преброяването на населението през годината 

и/или постъпване на нови данни. 

 

РП 1.10.1-4: Обобщени инженерно-геоложки данни за по-големите градове в 

страната 

Дейността е завършена.  

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 1. 

 

РП.I.10.2 „Определяне на зони с възможност за генериране на силни 

земетресения“ 

РП.I.10.2-1 Създаване на 4D карта за сеизмичността, реализирана на 

територията на България и близките околности. 

1.Оценени са магнитудите по сеизмичен момент на 105 земетресения чрез 

спектрален анализ на P и S вълните. Показано е, че формулата за превръщане 

на магнитуд Mp в Mw за земетресения с Mp≥3.0 е приложима и за 

земетресения с Mp≥2.5. Каталогът е допълнен със земетресения с Mp≥2.5 

(Mw≥2.6). Показано е, че оценките, получени на базата на S вълните са с по 

малко стандартно отклонение. 

2.Каталогът с минимален магнитуд Mw 2.6 е декластеризиран и е изследван за 

пълнота на каталожната информация. Деклъстерираният каталог е 

тестван за Поасонов процес. 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

223 

 

3. Картите са обновени с допълнителната информация.  

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 2. 

 

РП.I.10.3 Оценка вероятността за реализация на екстремални сеизмични 

събития 

РП.I.10.3-1 Подбор и верификация на релации за затихване на земните 

движения, които да бъдат използвани за оценките 

1.Подбрани са данни за силни движения и са използвани за верификация на 

получените до сега резултати за приложимостта на 6 релации за 

прогнозиране на земните движения. 

РП.I.10.3-2 Оценка на графиците на повторяемост и максимално очакваният 

магнитуд за всяка зона с потенциал за силни земетресения 

1.На базата на сеизмо-геоложка информация е оценена повторяемостта на 

силните земетресения, за зоните около градовете София, Пловдив, 

Благоевград и Велико Търново. Оценени са графиците на повторяемост 

чрез използване на модела на характеристично земетресение и при 

допускане за поасоново разпределение на земетресенията. Получените 

резултати по геоложки данни са сравнени с тези, получени по 

сеизмологични данни. Основният извод е, че оценките по сеизмологични 

данни са в по-добро съответствие с тези, получени по геоложки данни 

при допускане на поасоново разпределение на сеизмичността. Оценени са 

периодите на повторяемост на по-силните земетресения в двете зони.  

Получените резултати ще бъдат в основата на генерирането на сеизмични 

сценарии за градовете София, Пловдив и Велико Търново. 

РП.I.10.3-2 Вероятностна оценка на сеизмичната опасност с големи периоди на 

повторяемост чрез използване на логическо дърво; 

1.Оценена е сеизмичната опасност за територията на страната с отчитане на 

инженерно геоложките условия за различни периоди на повторяемост. 

Опасността е оценена по отношение на максимално ускорение и скорост,  

за спектрални ускорения за 0.3 и 1.0 секунди. Получените резултати 

показват, че в следствие на инженерно геоложките условия сеизмичната 

опасност за най-големите градове в страната (София и Пловдив) 

значително се увеличава в сравнение с опасността оценена за почвени 

условия тип „скала“ (Vs30=800m/s). 

2.Оценена е сеизмичната опасност за територията на страната за почвени 

условия „скала“ за периоди на повторяемост 2475 и 4750 години период на 

повторяемост. 

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 3. 

 

РП.I.10.4 Сеизмични сценарии за зони с потенциал за силни земетресения 

1.На базата на сеизмотектонските особености и инженерно геоложки условия 

(оценени в предните етапи) са генерирани детерминистични и 

вероятностни сеизмични сценарии за град Благоевград. Сценариите са по 

отношение на максимално ускорение, скорост, спектрални ускорения за 

0.3 и 1.0 секунди и макросеизмична интензивност. Сеизмичният сценарий 
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по макросеизмична интензивност е използван за оценката на 

последствията за гр. Благоевград. 

2.На базата на сеизмотектонскте особености, инженерно геоложки условия и в 

съответствие с историческата сеизмичност са генерирани 

детерминистични и вероятностни (95 и 475 години период на 

повторяемост) сеизмични сценарии за град Русе. Детерминистичният 

сценарий е за земетресение с магнитуд Mw=7.5 на дълбочина 93 km в 

района на Вранча, Румъния. Сценариите са за максимално ускорение 

(PGA), скорост (PGV), спектрални ускорения за 0.3 и 1.0 секунди 

(съответно SA(0.3) и SA(1.0)) и макросеизмична интензивност. Установено 

е, че генерираните сценарии са в добро съответствие с тези, получени на 

основата на наблюденията от земетресенията през 1940 г. Mw=7.7 и през 

1977 г. Mw=7.5. Детерминистичните сценарии за PGA, PGV, SA(0.3) и 

SA(1.0) съответстват на вероятностните за период на повторяемост от 95 

години. За период на повторяемост 475 години, въздействието от 

земетресенията, генерирани в огнище Вранча, Румъния, доминира 

сеизмичния хазарт за град Русе.  

3.За района на НИГГГ са проведени измервания на сеизмичния шум в 20 точки 

с продължителност 20 минути. Оценени са фундаменталния период и 

усилванията за различни честоти. Оценена е скоростта в горните 30 м. и 

резултатите са сравнени с получените в предходните изследвания. 

Резултатите са в добро съвпадение – 244 m/s (настояща оценка), 299 m/s от 

USGS slope-based global map и 170-220 m/s от РП1.10.1-4. И трите оценки 

попадат в клас C (Vs30 180-360 m/s) според класификацията в Еврокод 8. 

4.Съставена е цифрова карта на нивото на подпочвените води за гр. София. 

Данните ще бъдат използвани при генериране на сценарии за гр. София. 

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 4. 

 

РП.I.10.5 Оценка на последствията от силни земетресения 

РП.I.10.5-3 Оценка на последствията (потенциалните щети) във 
вид на загуби 

1.Оценена е сеизмичната уязвимост на сградния фонд за град Благоевгард. 

2.Оценени на директните повреди и разрушения на сградите в Благоевград при 

катастрофални земетресения – детерминистичен и вероятностен сценарий 

основани на резултатите от 10.4. Получените резултати са сравнени. 

3.Оценени са социалните загуби - ранени хора и жертви. Получените резултати 

за двата сценария са сравнени. 

4.Оценени са икономическите загуби вследствие на директните физически 

повреди и разрушения за двата сценария. Получените резултати са 

сравнени. 

5.Представени са препоръки при проектирането и строителството на мостови 

конструкции в земетръсни райони. 

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 5. 
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РП.I.10.6 Анализ на процедурите и правилата за действие в случай на 

земетресение 

РП.I.10.6-1 Идентифициране на националните структури, имащи отношение и 

отговорности към действията, в случай на земетресение; 

Представени са процедури и правила за действие в случай на земетресение. 

Идентифицирани са ведомства и структури в България, съотносими към 

дейностите, свързани с риска от бедствия. Анализирани са политиките, свързани 

с реакцията по време на бедствия и са представени някои препоръки. 

 

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 6. 

 

 

Р.П. I.11. Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на 

ниво защитена зона за 13 защитени зони от мрежата натура 2000 в България 

Дейностите в този работен пакет се основават на заданието на МОСВ за 

разработване на специфични и подробни природозащитни цели за следните защитени 

зони от мрежата Натура 2000 в България: BG0000334 Остров, BG0000396 Персина, 

BG0000530 Пожарево – Гарван, BG0002018, Остров Вардим, BG0000232 Батин, 

BG0002024 Рибарници Мечка, BG0000237, Остров Пожарево, BG0002017 Комплекс 

Беленски Острови, BG0000610 Река Янтра, BG0000631 Ново село, BG0000182 Орсоя, 

BG0000335 Карабоаз, BG0002006 Рибарници Орсоя. 

Целите за опазване или природозащитни цели се създават, за да се определи 

желаното състояние на целевите местообитания и видове в съответствие с основната 

цел за поддържане или възстановяване на благоприятното състояние на опазване на 

природните местообитания и видове от интерес за Общността, т.е. тези, изброени в 

приложение I и II от Директива 92/43/ЕИО (Директивата за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна, накратко Директива за местообитанията) и 

приложение I и член 4, параграф 2 от Директива 2009/147/ЕО (Директивата за птиците). 

Според ЕК, природозащитните цели са предназначени за възможно най-точно 

определяне на желаното състояние или степен на опазване, която трябва да се постигне 

в конкретна защитена зона. Следва да се определят цели за всяко от съответните типове 

местообитания и видове, представени в защитената зона. Често пъти те са представени 

като количествени цели, напр. поддържане на популацията на даден вид до определен 

минимален брой екземпляри или подобряване на степента на опазване на даден тип 

местообитание от категория C в B в рамките на 10 години.  

Определянето на ясни природозащитни цели по отношение на НАТУРА 2000 е 

от съществено значение с оглед на това ясно да се гарантира, че всяка защитена зона в 

мрежата допринася по най-ефективния начин за общата цел на двете директиви за 

опазване на природата, която е да се постигне благоприятно природозащитно състояние 

за всички типове местообитания и видове, които те опазват, в рамките на целия им 

район на разпространение в ЕС. Природозащитните цели са специфични за всяка 

защитена зона и следва да се основават на солидни познания за зоната и представените 

видове/местообитания, техните екологични изисквания, както и всички заплахи и 

видове натиск върху продължаващото им присъствие в зоната. Това е така, тъй като 

всяка защитена зона в НАТУРА 2000 се характеризира със свой собствен набор от 

биотични, абиотични и социално-икономически условия, които могат да се различават 

значително във всяка защитена зона, дори когато приютяват едни и същи видове и 

местообитания.  
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Препоръчително е също така да се определят по-общи природозащитни цели за 

цяла група защитени зони или за определени видове и местообитания в рамките на 

определен регион или държава (национални или регионални природозащитни цели). 

Това не само ще помогне за определянето на природозащитните цели на равнището на 

отделната защитена зона, но и за определянето на стратегическите приоритети по 

опазването в рамките на и между отделните защитени зони. По този начин мерките, 

които имат най-голям потенциал за подобряването или поддържането на 

природозащитния статус на конкретен вид или местообитание в рамките на този регион 

или държава, могат да бъдат определени за приоритетни. 

Определянето на природозащитните цели е задължение на компетентните 

органи във всяка държава членка. В директивите за опазване на природата не се 

посочва, как следва да се направи това, тъй като всяка държава-членка сама взима 

решение относно формата и методите за прилагане на техните разпоредби. Целта на 

директивите за опазване на природата обаче, е да се постигне благоприятен 

природозащитен статус за видовете и местообитанията от интерес за Общността, и 

мрежата НАТУРА 2000 да се използва за постигането на тази цел. Комисията 

препоръчва в допълнение към това да се гарантира, че природозащитните цели се 

основават на научни знания и, че всички заинтересовани страни (независимо дали става 

въпрос за собственици и ползватели на земи, или за природозащитни неправителствени 

организации) участват в процеса на определяне на природозащитните цели. Това ще 

помогне за определянето на реалистични и постижими природозащитни цели. Важно е 

собствениците и ползватели на земи в НАТУРА 2000 не само действително да познават 

много добре управлението на защитената зона, което в миналото е довело до успехи 

или неуспехи при опазването на околната среда, но и да е налице възможност за 

двустранна дискусия между органите и основните заинтересовани страни за това, как 

да се определят по най-добрия начин специфични за защитената зона природозащитни 

цели и мерки за опазване. 

Детайлно описание на дейностите за всяка една от защитените зони е дадено в 

Приложения към РП I.11.  

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

 

РП.II.1.1. Проучване на нуждите и обезпечеността с геопространствени данни и 

информационни ресурси 

 

Дейностите по този подпакет са изпълнени и приключени през 2019 г.  

 

РП.II.1.2. Разработване на единни изисквания към участниците относно качеството, 

форматите и стандартите на геоинформационните ресурси и свързаните с тях 

метаданни 

Дейностите по този работен подпакет са изцяло финализрани. 

РП.II.1.3. Проектиране и изграждане на интегрирана геобаза данни 

Предвидено е дейностите по този подпакет да бъдат изпълнявани текущо през 

петте години на научната програма. Геобазата данни е разработена във формата на 

ESRI Geodatabase, като за целта е създаден корпоративен модел на базата на СУБД 

PostGRE.  
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Моделът е построен  на база разширени възможности на релационна база данни, 

който включва: 

Базов релационен модел  

Релационна интегрираност 

Базов модел на „къси“ транзакции 

Поддържа непрекъснати големи масиви от данни 

Надеждност, гъвкавост, мащабируемост 

Построен е на основата на simple feature model 

Open access (OGC, C, COM, SQL) 

 

 

 

Разработената структура на базата данни включва организирани данни в 

координатна система БГС2005, като се включват всички основни елементи, които се 

поддържат от основния модел. Тези типови елементи могат да се видят на схемата по-

долу: 
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В съответствие с разработената концепция  и създадената структура на геобазата 

в ESRI Geodatabase формат се добавят информационни ресурси. През изминалия 

период бяха осигурени, обработени и тествани географски информационни модели за 

всички определени Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), 

които включват хидравлично адаптирани Цифрови модели на терена (ЦМТ), Цифрови 

модели на повърхността (ЦМП) и ортофото мозайки с висока пространствена 

резолюция.  
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На текущ принцип продължава и попълването на геобазата данни с базови 

геоинформационни ресурси, като през отчетния период беше осъвременена базата 

данни с цифрови модели на следните урбанизирани територии: гр. Видин (във връзка с 

оценката на риска от наводнения), гр. Бургас и гр. Кърджали (във връзка с предстоящи 

задачи по изследване на ефекта от градският топлинен остров (ГТО), което беше 

започнато в предходните периоди от реализация на програмата. Базите данни ще се 

използват и от колегите от РП 1.8.6 и  РП 1.8.7, които съответно работят по оценката на 

екосистемните услуги по оценка на риска от наводнения.  

В рамките на този под пакет екипът ни работи съвместно с екипа на РП 1.8.3 по 

алгоритъм за оценка и картиране на ефекта на ГТО и информационното осигуряване на 

този процес. В  момента се изготвя специализирана база данни за локално климатично 

зониране (ЛКЗ) на градовете Бургас и Кърджали, като през лятото предстои и набиране 

на теренни данни в тези райони.  

Беше разработена и публикувана статия в MDPI Atmosphere (Q2):  

 Dimitrov, S.; Popov, A.; Iliev, M. An Application of the LCZ Approach in Surface Urban 

Heat Island Mapping in Sofia, Bulgaria. Atmosphere 2021, 12, 1370. 

https://doi.org/10.3390/at-mos12111370, (Q2) 

 

РП.II.1.4. Осигуряване на изчислителна среда за използване на най-съвременни числени, 

динамични и статистически модели 

 

През 3-рата година колективът продължи с обновяването на вече инсталирани 

софтуерни пакети и специфични модели и инсталирането на нови за нуждите на 

членове от колектива на проекта, работещи по работни пакети, РП.I.1 – РП.I.10. Беше 

даден достъп на нови потребители до изчислителните ресурси и до дисковото 

пространство за съхранение на данни. На базата на обновената версия 4.х на  софтуера 

Migrate-n  бяха получени нови научни резултати за генетично опазване и управление на 

черен и бял бор в различни европейски области на базата на вградените два 

статистически  модели: (1) Maximum likelihood – Markov Chain Monte Carlo (ML-

https://doi.org/10.3390/at-mos12111370,%20(Q2)
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MCMC) statistics, and (2) Bayesian Statistics. Подготви се статия, която беше изпратена 

за публикуване в международното списание: Forest Ecology and Management. 

След инсталация на Specify-6/7, започнаха тестове за обработка и съхранение на 

биологични колекции, налични в ИБЕИ-БАН и НПНМ-БАН. Също така редици с малък 

дискрепанс бяха приложени за обучение на невронни мрежи, като се инсталираха 

съответните пакети на суперкомпютъра Авитохол. 

Инсталирани бяха библиотеки на R, свързани с анализ и визуализация на 

географски данни: geoR, geosphere, ggmap. Библиотеката geoR се използва за 

геостатистически анализ, като се използват традиционни статистически методи, както и 

такива, базирани на анализ на правдоподобността и също така Бейсови методи. Пакетът 

geosphere се използва за сферични тригонометрични изчисления, свързани с географски 

координати (ширина и дължина). Библиотеката ggmap е базирана на графичния пакет с 

общо предназначение ggplot2 и предлага специализирана визуализация на географски 

данни и достъп до различни онлайн карти като Google Maps. 

Инсталирана беше новата версия на софтуерния пакет OpenFoam 5.0, който се 

използва от изследователите, работещи по проекта. Този софтуер представлява набор 

от инструменти за създаването на специализирани системи за намиране на числени 

решения и за предварителна и последваща обработка на решенията на задачи, свързани 

с механиката на непрекъснатите среди. За компилирането се използваха компилаторите 

от Intel Parallel Studio. Извършени бяха тестове на новата версия на софтуерния пакет 

OpenFoam, представляващи набор от инструменти на C++. В рамките на тестовете 

различни вградени функции на софтуера, бяха изследвани  при различни параметри и 

стойности на променливите. 

Друг софтуерен пакет който беше инсталиран от колектива е DualSPHysics. Този 

софтуер съдържа пакети с числени модели за задачи в областта на хидродинамиката на 

загладени частици, описващи движението на свободните повърхности. При използване 

на паралелната версия на софтуера и на графични процесори (GPU), скоростта на 

изпълнение се подобрява с 2-3 порядъка в сравнение със стандартната версия. Този 

софтуер използва хардуерна акселерация и е лицензиран за използване при условията 

на Общ публичен лиценз на GNU (GPLv3). Освен софтуера, беше инсталирана и 

документацията към него, която подпомага потребителите при използването му. 

 

РП.II.1.5. Разработване на ГИС сървърно приложение на НП, осигуряващо 

технологични и аналитични възможности за специализирани геоинформационни услуги 

Според графика на научната програма дейностите по този подпакет стартират през 

втората година и продължават до петата година, включително. Те включват 

проектиране и разработване на ГИС сървърно приложение с трислойна архитектура, 

което да поддържа стандартни и специализирани геопространствени услуги в 

съответствие с общоприетите стандарти и спецификации, както създаване на 

специализиран геопортал за достъп до резултатите и създадените по научната програма 

геоинформационни ресурси, представляващи не само научен, но и обществен интерес. 

Предвижда се и осигуряване на непрекъснат режим на работа на ГИС сървърното 

приложение и неговата поддръжка.  

За основна платформа на сървърното ГИС приложение е избрана платформата 

ArcGIS Server. Toва  е основно обектен сървър, който управлява набор от GIS сървърни 

обекти. Тези сървърни обекти са софтуерни обекти (ArcObjects), които обслужват ГИС 

ресурс като карта или локатор. Сървърните обекти като колекция от софтуерни обекти, 

съставляват основата на ArcGIS, като същевременно поддържат множество интерфейси 

за програмиране на приложения. Те включват COM, .NET, Java и C++. Тези API служат 

за изграждане на приложения, които използват функционалността на ArcObjects, които 
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са в основата на всички продукти на ArcGIS: ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine и ArcGIS 

Server.  

ArcGIS Server платформата позволява стартирането на ArcObjects концепцията в 

сървърна среда, като същевременно осигурява функционалност за изграждане на 

усъвършенствани ГИС базирани уеб услуги и уеб приложения, използващи ArcObjects 

в стандартни сървърни рамки на приложения като .NET и J2EE.  

В основата на ArcGIS Server е залегнала богата библиотека на ArcObjects, която 

може да се използва в уеб приложения и уеб услуги за предоставяне на 

усъвършенствана ГИС функционалност за широк кръг потребители, които 

взаимодействат със сървъра чрез уеб браузъри и други тънки клиентски приложения.  

Уеб приложенията, които се изпълняват в уеб сървъра, използват технологията 

на разпределени обекти за комуникация с компонентите на ArcObjects, които сами по 

себе си са COM обекти, работещи в GIS сървъра през локална мрежа или 

широкообхватна мрежа (WAN). Технологията на разпределените обекти позволява на 

приложения, работещи в един процес, да използват COM обекти, които се изпълняват в 

друг процес безпроблемно, използвайки локална междупроцесна комуникация. 

Технологията на разпределените обекти също позволява на приложенията да използват 

COM обекти, работещи на други машини като използват мрежови протоколи за 

осигуряване на комуникация между клиента и COM сървъра. Това позволява при 

разработката на уеб приложението или уеб услугата да използва отдалечени ArcObjects, 

работещи на сървъра, използвайки същите програмни интерфейси, които изграждат 

настолните ГИС приложеноия. ArcObjects включват API както за .NET, така и за Java, 

които осигуряват възможности  на среда за разработване както .NET, така и Java и да 

хостват тези уеб приложения в стандартни сървърни рамки като .NET и J2EE.  

При организацията на сървърното приложение е използвана стандартна 

архитектура, която има следния вид: 

 
Така създадената платформа поддържа интегриран геоинформационен модел, 

който ще обезпечава бъдещата функционалност на ГИС платформата на научната 

програма. Тази платформа ще обслужва както потребители, които се свързват с 

платформата чрез настолни ГИС приложения, така и потребители, които работят с нея 

чрез стандартни уеб браузъри. Самата структура на платформата има следния вид: 
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През първата половина на тази година беше конфигуриран ГИС сървъра на 

бъдещото сървърно приложение, като беше създаден и драфт на ГИС хъб приложение, 

което ще се използва за споделяне на информационни ресурси в рамките на 

програмата. То се реализира на базата на ArcGIS Hub, която е удобна за конфигуриране 

платформа, позволяваща организирането хора, данни и инструменти чрез 

информационни инициативи. Чрез нея се цели повишаване на ангажираността, 

комуникацията, сътрудничеството и споделянето на данни в рамките на цялата научна 

програма, като същата ще се основава на ГИС сървърните технологии.  

Разработеният ГИС хъб на програмата ще осигурява възможности за достъп до 

геоинформационни ресурси на външните потребители на принципа на „отворените 

данни“. Този достъп ще става чрез облачните услуги на ArcGIS online, както и 

непосредствено от ГИС сървъра на програмата.  

 Във връзка с това към настоящия момент се осъществяват дейностите по 

конфигуриране на  геопространствени услуги, които ще поддържа Web-базираното 

ГИС сървърно приложение по съответните стандарти и спецификации на ISO, OGC и 

директивата INSPIRE: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), 

Transactional Web Feature Service (WFS-T), Web Coverage Service (WCS) и Web 

Processing Service (WPS).  

 

 

РП II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) 

През разглеждания период в съответствие с предварителния план за изпълнение 

на задачите по работния пакет е: 

1) Продължена поддръжката на сайта на програмата 

(https://nnpos.wordpress.com/). Информацията за всички събития свързани с ННП 

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

природни бедствия“ среда беше своевременно качвана на сайта на програмата и 

непрекъснато осъвременявана в съответствие с настъпващите промени; 

 

https://nnpos.wordpress.com/
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2) Представяне на резултатите по Национална научна програма „Опазване на 

околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни 

бедствия“ на Международен семинар “Awareness raising and willingness for cooperation 

in capacity building for better management of natural resources”, 03.06-05.06.2021 г., град 

Разлог; 

3) Представяне на резултатите по РП.II.3. Публично представяне и комуникация 

на получените научни резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) на 

отчетна онлайн конференция на 22 януари 2021 г. 

4) Организиранa и проведена отчетна онлайн конференция на 22 януари 2021 г. 

по Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 

г.; 
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5)  

 

 
 

6) Организиран и проведен Уебинар в Zoom по случай Деня на Земята и в памет 

на академик Тодор Николов – 22.04.2021 г.; 
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7) Организация за провеждане на конференция PRE-CONGRESS SEMINAR ON 

LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS (12-14.08.2021), Варна, 

България. 
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СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ РАБОТНИ ПАКЕТИ 

 

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

Онлайн комуникация с колективите от другите работни пакети и предоставяне 

на нужните за изследванията им бази данни. 

 

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

Проведена виртуална среща на 11.03.2021 г. на екипа на РП1.2, РП1.3 и 

участници от други работни пакети на ННП с Kremena Goranova – българка работеща в 

Google като анализатор в човешки ресурси, и отговаряне на въпроси от участниците.  

Колективите на два работни пакета от ННП:  

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

РП.I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни и 

подземни)  
в сътрудничество с Глобално партньорство за водите – България и Научно-технически 

съюз по водно дело в България проведоха Трета научна конференция “Климат, 

атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени”, София, 14 - 15 

октомври 2021 г. с публикуване на сборник на английски език Proc. Third Conference 

“Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Sofia, 14 - 15 

October 2021 

 

Установено добро сътрудничество с екип от Дунавската басейнова дирекция в Плевен, 

разработили проекта Danube Floodplains по програма Interreg DTP. 

 

РП.I.3. Качество на националните водни ресурси (повърхностни и 

подземни)  

Продължава сътрудничеството с останалите екипи по програмата. Най тясно е 

сътрудничеството с РП.I.2. Воден баланс и водни ресурси на страната, РП.I.5. 

Качеството на живот в страната, РП.I.7. Биоразнообразие, екосистемни функции и 

качество на жизнената среда. 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

Климатът на замърсяване е неразривно свързан с локалния и регионален климат 

и съвместния анализ на резултатите от работата по РП.I.1. (Регионални/локални 

характеристики на климата на страната) и настоящия РП.I.5. (Качеството на живот в 

страната) е от съществена важност за изпълнение на поставените задачи. Резултатите, 

получени от числените симулации с модела WRFv3.9 в РП.I.5., използван за 

метеорологичен пре-процесор при симулациите на замърсяването в атмосферата ще 

бъдат използвани за установяване на микроклимата и очакваните климатични промени 

в региона на избраните пилотни градове – София, Пловдив и Варна. Резултатите от 

числените симулации с регионалния модел RegCM в РП.I.1. се използват за  

https://www.stuwa.org/
https://www.stuwa.org/
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изчисляване на количествените характеристики на индексите на топлинен комфорт в 

България. 

 

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

среда 

Работата по подзадача  1.7.1.3 е свързана частично с РП1.7.1-1 Дистанционни 

методи при управление на уязвими природни местообитания. Не е предвиден 

съвместен анализ на този етап. Към Задача 1.7.8 се подготвя база данни, оято цели 

обединяване на налична и занапред натрупваща се информация в областта на 

биоразнообразието.  

 

РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

Във взаимодействие между екипите на РП.1.8 (І.8.2; І.8.6 и І.8.7), РП 1.9 и ІІ.1 и през 

2021 се изпълнява интегрирана задача за анализ на геоложкия и геоморфоложки риск 

от дебрисни потоци и факторите на ландшафта, които способстват естествените 

регулационни функции и процеси за ограничаване на риска. Избрани са три тестови 

района – водосбори на р.Глазне, р. Черна Места и р. Джерман. В периода 02.06-

06.06.2021 е проведено заснемане с БЛС на тестови район Глазне. В ход е обработката 

на получената информация. 

Във взаимодействие между екипите на РП.I.8. и РП II.1, през 2021 се изпълнява 

интегрирана задача, посветена на идентифицирането на явлението „градски топлинен 

остров“ и анализ на регулиращата функция на градската зелена инфраструктура по 

осигуряване на охлаждащ ефект. Извършени са серия дейности: Изготвяне на локално 

климатично зониране (LCZ) на град Бургас (фиг.1, табл.1) и теренна верификация на 

типични LCZ (фиг.2); Термално заснемане на представителни елементи на градската 

структура в контекста на LCZ (в периода 12-19.07.2021, фиг.3). В ход е обработка на 

данни и подготовка на научна публикация (в процес) Cataloging of the Intensity of the 

Urban Heat Island on the Surface through Integrated Application of UAS Photogrammetry, 

Thermal Radiometry and GIS Based Spatial Modeling. 

Взето е участие в научна конференция „География и регионално развитие“, град 

Созопол 2021г. с презентация на тема „APPLICATION OF LOCAL CLIMATE ZONES 

FOR THE URBAN ECOLOGICAL PLANNING NEEDS (CASE STUDY OF BURGAS 

CITY)“ в колектив Лидия Семерджиева, Биляна Борисова, Стелиян Димитров, Мартин 

Илиев, Михаела Петрова 

 



Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

240 

 

 

 

Фиг.1. Картосхема на локалните 

климатични зони (докторант Лидия 

Семерджиева) 

Фиг.2. Маршрут, по който са 

верифицирани зоните     

 

Табл.1. Локални климатични зони (ЛКЗ) в град Бургас 
ЛКЗ Брой клетки от общия брой Площ (hа) Площ % 

ЛКЗ_3 Компактно ниско застрояване 3 18 0,51 

ЛКЗ_4 Високо застрояване с отворени 

пространства 
8 48 1,37 

ЛКЗ_5 Средновисоко застрояване с 

отворени пространства 
118 708 20,30 

ЛКЗ_6 Ниско застрояване с отворени 

пространства 
28 168 4,81 

ЛКЗ_8 Широкоплощно ниско 

застрояване  
87 522 14,97 

ЛКЗ_9 Застрояване с ниска гъстота 11 66 1,89 

ЛКЗ_10 Тежка промишленост 70 420 12,04 

ЛКЗ_А Гъста дървесна растителност 4 24 0,68 

ЛКЗ_B Рядка дървесна растителност 35 210 6,02 

ЛКЗ_C Храстовидна растителност 6 36 1,03 

ЛКЗ_D Ниска растителност 79 474 13,59 

ЛКЗ_E Запечатани повърхности 24 144 4,13 

ЛКЗ_F Почва/пясък 27 162 4,64 

ЛКЗ_G Водни площи 81 486 13,94 

Общо 581 3486 100 
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Фиг.3 Термално заснемане на представителни елементи на градската структура в 

контекста на LCZ (докторант Мартин Илиев) 

 

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

Чрез взаимодействие между екипите на РП.1.8 (І.8.2; І.8.6 и І.8.7), РП 1.9 и ІІ.1 и през 

2021 г. се изпълнява интегрирана задача за анализ на геоложкия и геоморфоложки риск 

от дебрисни потоци и факторите на ландшафта, които способстват естествените 

регулационни функции и процеси за ограничаване на риска. Избрани са три тестови 

района – водосборите на р. Глазне, р. Черна Места и р. Джерман. В периода 02.06-

06.06.2021 е проведено заснемане с БЛС на тестови район Глазне. В ход е обработката 

на получената информация. 

Във взаимодействие между екипите на РП.I.8. и РП II.1, през 2021 се изпълнява 

интегрирана задача, посветена на идентифицирането на явлението „градски топлинен 

остров“ и анализ на регулиращата функция на градската зелена инфраструктура по 

осигуряване на охлаждащ ефект. Извършени са серия от дейности: Изготвяне на 

локално климатично зониране (LCZ) на град Бургас (фиг.1, табл.1) и теренна 

верификация на типични LCZ (фиг.2); Термално заснемане на представителни 

елементи на градската структура в контекста на LCZ (в периода 12-19.07.2021, фиг.3). 

В ход е обработката на данни и подготовка на научна публикация (в процес) Cataloging 

of the Intensity of the Urban Heat Island on the Surface through Integrated Application of 

UAS Photogrammetry, Thermal Radiometry and GIS Based Spatial Modeling. 

Реализирано е участие в научна конференция „География и регионално 

развитие“, град Созопол 2021г. с презентация на тема „APPLICATION OF LOCAL 

CLIMATE ZONES FOR THE URBAN ECOLOGICAL PLANNING NEEDS (CASE 

STUDY OF BURGAS CITY)“ в колектив Лидия Семерджиева, Биляна Борисова, 

Стелиян Димитров, Мартин Илиев, Михаела Петрова. 
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Фиг.1. Картосхема на локалните 

климатични зони (докторант Лидия 

Семерджиева) 

Фиг.2. Маршрут, по който са 

верифицирани зоните     

 

Табл.1. Локални климатични зони (ЛКЗ) в град Бургас 

ЛКЗ Брой клетки от общия брой Площ (hа) Площ % 

ЛКЗ_3 Компактно ниско застрояване 3 18 0,51 

ЛКЗ_4 Високо застрояване с отворени 

пространства 
8 48 1,37 

ЛКЗ_5 Средновисоко застрояване с 

отворени пространства 
118 708 20,30 

ЛКЗ_6 Ниско застрояване с отворени 

пространства 
28 168 4,81 

ЛКЗ_8 Широкоплощно ниско 

застрояване  
87 522 14,97 

ЛКЗ_9 Застрояване с ниска гъстота 11 66 1,89 

ЛКЗ_10 Тежка промишленост 70 420 12,04 

ЛКЗ_А Гъста дървесна растителност 4 24 0,68 
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ЛКЗ_B Рядка дървесна растителност 35 210 6,02 

ЛКЗ_C Храстовидна растителност 6 36 1,03 

ЛКЗ_D Ниска растителност 79 474 13,59 

ЛКЗ_E Запечатани повърхности 24 144 4,13 

ЛКЗ_F Почва/пясък 27 162 4,64 

ЛКЗ_G Водни площи 81 486 13,94 

Общо 581 3486 100 

 

 

 
 

Фиг.3 Термално заснемане на представителни елементи на градската структура в 

контекста на LCZ (докторант Мартин Илиев) 
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ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

 

РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната 
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August 2021, Bulgaria (On line). 

Научен доклад на тема: Surface and groundwater pollution from old uranium mining site 

and hydro-chemical indicators for its express assessment - a case study 

64-ра Международна научна конференция, Минно-геоложки университет “Св. 

Иван Рилски”, София, 22 октомври 2021. 

Научен доклад на тема: Prognostic model of subsurface contamination caused by new 

embankments on the territory of Maritsa East coal mining complex – Central Southern 

Bulgaria  

PRE-IGU CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF 

NATURAL HAZARDS , 12-14 august 2021 , Varna, Bulgaria 

Kr. Vasileva, St. Arsova, V. Georgieva, Tz. Georgieva, Cyanotoxins as an emerging risk – 

molecular methods for detection (study in Bulgaria) oral presentation , PRE-IGU 

CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL 

HAZARDS , 12-14 august 2021 , Varna, Bulgaria 

Marian Varbanov, Kristina Gartsiyanova, Emilia Tcherkezova, Atanas Kitev, Stefan 

Genchev, Desislava Hristova. The current state and quality assessment of the Bulgrian Black 

Sea tributaries (Постер) PRE-IGU CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL 

ASPECTS OF NATURAL HAZARDS , 12-14 august 2021 , Varna, Bulgaria 

Международна научна конференция Ninth International Conference “Modern 

Trends in Science“ 15-19.09.2021, Blagoevgrad:  

Apostolos Apostolou, Luchezar Pehlivanov. Development of Bulgarian fish-based index for 

ecological assessment of the Lower Danube section (BRID); 

Luchezar Pehlivanov, Stefan Kazakov, Apostolos Apostolou, Tihomir Stefanov. 
Methodological approach to identify zones for reproduction of the fish fauna – application in 

rivers of the Black Sea and East Aegean Sea basin regions.   

Международна работна среща: „Implementation of SIMONA Transnationally 

Harmonized Sediment Sampling, Laboratory Analyses and Evaluation Protocols in Test 

Areas and Baseline Network sites”, June 29 -30, 2021, Silistra, Bulgaria: 

Презентация на тема: Cholakova, Z. Heavy metals concentration in the sediments of 

Western Stara Planina river basins. 

29-ти МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ Управление на енергийни, 

индустриални и екологични системи  11-12 ноември 2021 (ОНЛАЙН)  

К. Бошнаков, Б. Куманова, М. Върбанов, Е. Михайлов. Процедура за анализ и оценка на 

качеството на водите в река Струма 

Предстоящи 

Научна конференция с международно участие „Геонауки 2020“, 9-12 декември, 

2021, София, България. 

Определяне степента на замърсяване на подземните води в района на западния склон 

на Ада тепе. 

Автори: Таня Василева 

Groundwater chemistry: a case study of the Mesta River Basin. 

Автори: Таня Василева, Димитър Шолев 

Manganese pollution of drinking water extracted from the terrace of Vacha River 

Замърсяване с манган на добиваните за пиене подземни води от терасата на р. 

Въча 

Aleksey Benderev1, Nikolay Stoyanov2, Stefan Dimovski2, Svetlana Bratkova2, Boyka 

Mihaylova1 

Алексей Бендерев1, Николай Стоянов2, Стефан Димовски2, Светлана Браткова2, Бойка 

Михайлова1 
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1Geological Institute, BAS, Acad. G. Bonchev str., bl. 24, Sofia; E-mails: 
alekseybenderev@yahoo.com; boyka_m@abv.bg 
2Faculty of Geology and Exploration, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 

1700 Sofia, Bulgaria; E-mails: nts@mgu.bg; dimovski@mgu.bg; s_bratkova@mgu.bg 

 

Influence of the Medetska River on the pollution of the Topolnitsa River 

Влияние на река Медетска върху замърсяването на река Тополница 

Boyka Mihaylova1, Simeon Valchev1, Aleksey Benderev1, 

Hristo Dobrev2, Krasimir Dachev2, Galia Bardarska3 

Бойка Михайлова1, Симеон Вълчев1, Алексей Бендерев1, 

Христо Добрев2, Красимир Дачев2, Галя Бърдарска3 

Научен доклад на тема: Groundwater pollution in the Mesta River terrace caused by 

Eleshnitsa tailings pond – current status Stoyanov, N 

Научен доклад на тема: Manganese pollution of drinking water extracted from the terrace 

of Vacha River. Stoyanov, N 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

Статии излезли от печат 

Dzhembekova, N., Slabakova, N., Slabakova, V., Zlateva, I. and Moncheva, S., 2021. Long-term 

Trends in Pseudo-nitzschia Complex Blooms in the Black Sea - is there a Potential Risk for Ecological 

and Human Hazards. Ecologia Balkanica, 13(1), Q4: SJR 0.14 (2020) 

Genov I., Vasilev A., Botoucharov N. Unification of the seismostratigraphic subdivisions as a 

precondition to clarifying the recent history of the Black Sea (at the example of its southwesternmost 

part). Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences (Доклади на Българската академия на 

науките), 74, 9, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021, ISSN: 1310-1331 (print); 

2367-5535(online), DOI:10.7546/CRABS.2021.09.11, 1354-1362. Q2, SJR 0.24, IF 0.4 

Ivanova, P., Dzhembekova, N., Atanassov, I., Rusanov, K., Raykov, V., Zlateva, I., Yankova, M. 

Raev, Y., Nikolov, G. 2021. Genetic diversity and morphological characterisation of three turbot 

(Scophthalmus maximus L., 1758) populations along the Bulgarian Black Sea coast. Nature 

Conservation 43: 123–146, doi: 10.3897/natureconservation.43.64195, Q2 (2020), IF=2.417, 

SJR=0.64 (2020) 

Klayn, S., Berov, D., Karamfilov, V. 2021. Porewater Nutrient and Oxygen Profiles and Sediment-

Water Interface Fluxes Under Extreme Organic Loading in Different Sedimentary Habitats in Sozopol 

Bay (SW Black Sea): A Laboratory Experiment. In: Dobrinkova, N., Gadzhev, G. (Eds). 

Environmental Protection and Disaster Risks: Selected Papers from the First International Conference 

on Environmental Protection and Disaster RISKs (EnviroRISKs). Studies in Systems, Decision and 

Control, Springer, 371-382. 

Korzhenkov A.M., Minchev A., Tenekedjiev V., Ovsyuchenko A.N., Dimitrov O., Larkov A.S., 

Rogozhin E.A., Ranguelov B., Strelnikov A.A. 2021. Seismic deformations in an early Christian 

monastery in the area of Djanavara, Varna, Bulgaria. Part 2: Results of investigations, Voprosy 

Inzhenernoi Seismologii (Problems of Engineering Seismology), Vol. 48, No.1, 15–36. [in Russian]. 

https://doi.org/10.21455/VIS2021.1-2. English translation of the article will be published in Seismic 

Instruments, ISSN: 0747-9239 (Print) 1934-7871 (Online), https://link.springer.com/journal/11990 

Korzhenkov, M., A. Minchev, V. Tenekedjiev, A. N. Ovsyuchenko, O. Dimitrov, A. S. Larkov, E. A. 

Rogozhin, B. Ranguelov, and A. A. Strelnikov. 2021. Seismic Deformations in an Early Christian 

mailto:alekseybenderev@yahoo.com
mailto:boyka_m@abv.bg
https://doi.org/10.21455/VIS2021.1-2
https://link.springer.com/journal/11990
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Monastery in the Area of Djanavara, Varna, Bulgaria. Part 1: Study Methods, Seismic Instruments, 

Allerton Press, Inc., Vol. 57, No. 3, 343–359, ISSN 0747-9239, (Web of Science): IF 0.585 

Minchev, A. M. Korzhenkov, A. N. Ovsyuchenko, O. V. Dimitrov, A. S. Larkov, B. K. Ranguelov, E. 

A. Rogozhin & N. V. Andreeva, 2021. Deformations in the Episcopal Basilica in Varna: Evidences of 

Strong Historical Earthquakes in Northwestern Bulgaria. Izv. Atmos. Ocean. Phys., 56, 1202–1217, 

https://doi.org/10.1134/S0001433820100072, IF 0.718 (2020) 

Ranguelov, Boyko, Dimo Solakov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovski, Nikolay Stoyanov, Maya 

Tomova, Christian Tzankov, Dragomir Gospodinov, Edelways Spassov, Bojurka Georgieva, Stoyko 

Christov, Bogdana Milenkovich, Orlin Dimitrov. Methodology of data extraction from archive 

information for the ground conditions, Proc. Days of Physics 2021 21-24 April, 131-137, 2021 ISSN 

1313-9576, http://phys.tu-sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf 

Raykov, V. St, Hubenova, T., Ivanova, P., Kotsev, I., Zaykov, A., & Ivanova, A. (2021). Allocated 

Zones For Sturgeon Mariculture In Bulgarian Black Sea Waters. Journal Of Environmental Protection 

And Ecology, 21(6), 2110-2120, IF= 0.692 (2019) 

Б. Рангелов, О. Димитров, 2021, Археосеизмологията в България – обзор и развитие. Сб. Докл. 

Х-та Нац. Конф. по Геофизика, София, 4 Юни 2021, с. 60-67, https://doi.org/10.48368/bgs-

2021.1.N8 

Б. Рангелов., 2021. Геофизика и археология – иновации в българския опит. Спис. Изследовател, 

т.16, с. 15-24. 

Рангелов Б. Археосеизмологията в България. Сб. Докл. Дни на Физиката , ТУ, София, 21-24 

Април, 2021, с. 121-130, ISSN 1313-9576, http://phys.tu-

sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf 

Статии приети за печат 

М. Корженков, А. Минчев, В. Тенекеджиев, А.Н. Овсюченко, О. Димитров, А.С. Ларьков, Е.А. 

Рогожин, Б. Рангелов, А.А. Стрельников. Сейсмические деформации в раннехристианском 

монастыре в местности Джанавара (Варна, Болгария). Часть 2: Результаты исследований, 

Вопросы инженерной сейсмологии. ISSN 0132-2826, 2021. Т. 48. № 1. C. 15 –36, Английската 

версия на статията е одобрена за публикуване в списанието Seismic Instruments (Web of 

Science): IF 0.585 

Boyko Ranguelov, Dimcho Solakov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovski, Nikolai Stoyanov, Maya 

Tomova, Christian Tzankov, Dragomir Gospodinov, Edelvays Spassov, Bojourka Georgieva, Stoyan 

Christov, Bogdana Milenkovich, Orlin Dimitrov. ARCHIVE INFORMATION EXTRACTION FOR 

GROUND CONDITIONS ASSESSMENT., Proc. PRE-CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND 

REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS, 12 – 13 August, 2021, Varna. (in print) 

Boyko Ranguelov, Orlin Dimitrov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovsky. METHODOLOGY FOR 

EARTH’S FAULTS TYPOLOGY., ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 

“ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА”, 25–26 ноември 2021, Smolyan. (in print) 

Boyko Ranguelov, Orlin Dimitrov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovsky. EARTH’S FAULTS 

TYPOLOGY – METHODOLOGICAL APPROACH, Seventeenth International Scientific Conference 

“SPACE, ECOLOGY, SAFETY” 20 – 22 October 2021, Sofia, Bulgaria (in print) 

Глава от монография 

https://doi.org/10.1134/S0001433820100072
http://phys.tu-sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf
https://doi.org/10.48368/bgs-2021.1.N8
https://doi.org/10.48368/bgs-2021.1.N8
http://phys.tu-sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf
http://phys.tu-sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf
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Ranguelov B., O. Dimitrov., 2021., In search Of Blind and Active Faults to The North Bulgarian 

Black Sea Coastal Area., in Developments in Engineering and Architecture (eds. Ranguelov B., 

Berdenov Z., Efe R.) , ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, pp. 238-263, 

ISBN 978-954-07-5200-6. (on-line: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/00002.pdf) 

Участия в научни форуми 

Доклад: Boyko Ranguelov., ARCHIVE INFORMATION EXTRACTION FOR GROUND 

CONDITIONS ASSESSMENT, PRE-CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL 

ASPECTS OF NATURAL HAZARDS, 12 – 13 August, 2021, Varna. 

Доклад: Boyko Ranguelov., METHODOLOGY FOR EARTH’S FAULTS TYPOLOGY., ТРЕТА 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, “ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА”, 25–26 ноември 

2021, Smolyan. 

Доклад: Boyko Ranguelov., EARTH’S FAULTS TYPOLOGY – METHODOLOGICAL 

APPROACH., Seventeenth International Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY” 20 – 

22 October 2021, Sofia, Bulgaria. 

Доклад: Б. Рангелов, О. Димитров, 2021, Археосеизмологията в България – обзор и развитие. 

Сб. Докл. Х-та Нац. Конф. по Геофизика, София, 4 Юни 2021,  

Доклад: Рангелов Б. Археосеизмологията в България. Сб. Докл. Дни на Физиката, ТУ, София, 

21-24 Април, 2021 

Ivanova, P., Zlateva, I., Raykov, V., Yankova, M., Dzhembekova, N., Raev, Y. Slabakova, V. 

2021.Comparative Analysis of morphometric and meristic characters of Scophthalmus maximus L., 

sampled in four different sites along the Bulgarian Black Sea coast. Whiteclam 2021 International 

conference on research and assessment for sustainable use of Black Sea Shellfish resources, 18-

19.10.2021, Varna, Bulgaria. 

Разработени методики: 

1.Mетодика за идентификация и локализация на различни по вид разломи и 

разломни структури, като основното внимание е съсредоточено към такива с 

голям разрушителен потенциал (РП.1.4.3-2) 

2.Mетодика за извличане на информация (пряка или косвена) от архивни източници 

за определяне на скоростта на вторичните сеизмични вълни в 30-метровия 

дълбочинен интервал (РП.1.4.3-2) 

3.Методика за изчисление на потоците воден стълб-седименти на биогени и 

кислород в пясъчни местообитания в крайбрежната зона на Черно море 

(РП.1.4.6). 

4.Методика за оценка на in situ биотурбация по профили на хлорофил-а в седименти 

в крайбрежната зона на Черно море (РП.1.4.6). 

5.Методика за in-situ измерване на процеси в бентосни екосистеми - 

биопродуктивност и регулативни услуги на инфралиторални съобщества на 

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

черни миди Mytilus galloprovincialis (РП.1.4.6). 

 

https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/00002.pdf
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РП.I.5. Качеството на живот в страната 

Статии излезли от печат 

 

•Статии в списания с IF/SJR 

 

R. Dimitrova and M. Velizarova, Assessment of the Contribution of Different Particulate 

Matter Sources on Pollution in Sofia City, 2021, Atmosphere 2021, 12, 423, 

https://www.mdpi.com/2073-4433/12/4/423, IF=2.68 (2019-2020), SJR=0.7 (2020), Q2 

G. Gadzhev and K. Ganev, Computer simulations of air quality and bio-climatic indices for 

the city of Sofia, Atmosphere,  Atmosphere, 2021, 12(8), 1078, 

https://doi.org/10.3390/atmos12081078,  IF=2.68 (2019-2020), SJR=0.7 (2020), Q2 

Ivanov, V.; Georgieva, I. Basic Facts about Numerical Simulations of Atmospheric 

Composition in the City of Sofia. Atmosphere 2021, 12, 1450. 

https://doi.org/10.3390/atmos12111450, IF=2.68 (2019-2020), SJR=0.7 (2020), Q2 

G. Gadzhev and V. Ivanov, Modelling of the seasonal sulphur and nitrogen depositions over 

the Balkan peninsula by CMAQ and EMEP-MSC-W, N. Dobrinkova and G. Gadzhev (eds.), 

Environmental Protection and Disaster Risks, Studies in Systems, Decision and Control 361, 

(2021), pp. 171 – 183, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70190-1_12, 

SJR=0.135 (2020), Q2 

G. Gadzhev, The seasonal recurrence of air quality index for the period 2008-2019 over the 

territory of Sofia city, Dobrinkova and G. Gadzhev (eds.), Environmental Protection and 

Disaster Risks, Studies in Systems, Decision and Control 361, (2021), pp. 161–170, 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70190-1_11 SJR=0.135 (2020), Q2 

V. Ivanov and R. Dimitrova (2020). Study of the extreme thermal conditions for the Sofia 

region – preliminary results, Dobrinkova and G. Gadzhev (eds.), Environmental Protection 

and Disaster Risks, Studies in Systems, Decision and Control 361, (2021), pp. 123–137, 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70190-1_9, SJR=0.135 (2020), Q2 

Gadzhev G., Ganev K., Mukhtarov P. (2021). HPC simulations of the atmospheric 

composition Bulgaria’s climate (on the example of coarse particulate matter pollution), 

Studies in Computational Intelligence, Advances in High Performance Computing, 

Proceedings of the International Conference on “High Performance Computing”, Borovets, 

Bulgaria, 2019, SCI 902, https://doi.org/10.1007/978-3-030-55347-0_19, SJR=0.185 (2020), 

Q4 

Ivanov V., Valcheva R., Gadzhev G., HPC Simulations of the Extreme Thermal Conditions in 

the Balkan Region with RegCM4, HPC 2019, SCI 902, pp. 309-324, (2021) 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-55347-0_27, SJR=0.185 (2020), Q4 

T. Dreischuh, G. Kolarov, I. Grigorov, L. Vulkova, Z. Peshev, A. Deleva, L. Gurdev, 

“Horizontal lidar sensing of the near-ground aerosol load over Sofia city”, C. R. Acad. Bulg. 
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Sci., vol. 74, No. 6, 835-842 (2021). DOI:10.7546/CRABS.2021.06.05, IF=0.378 (2020), 

SJR=0.244 (2020), Q2 

T. Dreischuh, G. Kolarov, I. Grigorov, Z. Peshev, A. Deleva, L. Vulkova, L. Gurdev, D. 

Stoyanov, “Spring-to-summer observations of the aerosol load over Sofia-city using near- 

horizontal lidar sensing”, J. Phys.: Conf. Ser. 1859, 012028 (2021); 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1859/1/012028, SJR=0.21 (2020), Q4 

Sandov, O., Naydenova, I., Velichkova, R. Primary gaseous emissions during biomass 

combustion. Proceedings of the 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly 

Energies and Applications, EFEA 2021, 9406230. DOI: 10.1109/EFEA49713.2021.9406230, 

IF=0.61 (2019-2020), SJR=0.17 (2020) 

Petrova, T., Naydenova, I., Ferreira, R., Atanasova-Vladimirova, S., Ranguelov, B. Char 

Formed during Biomass Combustion and Gasification. Proceedings of the 2021 6th 

International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications, EFEA 2021, 

9406267. DOI: 10.1109/EFEA49713.2021.9406267, IF=0.61 (2019-2020), SJR=0.17 (2020) 

Petrova, T., Estimation of the higher heating values for lignocellulosic biofuels Proceedings 

of the 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and 

Applications, EFEA 2021, 9406264, DOI: 10.1109/EFEA49713.2021.9406264, IF=0.61 

(2019-2020), SJR=0.17 (2020) 

Други статии 

 

Mukhtarov, P., Miloshev, N., Gadzhev, G., & Bojilova, R. (2020). Monitoring and forecasting 

the biologically active ultraviolet radiation of the sun, Bulgarian Geophysical Journal, 2020, 

Vol. 43, DOI: 10.34975/bgj-2020.43.3 

 

Naydenova, O. Sandov, F. Wesenauer, T. Laminger, F. Winte (2021). NO and ultrafine 

particles formation during the combustion of single biomass particles under FBC conditions, 

Proceedings of the 13th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-13 

 

Николова, Н., Тонев, Д., Гелева, Е., Димитров, Д., Ангелов, Хр., Георгиев, С., Башев, 

В., Протохристов, Хр. (2020). Изследване на атмосферната радиоактивност в България 

през април 2020 година, Journal of Ecological Engineering and Environment Protection, 3, 

15-21. 

 

Статии приети за печат 

Статии в списания с IF/SJR 

I. Georgieva, G. Gadzhev, K. Ganev (2021). Study the recurrence of the dominant pollutants 

in the formation of AQI status over the city of Sofia for the period 2013-2020, Springer 

Lecture Notes in Computer Science, IF=1.36 (2019-2020), SJR=0.25 (2020),  Q3 

Други статии 

И. Георгиева, Н. Милошев, Замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови 
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София град, Българско геофизично списание, ISSN 2683-1317 
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Статии готови за печат 

Статии в списания с IF/SJR 

G. Gadzhev and K. Ganev, Computer simulations of air quality and bio-climatic indices for 
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Z. Peshev, A. Deleva, A. Chaikovsky, V. Pescherenkov, L. Vulkova and T. Dreischuh. 
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Други статии 

 

Монография  
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биогорива. Монография, Изд. къща „Авангард Прима“, София, май 2021, ISBN 978-

619-239-575-9 (мека подв.), ISBN 978-619-239-576-6 (pdf). 
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the formation of AQI status over the city of Sofia for the period 2013-2020, the 13th 
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2021, Созопол, България. 
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determines the air quality status, European Association of Geoscientists & Engineers, 

Conference Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Oct 2021, 
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G. Gadzhev, V. Ivanov, K. Ganev, Modelling of dry and wet deposition processes for the 
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Статии в списания с IF/SJR: 
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4.Georgiev, S., V. Sachanski, P. Andreeva, H. Kiselinov, E. Balkanska, I. Lakova, S. 

Tanatsiev. 2021. Trans-Saharan Belt provenance: a potential source for the Ordovician 
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zircon dating analysis. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, accepted 

2021. http://www.proceedings.bas.bg DOI:10.7546/CRABS.2020.11.11 Q2 
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Palaeoenvironments, 101, Springer, 2021, ISSN: Electronic ISSN 1867-1608; Print 
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(Scopus):0.64, JCR-IF (Web of Science):1.573 Q2 (Web of Science)    

6.Ivanov, D., Utescher, T., Djorgova, N., Bozukov, V., Ashraf, A. 2021. The late 
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(Scopus):0.64, JCR-IF (Web of Science):1.573   Q2 (Web of Science)    
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(Scopus):0.218, JCR-IF (Web of Science):0.343   Q2    
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and Microfossils Bioevents, Zonation and Integrated Biochronology of the Callovian–

Hauterivian pelagic carbonates in the Western Fore Balkan, Bulgaria.73rd Geological 

Congress of Turkey with international participation, May 24-28, 2021, Online; 902-
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3.Синьовски, Д. 2021. Холоценските флуктуации на черноморското ниво и 

човешките дейности по Южното Черноморие. – Сп. Бълг. геол. д-во, 82, 3, . 

“Geosciences 2021”   
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9.Granchovski, G. 2021.  Review of the Bulgarian Geological Society, 82 (3). 

“Geosciences 2021”   

10.Stoykova, K., M. Ivanov. 2021. New data on the age of the Emine Formation (East 

Balkan, Bulgaria). Review of the Bulgarian Geological Society, 82 (3). “Geosciences 

2021”   

11.Shopov, Y. 2021. On the Possibility to use δ13C Speleothem Records for 

Determination of Total Freezing of the Ground during Glaciations. Review of the 

Bulgarian Geological Society, 82 (3). “Geosciences 2021”   

 

Статии приети за печат 

 

Монография приета за печат: 

1.Stoykova, K. 2021 (in press). Nannofossil stratigraphy and global events in the 

Paleocene and Lower Eocene of North Bulgaria. S., Prof. Marin Drinov Publishing 

House of BAS, 296 p. 

 

Участия в научни форуми 

 

Участията за представяне на новите научни резултати в редица международни научни 

форуми бяха отложени поради пандемията Ковид-19, но някои от тях бяха успешно 

проведени онлайн: NECLIME Online Conference 2021, Frankfurt am Main, Germany, 73rd 

Geological Congress of Turkey with international participation, May 24-28, 2021, 1st 

International Conference on Botany and Mycology, София, 25-26 октомври 2021. Очаква 

се и активно участие от почти всички задачи в конференцията „Геонауки“ 2021, 8-9 

декември 2021. 

1.Ivanov, D., Utescher, T., Bozukov, V. 2021. Palynological data for the late Miocene 

vegetation and climate change in the Eastern Paratethys (Northeast Bulgaria) 

(Доклад). 19.04.2021 - 22.04.2021. Frankfurt am Main, Germany. NECLIME Online 

Conference 2021. 
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Статии излезли от печат 
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Romanian flora. – Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. [IF2020 = 0.378]. 

 

Към 1.7.5. 

Georgieva M, Bonchev G, Zehirov G, Vasileva V, Vassileva V. 2021. Neonicotinoid 

insecticides exert diverse cytotoxic and genotoxic effects on cultivated sunflower. 

Environmental Science and Pollution Research, published online May 22, 2021*. doi: 

https://doi.org/10.1007/s11356-021-14497-y 

*Статията е достъпна чрез следния линк: https://rdcu.be/ck74W 

 

Към 1.7.9.-3 

Обследвания и проучване на Ilar вируси в свободнорастящата популация от 

махалебкови форми и диви череши в района на Кюстендил.. Растиевъдни науки 

 

Кратка характеристика на застрашени от изчезване местни крушови сортове. Journal of 

Mountain Agriculture on the Balkans 

 

 

Статии готови за печат 

 

Към 1.7.4-3. 
Kazakov S., A. Apostolou, B. Borisov, D. Parvanov, L. Pehlivanov. Determination of zones for reproduction 

of the fish fauna and zones for indwelling of economically valuable fish species within the West Aegean 

Sea basin region in Bulgaria. 

Tyufekchieva V., Y. Vidinova, V. Evtimova, E. Varadinova, I. Botev.  Ephemeroptera, 

Plecoptera and Trichoptera (Insecta) of Mountain Tributaries of the Struma River: 
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Diversity in Relation to Environmental Parameters and Zoogeographic Features – Аcta 

Zoological Bulgarica. 

Varadinova E., G.  Georgieva, M.  Ihtimanska, Y.  Vidinova, V.  Evtimova, V.  Tyufekchieva, 

M. Todorov.  Macrozoobenthos in mountain standing water bodies in Bulgaria – Аcta 

Zoologica  Bulgarica. 

 

Към 1.7.4.-4 

Ivanova, T., Chervenkov, M., Dimitrova, D. Traditional making and ingredients of dry cured 

sausages in Bulgaria – future for the past?. Ръкописът е в процес на рецензиране в 

списание International Journal of Gastronomy and Food Science (IF=2.537/SJR Q1) 

 

Към 1.7.5. 

Boycheva I, Stoilov L, Vassileva V, Manova V. Evocative role of histone acetyltransferases 

in photomorphogenesis and DNA repair. Prepared for journal “Current Genomics” 

 

Към 1.7.7. 

Todorova T., Boyadzhiev K., Shkondrov A., Parvanova P., Dimitrova M., Ionkova I., 

Krasteva I., Kozuharova E., Chankova S., Screening of Amorpha fruticosa and 

Ailanthus altissima extracts for genotoxicity, mutagenicity and carcinogenicity, 

Biorisk, under review  

 

Участие в конференции 

 

Към 1.7.2.-1 

Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. A second locality of Microbotryum succisae 

(Microbotryaceae) from the Balkan Peninsula. – In: Denchev, C.M. & Vladimirov, V. 

(eds). Abstracts Book, 1st International Conference on Botany and Mycology, Sofia, 

25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. P. 75. Institute of Biodiversity and Ecosystem 

Research at Bulgarian Academy of Sciences & MYCOBIOTA, Sofia. 

 

Към 1.7.2. -2 

Svetlana Bancheva, Rayna Nacheva, Daniella Ivanova, Maya Stoyneva, Aneta Lambevska-

Hristova, Stoyan Stoyanov, Vladimir Vladimirov, Blagoy Uzunov, Galin Gospodinov. 

Monitoring of the wetlands in Mt. Vitosha – a sensitive indicator of climate change. 

1st International Conference on Botany and Mycology, Sofia 25–26 October 2021, 

Sofia, Bulgaria. 

Aneta Lambevska-Hristova, Mila Andonova, Daniela Borisova, & Svetlana Bancheva. 

Revising the precise location and state of conservation of Savin juniper in the Vratsata 

locality, Northwest Bulgaria. 1st International Conference on Botany and Mycology, 

Sofia 25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. 

Svetlana Bancheva, Malina Delcheva, Vladimir Vladimirov. Biosystematic study of the 

Bulgarian endemic Centaurea kerneriana (Asteraceae). 1st International Conference on 

Botany and Mycology, Sofia 25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. 

 

Към 7.1.2-4. 

Delov V., Yordanov S., Yordanova Y., Velina Y., Kirov K., Kolarova N. & Tasheva E. 2021. 

Influence of climate change and anthropogenic factors on the biodiversity and 

behavior of birds and bats in selected regions of Bulgaria. PRE-IGU CONGRESS 

SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS, 

Varna, Bulgaria, 12-14 August 2021.  
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https://nnpos.files.wordpress.com/2021/08/pre-igu_program_-varna-last_09_08_2021.pdf 

 

Към 1.7.4.-1 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. ITS-barcoding of Pholiota pityrodes, a 

rarely seen, Phragmites-associated species. – In: Denchev, C.M. & Vladimirov, V. 

(eds). Abstracts Book, 1st International Conference on Botany and Mycology, Sofia, 

25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. P. 72. Institute of Biodiversity and Ecosystem 

Research at Bulgarian Academy of Sciences & MYCOBIOTA, Sofia. 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2021. First Bulgarian records of Lepiota 

elaiophylla and L. xanthophylla, allegedly poisonous lepiotoid agarics. – In: Denchev, 

C.M. & Vladimirov, V. (eds). Abstracts Book, 1st International Conference on Botany 

and Mycology, Sofia, 25–26 October 2021, Sofia, Bulgaria. P. 77. Institute of 

Biodiversity and Ecosystem Research at Bulgarian Academy of Sciences & 

MYCOBIOTA, Sofia. 

 

Към 1.7.4. – 2. 

Sidjimova B., Aneva I., Zhelev P., Nikolova M., Savev S. 2021. Population status and natural 

localities of Rhodiola rosea in Rila Mts. 5th Scientific Conference of Biology 

BalkanBio, April 15 – 16, Plovdiv, Bulgaria. 

 

Към 1.7.7. 

Boyadzhiev K., Todorova T., Shkondrov A., Parvanova P., Dimitrova M., Ionkova I., 

Krasteva I., Kozuharova E., Chankova S., Screening of Amorpha fruticosa and 

Ailanthus altissima extracts for genotoxicity, mutagenicity and carcinogenicity, 

International Seminar of Ecology – 2021, Current trends of Ecology, 29.09 – 30. 09. 

2021, online - устен доклад 

 

Към 1.7.4.-4 

Ivanova T., Bosseva Y., Dimitrova D. Climate change in the Bulgarian homegardens – rural 

communities perspectives. Seminar of Ecology – 2021 (29-30 септември 2021, 

online) устен доклад 

 

Към 1.7.4.-3 

Vesela Evtimova, Violeta Tyufekchieva, Emilia Varadinova, Yanka Vidinova, Mila 

Ihtimanska, Galia Georgieva, Milcho Todorov, Rabia Soufi. Macrozoobenthos from sub-

Mediterranean intermittent rivers (R14 national river type) in Bulgaria. - Международната 

конференция BalkanBio – 5 Balkan Scientific Conference on Biology 

 

Към 1.7.5. 

Vassileva Valya, Dimitrova Anna, Georgieva Mariyana, Vaseva Irina. Root and shoot traits as 

determinants for drought tolerance in wheat. International Conference on Plant 

Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB-2021, 

https://conference2020.cpsbb.eu/), 14-17 June 2021, Varna, Bulgaria (poster 

presentation) 

Zehirov Grigor, Dimitrova Anna, Vaseva Irina, Vassileva Valya. Drought responses of wheat 

genotypes associated with antioxidant machinery. International Conference on Plant 

Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB-2021), 14-17 June 2021, Varna, 

Bulgaria (poster presentation) 

 

Към 1.7.8. 
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Gocheva Kremena, Nedkov Stoyan, Simeonov Kamen, Dimitrova Elena, Burov Angel, 

Panayotov Momchil, Mateeva Zoya, Zhiyanski Miglena, Bratanova – Doncheva 

Svetla, Chipev Nesho, Assenova Mariana. Towards a holistic regional approach to 

ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of ecosystem services 

supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, Bulgaria (ESP 

Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 June 2021, Tartu, 

Estonia (oral presentation) 

Gocheva Kremena, Nedkov Stoyan, Simeonov Kamen, Dimitrova Elena, Burov Angel, 

Panayotov Momchil, Mateeva Zoya, Zhiyanski Miglena, Bratanova – Doncheva 

Svetla, Chipev Nesho, Assenova Mariana. Towards a holistic regional approach to 

ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of ecosystem services 

supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, Bulgaria (ESP 

Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 June 2021, Tartu, 

Estonia (poster presentation) 

Gocheva, Kremena, Katrandzhiev Kostadin, Bratanova – Doncheva Svetla. From big to 

bigger data: combining long - term remote sensing and climate data reanalysis to 

augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in Rila 

Mountain, Bulgaria. (ESP Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 

7-10 June 2021, Tartu, Estonia (oral presentation) 

Gocheva, Kremena, Katrandzhiev Kostadin, Bratanova – Doncheva Svetla. From big to 

bigger data: combining long - term remote sensing and climate data reanalysis to 

augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in Rila 

Mountain, Bulgaria. (ESP Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 

7-10 June 2021, Tartu, Estonia (poster presentation) 

 

Към 1.7.9.-1. 

24-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2021, 26-28 май 2021 

г. в ИПЖЗ – Троян с постер на тема „Влияние на водния дефицит по време на цъфтежа 

и плододаването при домати за свежа консумация“, автрски колектив: С. Грозева, Д. 

Ганева, Г. Певичаерова 

 

 

РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

 

1.Safonova, A.; Hamad, Y.;Dmitriev, E.; Georgiev, G.; Trenkin, V.;Georgieva, M.; 

Dimitrov, S.; Iliev, M.Individual Tree Crown Delineationfor the Species 

Classification andAssessment of Vital Status of ForestStands from UAV 

Images.Drones2021,5, 77.  https://doi.org/10.3390/drones5030077 Q1 

 

2.Dobrinkova N., Trindade C., Hope C.,  Bushey C., Held  A., Nugent C., Eftychidis G., 

Cardil A.,  Boustras G., Katsaros E., “Wildfire risk reduction based on landscape 

management”, Springer book series Studies in Systems, Decision and Control, special 

Issue: “Environmental Protection and Disaster Risks”, eBOOK ISBN: 978-3-030-

70190-1, DOI: 10.1007/978-3-030-70190-1, ISBN: 978-3-030-70189-5, ISSN: 2198-

4182, ed. 1, vol. 361, Springer International Publishing, 2021, p.325 – p. 338 (SJR: 

0.14 – Q3) 

3.Stefanov S., Dobrinkova N., Tosheva E., “Open Source GIS Decision Support Tools for 

Wildfire and Flood Natural Hazards with Embeded Interactive Training Resources”, 

Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster 
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RISKs, 29-30 September 2020, Publisher Azbuki, vol. 1, ISBN 978-619-7065-38-1, е-

ISBN 978-619-7065-39-8 https://doi.org/ 10.48365/envr-2020.1.21, 2020, p. 231 – p. 

240. 

4.Dobrinkova N., Asenova M., “Framework for wildfire danger prediction system”, 

Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster 

RISKs, 29-30 September 2020, Publisher Azbuki, vol. 1, ISBN 978-619-7065-38-1, е-

ISBN 978-619-7065-39-8 https://doi.org/ 10.48365/envr-2020.1.24, 2020, p. 259 – p. 

270. 

5.Nikolova, N., Matev, S. Rachev, G. Ivanova D. 2021. Characteristics of first and last 

frost occurrences and the length of frost-free season in Bulgaria. Journal of 

Environmental Protection and Ecology. Volume 22, Issue 1, 2021, pp 85-94. 

(SCOPUS), Q3.  

6.Nikolova N., Zlateva P., Todorov L. 2021. Fuzzy Logic Approach to Complex 

Assessment of Drought Vulnerability. IFIP Advances in Information and 

Communication Technology, 622, pp. 298-314, (SCOPUS). 

7.R. Velichkova, R. Angelova and I. Simova, "Assessment of Forest Fire Risk in South-

Western Region of Bulgaria," 2021 6th International Symposium on Environment-

Friendly Energies and Applications (EFEA), 2021, pp. 1-4, doi: 

10.1109/EFEA49713.2021.9406240. 

 

 

Участие в семинари и конференции – публикации в списание 

Georgieva, M., G. Georgiev, P. Mirchev, M. Zhiyanski, S. Dimitrov, B. Borissova, M. Iliev, 

V. Trenkin. Integrated model for assessment the phytosanitary condition of tree 

vegetation in urban green systems in Kardzhali (Bulgaria). International PRE-IGU 

Congress Seminar on Local and regional aspects of natural hazards, 12-14 August 2021.  

Zhiyanski, M., M. Sokolovska. 2021. Analyses on the general characteristics of soils in urban 

forest parks in Kardzhali. International PRE-IGU Congress Seminar on Local and 

regional aspects of natural hazards, 12-14 August 2021. 

 

Подготовка на научна публикация 

Georgieva, M., G. Georgiev, M. Zhiyanski, S. Dimitrov, B. Borissova, M. Iliev, V. Trenkin. 

2022. Integrated model for assessment the phytosanitary condition of tree vegetation in 

urban green systems in Kardzhali (Bulgaria). MDPI Journal, Sustainability (в проект на 

разработване).  

Dimitrov, S., B. Borissova, A. Popov, M. Iliev, L. Smerdjieva Cataloging of the Intensity of 

the Urban Heat Island on the Surface through Integrated Application of UAS 

Photogrammetry, Thermal Radiometry and GIS Based Spatial Modeling. MDPI- 

Remote sensing 

 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

 

Статии излезли от печат 

 

-статии, публикувани в Scopus и Web of Science, импакт ранг: 

Petsinski, P., A. Vasilev, K. Gerilowski, V. Slabakova, E. Botev, M. Tsekov, O. Dimitrov, 

N. Dobrev, D. Parlichev, 2020. Extreme emissions from shallow water methane 

https://doi.org/
https://doi.org/
https://www.scopus.com/sourceid/12400154728?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/12400154728?origin=recordpage
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seepages Zelenka (Northern Bulgarian Black Sea region) before earthquake Md 4.7 

August 5, 2009. Review of the Bulgarian Geological Society, 81, 3, 250-252. 

http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2020_3/PDF/73_Petsinski_GeoSci_20

20.pdf (In Bulgarian with English abstract) 

Vasilev A., Tsekov M., Petsinski P., Gerilowski K., Slabakova V., Trukhchev D., Botev E., 

Dimitrov O., Dobrev N., Parlichev D., 2021. New Possible Earthquake Precursor and 

Initial Area for Satellite Monitoring. Frontiers in Earth Science, Special issue: 

Achievements and New Frontiers in Research Oriented to Earthquake Forecasting, 8, 

752-760, doi: 10.3389/feart.2020.586283. CiteScore 2019: 3.3; SJR: 1.159; Impact 

Factor 2019: 2.689, Q1 (Open Access) Total Views 708, Downloads 59 (for 2 months) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.586283/full 

Korzhenkov A. M., A. Minchev, V. Tenekedjiev, A. N. Ovsyuchenko, O. Dimitrov, A. S. 

Larkov, E. A. Rogozhin, B. Ranguelov, and A. A. Strelnikov, Seismic Deformations in 

an Early Christian Monastery in the Area of Djanavara, Varna, Bulgaria. Part 1: Study 

Methods, Seismic Instruments, 2021, Vol. 57, No. 3, pp. 343–359. ISSN 0747-9239, 

(Web of Science). © Allerton Press, Inc., 2021. Russian Text © The Author(s), 2020, 

published in Voprosy Inzhenernoi Seismologii, 2020, Vol. 47, No. 4, pp. 72–91. 

Korzhenkov А. M., A. Minchev, V. Tenekedjiev, A. N. Ovsyuchenko, O. Dimitrov, A. S. 

Larkov, E. A. Rogozhin, B. Ranguelov, and A. A. Strelnikov, ,,Seismic Deformations 

in an Early Christian Monastery in the Area of Djanavara, Varna, Bulgaria. Part 2: 

Results of Investigations”, Seismic Instruments, 2021, Vol. 57, No. 4, pp. 472–489. 

ISSN 0747-9239 (Web of Science). © Allerton Press, Inc., 2021. Russian Text © The 

Author(s), 2021, published in Voprosy Inzhenernoi Seismologii, 2021, Vol. 48, No. 1, 

pp. 15–36.  

Krenchev, D., R. Kenderova, S. Matev, N. Nikolova, G. Rachev, M. Gera. 2021. Debris 

Flows in Kresna Gorge (Bulgaria) – Geomorphological Characteristics and Weather 

Conditions. J. Geogr. Inst. Cvijic. 2021, 71(1), pp. 15–27. 

https://doi.org/10.2298/IJGI2101015K 

Gerdjikov, I, Dotseva, Z., Gikov, A., Vangelov, D., Yanchovichin, G. 2021. Alluvial fan of 

Glazne river, Bansko town, SW Bulgaria. REVIEW OF THE BULGARIAN 

GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 82, part 1, p. 47–61 

 

Статии публикувани онлайн и приети за печат 

Приети за печат 

Stoycheva, V., D. Krenchev. Morphometric analysis of debris-flow basin of Harsovska river 

(Southwest Rila, Bulgaria).  Сп. на БГД, т. 81; год. 2021, кн. 3, ISSN (online):ISSN 

0007-3938. индексирано в WoS 

Кендерова, Р., Г. Рачев. Характеристика на селевия поток в Кресненския пролом от 26 

септември 2020 г.; Сп. на БГД, т. 81; год. 2021, кн. 3, ISSN (online):ISSN 0007-

3938, индексирано в WoS 

 

Статии готови за печат 

(Статии, изпратени за публикуване и в процес на подготовка) 

 

http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2020_3/PDF/73_Petsinski_GeoSci_2020.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2020_3/PDF/73_Petsinski_GeoSci_2020.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.586283/full
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Статии в процес на изготвяне 

-Работи се по публикации, които се предвижда да бъдат изпратени за рецензиране в 

списания, индексирани в Scopus:  

 

Dobrev N., Nikolova N. et al. Geological conditions and rainfall triggering debris flows - 

example of Kresna gorge (Bulgaria)  

Добрев, Н., Р. Нанкин, О. Димитров, А. Василев, А. Францова. Изследвания върху 

свлачищни процеси по бреговата ивица в района на к.к. Шкорпиловци. (работно 

заглавие) 

 

Участия в научни форуми 

 

Böttner C., B. J. Callow, B. Schramm, F. Gross, J. Geersen, M. Schmidt, A. Vasilev, P. 

Petsinski, C. Berndt, 2021. Focused methane migration formed pipe structures in 

permeable sandstones: Insights from UAV-based digital outcrop analysis in Varna, 

Bulgaria. 81st Conference of the German Geophysical Society, Kiel, Germany, 1-5 

March 2021, E-poster. 

 

Участие на конференцията - XXIst International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – 

SGEM 2021,  

 

Участие с четири статии. Сборникът от конференцията се индексира в Scopus.  

 

Stoynev S., B. Berov, P. Ivanov. 2021. SOIL LIQUEFACTION HAZARD IN BULGARIA. 

- 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 14 - 22 

August, 2021, Albena Co, Bulgaria (accepted for participation in the Conference) 

Krastanov M., B. Berov, R. Nankin, P. Ivanov. 2021. GEOTECHNICAL 

CHARACTERISTICS OF THE SEDIMENTS FROM THE KOZLODUY 

LOWLAND IN NORTH BULGARIA. - 21st International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM 2021, 14 - 22 August, 2021, Albena Co, Bulgaria (accepted for 

participation in the Conference) 

Rizova, R., Nikolova V. 2021. GEOMORPHOLOGICAL AND SEDIMENTOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF DEBRIS FLOWS IN THE RIVER BUYUKDERE 

WATERSHED (EASTERN RHODOPES, BULGARIA). 21st International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 14 - 22 August, 2021, 

Albena Co, Bulgaria (virtual presentation/ publishing) 

Nikolova N., Matev S., Pophristov V. 2021. Rainfall Erosivity and Extreme Precipitation 

Months – A Comparison between the Regions of Lovech and Kardzhali (Bulgaria). 

SGEM Conference Proceedings 2021. ISSN 1314-2704, индексирано в Scopus 
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Приети статии –  

 

Dobrev N, E. Koleva-Rekalova, R. Nankin 2021. The Sarmatian Carbonate Tempestites 

From Kaliakra Cape (NE Bulgaria) – A Real Risk To Its Stability. Comptes rendus de 

l'Académie bulgare des Sciences. (в процес на разглеждане).  

 

Предстоящи международни конференции 

Предвидени доклади за  

Националната научна конференция на БГД с международно участие 

„ГЕОНАУКИ 2021“  

на 9 и 10 декември в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ : 

Герджиков Я., Д. Вангелов, З. Доцева. Debris flows and debris floods occurrence in the 

Ribnishka River watershed (southern slopes of Ograzhden Mountain)  

Кендерова, Р., Г. Рачев. Характеристика на селевия поток в Кресненския пролом от 26 

септември 2020 г.  

 

 

РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 

Статии излезли от печат 

Dragomirov, D., E. Oynakov, V. Buchakchiev, J. Milkov, 2020. Seismicity on the territory of 

Bulgaria and surroundings recorded by NOTSSI for the period 2017-2019. Proceeding 

of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, 519-

524, ISBN 978-619-7065-38-1, https://doi.org/10.48365/envr-2020.1.47 

Oynakov, E., D. Solakov, B. Ranguelov, S. Dimovski, 2020. Correlation between gravity and 

magnetic fields on the territory of Bulgaria. 20th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2020, 511-518, ISBN:978-619-7603-05-7, ISSN:1314-

2704, DOI:10.5593/sgem2020/1.2/s05.065 – Q4 

Stefanov D., D. Solakov, J. Milkov, 2020. Assessment of the effects of strong earthquakes on 

the city of Blagoevgrad. Proceedings of 20th International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM 2020, 467-474, ISBN:978-619-7603-05-7, ISSN:1314-2704, 

DOI:10.5593/sgem2020/1.2/s05.060 – Q4 

Solakov, D., S. Simeonova, P. Raykova, I. Aleksandrova. Analysis of seismicity in Sofia 

seismogenic zone. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2020, 435-442, ISBN:978-619-7603-05-7, ISSN:1314-2704, 

DOI:10.5593/sgem2020/1.2/s05.056– Q4  

Solakov, D., S. Simeonova, P. Raykova, B. Ranguelov, 2020. Earthquake scenarios for the 

city of Blagoevgrad. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM; 

Sofia, Vol. 20, Iss. 1.2, 527-534. DOI:10.5593/sgem2020/1.2/s05.067 – Q4 
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Solakov, D., S. Simeonova, P. Raykova, B. Rangelov, C. Ionescu, 2021. Earthquake ground 

motion scenarios for the city of Ruse. In Environmental Protection and Disaster Risks, 

series Studies in Systems, Decision and Control, Springer International Publishing, 

231-242, DOI 10.1007/978-3-030-70190-1 – Q2 

Oynakov, E., D. Solakov, I. Aleksandrova, and Y. Milkov, 2021. Spatial Variation of 

Precursory Seismic Quiescence Observed Before Earthquake from 01.04.2010 in the 

Region of Crete. In Environmental Protection and Disaster Risks, series Studies in 

Systems, Decision and Control, Springer International Publishing, 243-262, DOI 

10.1007/978-3-030-70190-1 – Q2 

Trifonova, P., D. Solakov, S. Simeonova, M. Metodiev, S. Balan, 2021. Seismic Scenario and 

People Exposure for Blagoevgrad Region, Bulgaria, In Environmental Protection and 

Disaster Risks, series Studies in Systems, Decision and Control, Springer International 

Publishing, 293-308, DOI 10.1007/978-3-030-70190-1 – Q2 

Oynakov, E., D. Solakov, I. Aleksandrova, M. Popova, D. Dragomirov. 3D Modeling of 

Water-saturated Layers by Using the HVSR Method of Poisson. Conference 

Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, European 

Association of Geoscientists & Engineers, 2021, DOI:https://doi.org/10.3997/2214-

4609.202149BGS18, 1-5 (Scopus) 

Oynakov, E, D. Solakov, I. Aleksandrova. Study of the Seasonal Changes of the Amplitude-

frequency Characteristics of the Microseismic Noise. Conference Proceedings, 11th 

Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, European Association of 

Geoscientists & Engineers, 2021, DOI:https://doi.org/10.3997/2214-

4609.202149BGS4, Международно академично издателство 1-5   Международно 

академично издателство (Scopus) 

Popova, M., E. Oynakov, D. Solakov, I. Aleksandrova, D. Dragomirov, R. Ivanov. 

Experimental Evaluation of the Dynamical Parameters f0 and A0 Using the Method 

HVSR. Conference Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 

2021, European Association of Geoscientists & Engineers, 2021, 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS25, 1-5   Международно 

академично издателство (Scopus) 

Solakov, D., S. Simeonova, P. Raykova. Earthquake Scenario for the City of Veliko Tarnovo. 

Conference Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, 

European Association of Geoscientists & Engineers, 2021, 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS19, 1-5 Международно 

академично издателство (Scopus) 

Райкова, П., 2021. Времево разпределение на сеизмични поредици преди и след 

земетресението от 2020 г. в района на град Пловдив. Проблеми на 

географията,2,15-28  https://doi.org/10.35101/prg-2021.2.2 

 

Под печат статии 

Solakov D., S. Simeonova, P.Raykova, M. Metodiev, 2021. Earthquake scenarios for the city 

of Plovdiv. XXI International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, 

Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021 
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Stefanov, D., D. Solakov, J. Milkov, 2021. Seismic risk for the city of Blagoevgrad. XXI 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, 

Ecology and Management – SGEM 2021 

Raykova, P., D. Solakov, S. Simeonova, 2021. Seismological analysis of the 2020 Plovdiv 

earthquake. XXI International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, 

Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021 

Maria Popova, Dragomir Dragomirov, Emil Oynakov, Valentin Buchakciev, Yordan Milkov. 

SEISMICITY IN BULGARIA AND SURROUNDINGS IN THE FIRST 20 YEARS OF THE 

TWENTY-FIRST CENTURY. Proceedings of 21th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2021, International Multidisciplinary Scientific 

Geoconference, приета за печат: 2021, SJR (Scopus):0.232 

 

Участия в научни форуми 

Участия в: 

1.XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology 

and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021  

2.11th Congress of the Balkan Geophysical Society 

3.Българо-Японски-Западни Балкани семинар на тема „Предизвикателства, 

породени от риска от земетресения (Seismic Risk Challenges)“ 

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

 

Статии излезли от печат 

 

Dimitrov, S.; Popov, A.; Iliev, M. An Application of the LCZ Approach in Surface Urban 

Heat  Island Mapping in Sofia, Bulgaria. Atmosphere 2021, 12, 1370. 

https://doi.org/10.3390/at-mos12111370, (Q2) 

E. Atanassov, D. Georgiev, T. Gurov, and S. Ivanovska, “On the Use of Low-discrepancy 

Sequences in the Training of Neural Networks”, accepted for publication in LNCS, vol. 

13127, Springer International Publishing, pp.385-394,  2021, SJR: 0.249, Q3 

 

Статии приети за печат 

 

Kr. Naydenov, M. Naydenov, A. Alexandrov, T. Gurov, V. Gyuleva, G. Hinkov, S. 

Ivanovska, et al (additional 17 foreign authors): „Practical macroforest genetic 

conservation and management: examples from P. nigra and P. sylvestris phylogeography“, 

submitted for publication in journal: Forest Ecology and Management, 38 pages (2021), 

IF . 

Участия в научни форуми 

 

1. Участие с доклад  в специалната сесия: “HPC and Big Data: Algorithms and 

Applications” at the 13th International Conference on "Large-Scale Scientific 

Computations",  LSSC 2021, 7-11 June, 2021, Sozopol, Bulgaria,  с презентация: “ 

https://doi.org/10.3390/at-mos12111370,%20(Q2)
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On the Use of Low-discrepancy Sequences in the Training of Neural Networks”, (E. 

Atanassov, D. Georgiev,  Т. Gurov and S. Ivanovska). 

2.International PRE-IGU Congress Seminar on Local and regional aspects of natural 

hazards, 12-14 August 2021 

3.Участие в участие в научна конференция „География и регионално развитие“, 

град Созопол 2021г. 

 

 

РП.II.2 „Международно сътрудничество“ 

 

Публикации на членове на Програмата в съавторство с чуждестранни: 

1.Bournaski E., Berman V., (2021) Unified method of numerical simulation of one-phase 

and two-phase solid-liquid non-steady turbulent pipeline flows., Abstract Book, 6th 

IAHR Europe Congress, Warsaw, Poland, pp.165-166, https://iahr2020.pl/wp-

content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf, ISBN 978-83-66847-01-9 

2.Dobrinkova N., Trindade C., Hope C.,  Bushey C., Held  A., Nugent C., Eftychidis G., 

Cardil A., Boustras G., Katsaros E., “Wildfire risk reduction based on landscape 

management”, Springer book series Studies in Systems, Decision and Control, special 

Issue: “Environmental Protection and Disaster Risks”, eBOOK ISBN: 978-3-030-70190-

1, DOI: 10.1007/978-3-030-70190-1, ISBN: 978-3-030-70189-5, ISSN: 2198-4182, ed. 

1, vol. 361, Springer International Publishing, 2021, p.325 – p. 338 (SJR: 0.14 – Q3) 

3.Ivanov, D., Utescher, T., Djorgova, N., Bozukov, V., Ashraf, A. 2021. The late Miocene 

Beli Breg Basin (Bulgaria): palaeoecology and climate reconstructions based on pollen 

data. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 101, Springer, ISSN:1867-1594, 

DOI:doi.org/10.1007/s12549-020-00475-8, 79-102. SJR (Scopus):0.64, JCR-IF (Web of 

Science):1.573   Q2 (Web of Science)    

4.Grabowski, J., K. Stoykova, H. Wierzbowski, P. Wojcik-Tabol. 2021. Upper Berriasian 

chemostratigraphy, clay minerals and calcareous nannofossils of the Barlya section 

(Western Balkan, Bulgaria): Implications for palaeoclimate and productivity changes, 

and stratigraphic correlations across the Alpine Tethys. Paleogeography, 

Palaeoclimatology and Palaeoecology, 567 (2021), 110252, 

https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110252 Received 14 September 2020; Received in 

revised form 20 January 2021; Accepted 20 January 2021, Available online 29 January 

2021, IF=2.833, Q1 

5.Korzhenkov, M., A. Minchev, V. Tenekedjiev, A. N. Ovsyuchenko, O. Dimitrov, A. S. 

Larkov, E. A. Rogozhin, B. Ranguelov, and A. A. Strelnikov. 2021. Seismic 

Deformations in an Early Christian Monastery in the Area of Djanavara, Varna, Bulgaria. 

Part 1: Study Methods, Seismic Instruments, Allerton Press, Inc., Vol. 57, No. 3, 343–

359, ISSN 0747-9239, (Web of Science): IF 0.585 

6.Korzhenkov A.M., Minchev A., Tenekedjiev V., Ovsyuchenko A.N., Dimitrov O., 

Larkov A.S., Rogozhin E.A., Ranguelov B., Strelnikov A.A. 2021. Seismic 

deformations in an early Christian monastery in the area of Djanavara, Varna, Bulgaria. 

Part 2: Results of investigations, Voprosy Inzhenernoi Seismologii (Problems of 

Engineering Seismology), Vol. 48, No.1, 15–36. [in Russian]. 

https://doi.org/10.21455/VIS2021.1-2. English translation of the article will be published 

https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf
https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf
https://doi.org/10.21455/VIS2021.1-2
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in Seismic Instruments, ISSN: 0747-9239 (Print) 1934-7871 (Online), 

https://link.springer.com/journal/11990 

7.Krenchev, D., R. Kenderova, S. Matev, N. Nikolova, G. Rachev, M. Gera. 2021. Debris 

Flows in Kresna Gorge (Bulgaria) – Geomorphological Characteristics and Weather 

Conditions. J. Geogr. Inst. Cvijic. 2021, 71(1), pp. 15–27. 

https://doi.org/10.2298/IJGI2101015K Q4 

8.Lapeva-Gjonova A., Radchenko, A.G. (2021) Ant genus Strongylognathus (Hymenoptera, 

Formicidae) in Bulgaria: a preliminary review. Biodiversity Data Journal 9: e65742. [IF: 

1.331 (2019-2020)]  

9.Minchev, A. M. Korzhenkov, A. N. Ovsyuchenko, O. V. Dimitrov, A. S. Larkov, B. K. 

Ranguelov, E. A. Rogozhin & N. V. Andreeva, 2021. Deformations in the Episcopal 

Basilica in Varna: Evidences of Strong Historical Earthquakes in Northwestern Bulgaria. 

Izv. Atmos. Ocean. Phys., 56, 1202–1217, https://doi.org/10.1134/S0001433820100072, 

IF 0.718 (2020) 

10.Naydenova, O. Sandov, F. Wesenauer, T. Laminger, F. Winte (2021). NO and ultrafine 

particles formation during the combustion of single biomass particles under FBC 

conditions, Proceedings of the 13th International Conference on Fluidized Bed 

Technology CFB-13 

11.Petrova, T., Naydenova, I., Ferreira, R., Atanasova-Vladimirova, S., Ranguelov, B. Char 

Formed during Biomass Combustion and Gasification. Proceedings of the 2021 6th 

International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications, EFEA 

2021, 9406267. DOI: 10.1109/EFEA49713.2021.9406267, IF=0.61 (2019-2020), 

SJR=0.17 (2020) 

12.Rabadjieva D, Kovacheva A, Tepavitcharova S, Gergulova R, Ilieva R, Vladov I, 

Karavoltsos S, Modelling of chemical species of Al, Mn, Zn, and Pb in river body 

waters of industrial areas of West Rhodope Mountain Bulgaria, ENVIRON MONIT 

ASSESS 193 (2021) 430. Q2 (2018, Scimago), IF (Web of Science):1.959 (2018) 

13.Ranguelov, Boyko, Dimo Solakov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovski, Nikolay Stoyanov, 

Maya Tomova, Christian Tzankov, Dragomir Gospodinov, Edelways Spassov, Bojurka 

Georgieva, Stoyko Christov, Bogdana Milenkovich, Orlin Dimitrov. Methodology of 

data extraction from archive information for the ground conditions, Proc. Days of 

Physics 2021 21-24 April, 131-137, 2021 ISSN 1313-9576, http://phys.tu-

sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf 

14.Safonova, A., Y. Hamad, E. Dmitriev, G. Georgiev, V. Trenkin, M. Georgieva, S. 

Dimitrov, M. Iliev. 2021. Individual Tree Crown Delineation for the Species Classifica-

tion and Assessment of Vital Status of Forest Stands from UAV Images. Drones, 5, 3, 

MDPI Open Access Publishing, DOI:10.3390/drones5030077, 1-18. SJR: 0.71 (IF: 2.686 

Q1 (Scopus) 

15.Trichkova T., Paunović M., Cogălniceanu D., Schade S., Todorov M., Tomov R., 

Stănescu F., Botev I., López-Cañizares C., Gervasini E., Hubenov Z., Ignatov K., 

Kenderov M., Marinković N., Mitton I., Preda C., Spinelli F. A., Tsiamis K. & 

Cardoso A. C. 2021. Pilot application of ‘Invasive Alien Species in Europe’ smartphone 

https://link.springer.com/journal/11990
https://doi.org/10.2298/IJGI2101015K
https://doi.org/10.1134/S0001433820100072
http://phys.tu-sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf
http://phys.tu-sofia.bg/physdays_files/Sbornik/Sbornik_v13_2021.pdf
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app in the Danube Region. Water, 13, 2952. https://doi.org/10.3390/w13212952 [IF2020 

= 3.103] 

16.Vasilev A., Tsekov M., Petsinski P., Gerilowski K., Slabakova V., Trukhchev D., Botev 

E., Dimitrov O., Dobrev N., Parlichev D., 2021. New Possible Earthquake Precursor and 

Initial Area for Satellite Monitoring. Frontiers in Earth Science, Special issue: 

Achievements and New Frontiers in Research Oriented to Earthquake Forecasting, 8, 

752-760, doi: 10.3389/feart.2020.586283. CiteScore 2019: 3.3; SJR: 1.159; Impact 

Factor 2019: 2.689, Q1 (Open Access) Total Views 708, Downloads 59 (for 2 months) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.586283/full 

 

Списък с участията в международни конференции и семинари и свързаните с 

тях публикации:  

I. 6th IAHR Europe Congress, 15-18 February, 2021, Warsaw, Poland, (online) 

1.Bournaski E., Shopova D., Kolcheva K., Nitcheva O., Bardarska G., Ivanov I., Orehova 

T., (2021) Improving water cooperation between neighboring countries sharing 

water resources. Bulgaria-Greece case study., Abstract Book, 6th IAHR Europe 

Congress, Warsaw, Poland, pp.351-352, https://iahr2020.pl/wp-

content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf , ISBN 978-83-

66847-01-9 

2.Bournaski E., Berman V., (2021) Unified method of numerical simulation of one-phase 

and two-phase solid-liquid non-steady turbulent pipeline flows., Abstract Book, 

6th IAHR Europe Congress, Warsaw, Poland, pp.165-166, https://iahr2020.pl/wp-

content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf, ISBN 978-83-66847-

01-9 

II. 81st Conference of the German Geophysical Society, Kiel, Germany, 1-5 March 

2021 

3.Böttner C., B. J. Callow, B. Schramm, F. Gross, J. Geersen, M. Schmidt, A. Vasilev, P. 

Petsinski, C. Berndt, 2021. Focused methane migration formed pipe structures in 

permeable sandstones: Insights from UAV-based digital outcrop analysis in Varna, 

Bulgaria. 81st Conference of the German Geophysical Society, Kiel, Germany, 1-

5 March 2021, E-poster. 

III. The 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and 

Applications, EFEA 2021, 24-26 March, 2021, Sofia, Bulgaria 

4.Sandov, O., Naydenova, I., Velichkova, R. Primary gaseous emissions during biomass 

combustion. The 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies 

and Applications, EFEA 2021, 24-26 March, 2021, Sofia, Bulgaria 

5.Petrova, T., Naydenova, I., Ferreira, R., Atanasova-Vladimirova, S., Ranguelov, B. Char 

Formed during Biomass Combustion and Gasification, The 6th International 

Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications, EFEA 2021, 24-

26 March, 2021, Sofia, Bulgaria 

6.Petrova, T., Estimation of the higher heating values for lignocellulosic biofuels, The 6th 

International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications, 

EFEA 2021, 24-26 March, 2021, Sofia, Bulgaria 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.586283/full
https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf
https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf
https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf
https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/02/Book-of-Abstracts-15-02-2021.pdf
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7.R. Velichkova, R. Angelova and I. Simova, "Assessment of Forest Fire Risk in South-

Western Region of Bulgaria," 2021 6th International Symposium on Environment-

Friendly Energies and Applications (EFEA), 2021, pp. 1-4, doi: 

10.1109/EFEA49713.2021.9406240. 

IV. 5th Scientific Conference of Biology BalkanBio, April 15 – 16, Plovdiv, Bulgaria. 

8.Sidjimova B., Aneva I., Zhelev P., Nikolova M., Savev S. 2021. Population status and 

natural localities of Rhodiola rosea in Rila Mts. 5th Scientific Conference of 

Biology BalkanBio, April 15 – 16, Plovdiv, Bulgaria. 

9.Vesela Evtimova, Violeta Tyufekchieva, Emilia Varadinova, Yanka Vidinova, Mila 

Ihtimanska, Galia Georgieva, Milcho Todorov, Rabia Soufi. Macrozoobenthos 

from sub-Mediterranean intermittent rivers (R14 national river type) in Bulgaria. - 

Международната конференция BalkanBio – 5 Balkan Scientific Conference on 

Biology 

V. NECLIME Online Conference 2021, 19.04 - 22.04.2021, Frankfurt am Main, 

Germany,  

10.Ivanov, D., Utescher, T., Bozukov, V. 2021. Palynological data for the late Miocene 

vegetation and climate change in the Eastern Paratethys (Northeast Bulgaria) 

(Доклад). 19.04.2021 - 22.04.2021. Frankfurt am Main, Germany. NECLIME 

Online Conference 2021. 

11.Mantzouka, D., Bozukov, V., Ivanov, D., Utescher, T., Metodiev, L. 2021. 

Preliminary Observations on Fossil Coniferous Wood Findings from the Cenozoic 

(Oligocene-Miocene) of Bulgaria (Доклад). 19.04.2021 - 22.04.2021. Frankfurt 

am Main, Germany. NECLIME Online Conference 2021. 

VI. International Conference ”Forestry: Bridge to the future”, 6-9 Май 2021 г МГУ 

12.First measurements of Blue intensity from Pinus peuce and Pinus heldreichii tree rings 

and potential for climate reconstructions, Nickolay Tsvetanov, Ekaterina 

Dolgova, Momchil Panayotov 

13.First dendrochronological studies of Quercus protoroburoides, Evgeni Tsavkov, 

Nickolay Tsvetanov and Momchil Panayotov 

14.Effects of heavy pruning on urban Fraxinus trees in Sofia, Momchil Panayotov, 

Svetlana Anissimova, Nickolay Tsvetanov and Martina Vladimirova 

VII. 13th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-13, 10-14 

May, 2021, Vancouver, Canada 

15.Naydenova, O. Sandov, F. Wesenauer, T. Laminger, F. Winte, NO and ultrafine 

particles formation during the combustion of single biomass particles under FBC 

conditions, 13th International Conference on Fluidized Bed Technology CFB-13, 

10-14 May, 2021, Vancouver, Canada 

VIII. EUROINVENT  ICIR 2021 International Conference on Innovative Research, 

Iasi, 20th–21st of May 2021: 

16.M. Varbanov, K Gartsiyanova, E Tcherkezova, A Kitev, S Genchev. Analysis of the 

quality of river water in Sofia city district, Bulgaria. 

IX. 73rd Geological Congress of Turkey with international participation, May 24-28, 

2021 
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17.Ivanov, D., Lazarova, M. 2021. Vegetation changes in Northwest Rila (Bulgaria) Over 

the Last Four Millennia (Доклад). 73rd Geological Congress of Turkey with 

international participation, May 24-28, 2021, Online, Ankara.  

18.Ivanova, D. K., Lakova, I., Stoykova, K., Metodiev, L., Petrova, S. 2021. 

Ammonite and Microfossils Bioevents, Zonation and Integrated Biochronology of 

the Callovian–Hauterivian pelagic carbonates in the Western Fore Balkan, 

Bulgaria.73rd Geological Congress of Turkey with international participation, 

May 24-28, 2021, Online; 902-904. 

X. 24-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2021, 26-

28 май 2021 г. в ИПЖЗ – Троян  

19.Постер на тема „Влияние на водния дефицит по време на цъфтежа и 

плододаването при домати за свежа консумация“, автрски колектив: С. 

Грозева, Д. Ганева, Г. Певичаерова 

XI. The 13th International Conference on Large-Scale Scientific Computations 

LSSC 2021, 7 - 11, Юни, 2021, Созопол, България 

20.“Behavior and scalability of the hydrostatic and nonhydrostatic cores of RegCM on 

High Performance Computing platforms” Vladimir Ivanov and Georgi Gadzhev 

21.Georgieva, G. Gadzhev and K. Ganev Study the recurrence of the dominant pollutants 

in the formation of AQI status over the city of Sofia for the period 2013-2020, the 

13th International Conference on Large-Scale Scientific Computations LSSC 

2021, 7 - 11 Юни, 2021, Созопол, България. 

22.Участие с доклад  в специалната сесия: “HPC and Big Data: Algorithms and 

Applications” at the 13th International Conference on "Large-Scale Scientific 

Computations",  LSSC 2021, 7-11 June, 2021, Sozopol, Bulgaria,  с презентация: 

“ On the Use of Low-discrepancy Sequences in the Training of Neural Networks”, 

(E. Atanassov, D. Georgiev,  Т. Gurov and S. Ivanovska). 

XII. Third ESP Europe Conference” Ecosystem Services Science, Policy and Practice 

in the face of Global Changes, ESP Europe 2021,, 7-10 June 2021, Tartu, Estonia 

23.Gocheva Kremena, Nedkov Stoyan, Simeonov Kamen, Dimitrova Elena, Burov Angel, 

Panayotov Momchil, Mateeva Zoya, Zhiyanski Miglena, Bratanova – Doncheva 

Svetla, Chipev Nesho, Assenova Mariana. Towards a holistic regional approach to 

ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of ecosystem 

services supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, 

Bulgaria (ESP Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 

June 2021, Tartu, Estonia (oral presentation) 

24.Gocheva Kremena, Nedkov Stoyan, Simeonov Kamen, Dimitrova Elena, Burov Angel, 

Panayotov Momchil, Mateeva Zoya, Zhiyanski Miglena, Bratanova – Doncheva 

Svetla, Chipev Nesho, Assenova Mariana. Towards a holistic regional approach to 

ecosystem management in a changing climate: spatial analysis of ecosystem 

services supply and demand for climate change adaptation in and around Sofia, 

Bulgaria (ESP Europe 2021, https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 

June 2021, Tartu, Estonia (poster presentation) 

25.Gocheva, Kremena, Katrandzhiev Kostadin, Bratanova – Doncheva Svetla. From big 

to bigger data: combining long - term remote sensing and climate data reanalysis 

to augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in 
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Rila Mountain, Bulgaria. (ESP Europe 2021, 

https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 June 2021, Tartu, Estonia (oral 

presentation) 

26.Gocheva, Kremena, Katrandzhiev Kostadin, Bratanova – Doncheva Svetla. From big 

to bigger data: combining long - term remote sensing and climate data reanalysis 

to augment the condition assessment of High- Mountain Ecosystems (HME) in 

Rila Mountain, Bulgaria. (ESP Europe 2021, 

https://www.espconference.org/europe2020 ), 7-10 June 2021, Tartu, Estonia 

(poster presentation) 

XIII. HARMO20, 14.06.2021 (online forum) 

27.G. Gadzhev, V. Ivanov, K. Ganev, Modelling of dry and wet deposition processes for 

the Sulphur and Nitrogen compounds over Bulgaria, HARMO20, 14.06.2021 

(online forum) 

XIV.  International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology 

(ICPSBB-2021, https://conference2020.cpsbb.eu/), 14-17 June 2021, Varna, 

Bulgaria 

28.Vassileva Valya, Dimitrova Anna, Georgieva Mariyana, Vaseva Irina. Root and shoot 

traits as determinants for drought tolerance in wheat. International Conference on 

Plant Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB-2021, 

https://conference2020.cpsbb.eu/), 14-17 June 2021, Varna, Bulgaria (poster 

presentation) 

29.Zehirov Grigor, Dimitrova Anna, Vaseva Irina, Vassileva Valya. Drought responses of 

wheat genotypes associated with antioxidant machinery. International Conference 

on Plant Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB-2021), 14-17 June 2021, 

Varna, Bulgaria (poster presentation) 

XV. TREE RINGS IN ARCHAEOLOGY, CLIMATOLOGY AND ECOLOGY 

(TRACE 2021) 16-17 June 2021 (online) 

30.First dendrochronological studies of Quercus protoroburoides, Momchil Panayotov, 

Nickolay Tsvetanov and Evgeni Tsavkov 

XVI. Международна работна среща: „Implementation of SIMONA 

Transnationally Harmonized Sediment Sampling, Laboratory Analyses and 

Evaluation Protocols in Test Areas and Baseline Network sites”, June 29 -30, 

2021, Silistra, Bulgaria: 

31.Презентация на тема: Cholakova, Z. Heavy metals concentration in the sediments of 

Western Stara Planina river basins. 

XVII. International Conference on the Status and Future of World’s Large Rivers, 

3-7 August 2021, Moscow, Russia (meetings in ZOOM). 

32.-Bournaski, E., Bardarska, G. Integrated water management in Bulgarian and 

Romanian transboundary basin cooperation., - International Conference on the Status 

and Future of World’s Large Rivers, 3-7 August 2021, Moscow, Russia (meetings in 

ZOOM). 

XVIII. PRE-IGU CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL 

ASPECTS OF NATURAL HAZARDS, 12-14.08.2021, Варна 
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33.Lower atmosphere properties and risks for quality of life and human health, Georgi 

Gadzhev, Vladimir Ivanov, Ivelina Georgieva, Kostadin Ganev, Plamen Muhtarov, 

Nicolay Miloshev 

34.Water erosion risk evaluation at the upper part of the Dzherman river, Pavlova-

Traykova, Е., Gribacheva N, Grozeva M. 

35.Application of remote sensing methods and terrestrial assessment of the health status 

of pine plantations in the region of Kirkovo (the Eastern Rhodopes, Bulgaria), 

Georgieva, M., Georgiev G., Dimitrov, S., Iliev, M., Trenkin, V., Mirchev P., Belilov, 

S. 

36.Integrated model for assessment the phytosanitary condition of tree vegetation in 

urban green systems in Kardzhali (Bulgaria), Georgieva, M., G. Georgiev, P. 

Mirchev, M. Zhiyanski, S. Dimitrov, B. Borissova, M. Iliev, V. Trenkin. 

37.Productivity and physiological response of four hybrid poplar clones grown on 

different type of substrates, Glushkova, M. 

38.Health condition of Pinus peuce and Pinus heldreichii forest stands in mountain areas 

in Bulgaria., Mirchev, P., G. Georgiev, M. Georgieva, M. Kechev, S. Belilov, V. 

Petrova. 

39.-Bournaski E., Belev G., Shopova D., An integrated approach to disaster risk 

assessment on the example of Primorsko municipality. Pre-IGU Congress seminar on 

local and regional aspects of natural hazards, 12-14 August 2021, Varna, Bulgaria 

(предстои публикуване в сборник) 

40.Kr. Vasileva, St. Arsova, V. Georgieva, Tz. Georgieva, Cyanotoxins as an emerging 

risk – molecular methods for detection (study in Bulgaria) oral presentation , PRE-

IGU CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF 

NATURAL HAZARDS , 12-14 august 2021 , Varna, Bulgaria 

41.Marian Varbanov, Kristina Gartsiyanova, Emilia Tcherkezova, Atanas Kitev, 

Stefan Genchev, Desislava Hristova. The current state and quality assessment of the 

Bulgrian Black Sea tributaries (Постер) PRE-IGU CONGRESS SEMINAR ON 

LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS , 12-14 august 

2021 , Varna, Bulgaria 

42.Delov V., Yordanov S., Yordanova Y., Velina Y., Kirov K., Kolarova N. & Tasheva E. 

2021. Influence of climate change and anthropogenic factors on the biodiversity and 

behavior of birds and bats in selected regions of Bulgaria. PRE-IGU CONGRESS 

SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS, 

Varna, Bulgaria, 12-14 August 2021. https://nnpos.files.wordpress.com/2021/08/pre-

igu_program_-varna-last_09_08_2021.pdf 

43.Zhiyanski, M., M. Sokolovska. 2021. Analyses on the general characteristics of soils in 

urban forest parks in Kardzhali. International PRE-IGU Congress Seminar on Local 

and regional aspects of natural hazards, 12-14 August 2021 

44.Dimova L., Velizarova M., Dragomirov D., Peneva E., Raykova R. - Recent tsunami 

waves in the broad Eastern Mediterranean: review and modeling 

45.Velizarova M., Dimitrova R. - Assessment of the Contribution of Different Particulate 

Matter Sources on Pollution in Sofia City 
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46.Ranguelov B, Solakov D., Kisyov A., Dimovski S., Stoyanov N., Tomova M., 

Tzankov C., Gospodinov D., Sassov E., Georgieva B., Christov S., Milenkovich B. - 

Archive information extraction for ground conditions assessment 

47.Dimitrov D, Zhiyanski M. - Dendrochronological Analysis of the Influence of Climate 

on Autochthonous and Introduced Coniferous Tree Species in The City Park 

"Prostor", Kardzhali 

48.Hristova D., Grigorov B., Borissova B., Zhiyanski M., Nedkov S. - Modelling urban 

flood risk mitigation ecosystem service in the town of Kardzhali, Bulgaria  

49.Nedkov S., Hristova D., Nikolova M., Prodanova H., Krumova J. - Mapping, 

assessment, and accounting of flood control ecosystem service 

50.Levi V., Vladimirov E, Danchovski V. - Investigating cloud base height variations 

over Plovdiv, Bulgaria 

51.Varbanov M., Gartsiyanova K., Tcherkezova E., Kitev A., Genchev S., Hristova D. - 

The current state and quality assessment of the Bulgarian Black Sea tributaries  

52.Koulov B., Stoyanova V., Borisova B., Rachev N. - National Research Program 

"Environmental Protection and Reduction of Adverse Events and Natural Disasters’ 

Risks" 

XIX. 21st International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM Geo 2021, 14-

22 August 2021, Bulgaria (On line). Сборникът от конференцията се индексира 

в Scopus 

53.Panayotova, M., S. Dimovski N. Stoyanov, S. Bratkova, A. Angelov. 2021. Surface 

and groundwater pollution from old uranium mining site and hydro-chemical 

indicators for its express assessment - a case study. – Proceedings of the 21th 

International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM Geo 2021, 14-22 August 

2021. ISSN 1314-2704, SJR (Scopus):0.23, Q4 

54.Stoynev S., B. Berov, P. Ivanov. 2021. SOIL LIQUEFACTION HAZARD IN 

BULGARIA. - 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2021, 14 - 22 August, 2021, Albena Co, Bulgaria (accepted for participation in the 

Conference) 

55.Krastanov M., B. Berov, R. Nankin, P. Ivanov. 2021. GEOTECHNICAL 

CHARACTERISTICS OF THE SEDIMENTS FROM THE KOZLODUY 

LOWLAND IN NORTH BULGARIA. - 21st International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2021, 14 - 22 August, 2021, Albena Co, Bulgaria 

(accepted for participation in the Conference) 

56.Rizova, R., Nikolova V. 2021. GEOMORPHOLOGICAL AND 

SEDIMENTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEBRIS FLOWS IN THE 

RIVER BUYUKDERE WATERSHED (EASTERN RHODOPES, BULGARIA). 21st 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 14 - 22 

August, 2021, Albena Co, Bulgaria (virtual presentation/ publishing) 

57.Nikolova N., Matev S., Pophristov V. 2021. Rainfall Erosivity and Extreme 

Precipitation Months – A Comparison between the Regions of Lovech and Kardzhali 

(Bulgaria). SGEM Conference Proceedings 2021. ISSN 1314-2704, индексирано в 

Scopus 

XX. 34th International Geographical Congress in İstanbul in 2021, Turkey. - 16-20 

август 2021 
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58.Koulov, B, Stoyanova, V., Borisova, B., Nikolay, R. National Research Program 

"Environmental Protection and Reduction of Adverse Events and Natural Disasters’ 

risks" – Annual Report 2020, poster 

XXI. 30th International Conference Ecology&Safety 16.08.2021 - 19.08.2021, Burgas, 

Bulgaria 

59.Kovacheva A., Gergulova R., Ilieva R., Nanev, V., Vladov, I., Ecological assessment 

of Iskar river water in the region of Sofia city, Bulgaria – poster 

https://www.sciencebg.net/en/conferences/ecology-and-safety/ 

XXII. 17th International Conference on Environmental Science and Technology, 01-

04.09.2021, Athena, Greece, (meetings in ZOOM) 

60.-Chapanov Y., E. Bournaski. Variations of Mean Daily Discharge of Danube River at 

16 Stations, 17th International Conference on Environmental Science and Technology, 

01-04.09.2021, Athena, Greece, (meetings in ZOOM) 

61.-Chapanov Y., E. Bournaski. Influence of Common Solar and Climate Cycles on 

Groundwater Level Variations 17th International Conference on Environmental 

Science and Technology, 01-04.09.2021, Athena, Greece, (meetings in ZOOM) 

XXIII. Международна научна конференция Ninth International Conference 

“Modern Trends in Science“ 15-19.09.2021, Blagoevgrad:  

62.Apostolos Apostolou, Luchezar Pehlivanov. Development of Bulgarian fish-based 

index for ecological assessment of the Lower Danube section (BRID); 

63.Luchezar Pehlivanov, Stefan Kazakov, Apostolos Apostolou, Tihomir Stefanov. 
Methodological approach to identify zones for reproduction of the fish fauna – 

application in rivers of the Black Sea and East Aegean Sea basin regions.   

XXIV. 22 International Summer School VEIT2021, 20-24.09.2021 (online forum) 

64.Z. Peshev, A. Deleva, A. Chaikovsky, V. Pescherenkov, L. Vulkova and T. Dreischuh. 

Vertical and near-horizontal scanning lidar observations of aerosol loads over Sofia, 

Bulgaria, in the presence of Saharan dust, 22 International Summer School VEIT2021, 

20-24.09.2021 (online forum) 

XXV. International Congress of Biometeorology  ICB2021 21-22 September 2021 

(online) 

65.Long term frost ring record for central and eastern Europe provides evidence for early 

summer frost events, Momchil Panayotov, Miroslav Svoboda, Matyas Arvai, Zoltan 

Kern, Ionel Popa, Tsvetomir Kanchev, Vojtěch Čada, Volodymyr Trotsiuk 

XXVI. International Seminar of Ecology – 2021, Current trends of Ecology, 29.09 – 

30. 09. 2021, online 

66.Boyadzhiev K., Todorova T., Shkondrov A., Parvanova P., Dimitrova M., Ionkova I., 

Krasteva I., Kozuharova E., Chankova S., Screening of Amorpha fruticosa and 

Ailanthus altissima extracts for genotoxicity, mutagenicity and carcinogenicity, 

International Seminar of Ecology – 2021, Current trends of Ecology, 29.09 – 30. 09. 

2021, online - устен доклад 

67.Ivanova T., Bosseva Y., Dimitrova D. Climate change in the Bulgarian homegardens – 

rural communities perspectives. Seminar of Ecology – 2021 (29-30 септември 2021, 

online) устен доклад 

https://www.sciencebg.net/en/conferences/ecology-and-safety/
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XXVII. XII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2021", 7-10 

Октомври 2021, Босна и Херцеговина 

68.ASSESMENT OF THE DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF HONEY PLANTS 

BY HABITATS IN THE CENTRAL PARTS OF KRIVODOL MUNICIPLAITY 

(NORHERN BULGARIA) Nikolay NIKOLOV, , Borislav GRIGOROV, Kiril 

VASSILEV, Momchil NAZUROV 

69.Stoyanova, V., Koulov, B., Borisova, B., Nikolay, R. Overview and package activities 

performed of National Research Program "Environmental Protection and Reduction of 

Adverse Events and Natural Disasters’ risks", poster 

XXVIII. 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 10-14 Oct 2021 

70.Georgieva I., Air Pollution Assessment for Sofia City - dominant pollutants recurrence 

which determines the air quality status, European Association of Geoscientists & 

Engineers, Conference Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical 

Society, Oct 2021, Volume 2021, https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS34 

(online forum) 

71.Oynakov, E., D. Solakov, I. Aleksandrova, M. Popova, D. Dragomirov. 3D Modeling of 

Water-saturated Layers by Using the HVSR Method of Poisson. Conference 

Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, European 

Association of Geoscientists & Engineers, 2021, DOI:https://doi.org/10.3997/2214-

4609.202149BGS18, 1-5 (Scopus) 

72.Oynakov, E, D. Solakov, I. Aleksandrova. Study of the Seasonal Changes of the 

Amplitude-frequency Characteristics of the Microseismic Noise. Conference 

Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, European 

Association of Geoscientists & Engineers, 2021, DOI:https://doi.org/10.3997/2214-

4609.202149BGS4, Международно академично издателство 1-5   

Международно академично издателство (Scopus) 

73.Popova, M., E. Oynakov, D. Solakov, I. Aleksandrova, D. Dragomirov, R. Ivanov. 

Experimental Evaluation of the Dynamical Parameters f0 and A0 Using the Method 

HVSR. Conference Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 

2021, European Association of Geoscientists & Engineers, 2021, 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS25, 1-5   Международно 

академично издателство (Scopus) 

74.Solakov, D., S. Simeonova, P. Raykova. Earthquake Scenario for the City of Veliko 

Tarnovo. Conference Proceedings, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 

2021, European Association of Geoscientists & Engineers, 2021, 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS19, 1-5 Международно 

академично издателство (Scopus) 

XXIX. International conference on research and assessment for sustainable use of 

Black Sea Shellfish resources, 18-19.10.2021, Varna, Bulgaria. 

75.Ivanova, P., Zlateva, I., Raykov, V., Yankova, M., Dzhembekova, N., Raev, Y. 

Slabakova, V. 2021.Comparative Analysis of morphometric and meristic characters of 

Scophthalmus maximus L., sampled in four different sites along the Bulgarian Black 

Sea coast. Whiteclam 2021  

XXX. International Technical Meeting On Air Pollution Modelling And Its 

Application 18 - 22 October 2021, Barcelona, Spain (online forum) 

https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS34


Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

283 

 

76.V. Ivanov, G. Gadzhev, K. Ganev, Downscaling effect of dry and wet deposition for 

Nitrogen and Sulphur compounds in comprising CMAQ and EMEP models over the 

urban area, ITM 2021 International Technical Meeting On Air Pollution Modelling 

And Its Application 18 - 22 October 2021, Barcelona, Spain (online forum) 

77.Georgieva, The Assessment of the dominant pollutants over the air quality status in 

Sofia city, ITM 2021 International Technical Meeting On Air Pollution Modelling 

And Its Application 18 - 22 October 2021, Barcelona, Spain (online forum) 

XXXI. 21st SCP Paleontological Conference, October 18th – 20th 2021 

78.Ivanova, D. K., A. G. Chatalov. 2021. Berriasian-Hauterivian microfossil 

associations across the demise and drowning of the Slivnitsa carbonate platform, 

Southwest Bulgaria. 

XXXII. Seventeenth International Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, 

SAFETY” 20 – 22 October 2021, Sofia, Bulgaria 

79.Доклад: Boyko Ranguelov., EARTH’S FAULTS TYPOLOGY – 

METHODOLOGICAL APPROACH. 

XXXIII. 11th Danube Academies Conference 22 10 2021 

80.Computer Simulations of Future Climate for South-Eastern Europe and Bulgaria 

Europe and Bulgaria, Chervenkov Hristo, Gadzhev Georgi, Ivanov Vladimir, Ganev 

Kostadin and Georgieva Ivelina 

XXXIV. 64-ра Международна научна конференция, Минно-геоложки 

университет “Св. Иван Рилски”, София, 22 октомври 2021. 

81.Научен доклад на тема: Prognostic model of subsurface contamination caused by 

new embankments on the territory of Maritsa East coal mining complex – Central 

Southern Bulgaria Nikolay Stoyanov, Stefan Dimovski 

82.Савов, П., Н. Колев, М. Вацкичева, К. Величкова, Д. Димитров, Б. Владкова, 

Влияние на градските паркове върху замърсяванетото на въздуха. Доклад на 

64-та Международна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ (22 Октомври 

2021 г.) 81 – 87. 

83.Савов, П., В. Христов, С. Топалов. Изследване на качеството на въздуха в 

градски паркове с помощта на невронни мрежи. Доклад на 64-та Международна 

конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ (22 Октомври 2021 г.) 76 – 81. 

Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 64/2021 / Annual of the University of 

Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 64/2021 

XXXV. 1st International Conference on Botany and Mycology, София, 25-26 

октомври 2021 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at Bulgarian 

Academy of Sciences & MYCOBIOTA 

84.Ognjanova-Rumenova, N., Buczko, K., Hinz, F., Levkov, Z., Wojtal, A. 2021. 

Navicula pseudosilicula Hustedt - morphology and ecological preferences in some 

eastern European glacial lakes. - 1st International Conference on Botany and 

Mycology, София, 25-26 октомври 2021. https://icbomyco.com/ 

85.Ognjanova-Rumenova, N. 2021. Taxonomical analysis of the diatom flora from 

Euxinograd Formation, NE-Bulgaria. - 1st International Conference on Botany and 

Mycology, Sofia, 25–26 October 2021. 

https://icbomyco.com/
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https://www.scopus.com/sourceid/12400154728?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/12400154728?origin=recordpage
https://doi.org/10.1007/978-3-030-70190-1_3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-70190-1_2
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РП II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) 

 

Статии приети за печат 

Koulov, B., Stoyanova, V., Borisova, B., Nikolay, R., Ganev, K. REVIEW OF LOCAL AND 

REGIONAL ASPECTS OF NATURAL HAZARDS. Сборник с доклади от PRE-

CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF NATURAL 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1859/1/012028
https://doi.org/10.2298/IJGI2101015K


Национална научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ - Отчет за третата  година на програмата 

292 

 

HAZARDS (12-14 август 2021), изд. Аз-буки – Национално издателство за образование 

и наука – под печат. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

Организиране на 1st International conference on ENVIROnmental protection 

and disaster RISKs, 29 September - 01 October 2020, Sofia, Bulgaria 

 

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

 

I.Представяне на резултатите по случай Деня на Земята и в памет на акад. Т. 

Николов, 22.04.2021(он-лайн провеждане) 

1. „Регионално климатично моделиране за България“ Христо Червенков, 

Георги Гаджев, Владимир Иванов, Костадин Ганев, Ивелина Георгиева, Николай 

Милошев на уебинар. 

 

II.The 13th International Conference on Large-Scale Scientific Computations LSSC 

2021, 7 - 11, Юни, 2021, Созопол, България 

2. “Behavior and scalability of the hydrostatic and nonhydrostatic cores of 

RegCM on High Performance Computing platforms” Vladimir Ivanov and Georgi Gadzhev 

 

III.3-rd Scientific Conference “Climate, Atmosphere and Water Resources in the Face of 

Climate Change”, 14-15 Oct. 2021, Sofia 

3. Droughts Vulnerability of Teteven Town. Chilikova-Lubomirova M. 

 

IV.64-та Международна конференция на Минно-геоложкия университет „Св. Иван 

Рилски 

 

V.TREE RINGS IN ARCHAEOLOGY, CLIMATOLOGY AND ECOLOGY (TRACE 

2021) 

4. First dendrochronological studies of Quercus protoroburoides, Momchil 

Panayotov, Nickolay Tsvetanov and Evgeni Tsavkov 

 

VI.International Congress of Biometeorology  ICB2021 

5. Long term frost ring record for central and eastern Europe provides evidence 

for early summer frost events, Momchil Panayotov, Miroslav Svoboda, Matyas Arvai, Zoltan 

Kern, Ionel Popa, Tsvetomir Kanchev, Vojtěch Čada, Volodymyr Trotsiuk 

 

VII.CLIMFORCEE, Братислава, Октомври 2021 г 

6. Modeling the future ecological niches of the main tree species in Southwestern 

Bulgaria and potential silvicultural measures for forest adaptation, Momchil Panayotov, 

Vassil Vassilev, Nadya Tsvetkova, Tsvetomir Kanchev, Andrey Kovatchev 

 

VIII.Forestry – Bridge to the Future, Май 2021 г 

7. First measurements of Blue intensity from Pinus peuce and Pinus heldreichii 

tree rings and potential for climate reconstructions, Nickolay Tsvetanov, Ekaterina Dolgova, 

Momchil Panayotov 

8. First dendrochronological studies of Quercus protoroburoides, Evgeni 

Tsavkov, Nickolay Tsvetanov and Momchil Panayotov 

9. Effects of heavy pruning on urban Fraxinus trees in Sofia, Momchil 

Panayotov, Svetlana Anissimova, Nickolay Tsvetanov and Martina Vladimirova 
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IX.PRE-IGU CONGRESS SEMINAR ON LOCAL AND REGIONAL ASPECTS OF 

NATURAL HAZARDS, 12-14.08.2021 

10. Lower atmosphere properties and risks for quality of life and human health, 

Georgi Gadzhev, Vladimir Ivanov, Ivelina Georgieva, Kostadin Ganev, Plamen Muhtarov, 

Nicolay Miloshev 

11. Water erosion risk evaluation at the upper part of the Dzherman river, 

Pavlova-Traykova, Е., Gribacheva N, Grozeva M. 

12. Application of remote sensing methods and terrestrial assessment of the health 

status of pine plantations in the region of Kirkovo (the Eastern Rhodopes, Bulgaria), 

Georgieva, M., Georgiev G., Dimitrov, S., Iliev, M., Trenkin, V., Mirchev P., Belilov, S. 

13. Integrated model for assessment the phytosanitary condition of tree vegetation 

in urban green systems in Kardzhali (Bulgaria), Georgieva, M., G. Georgiev, P. Mirchev, M. 

Zhiyanski, S. Dimitrov, B. Borissova, M. Iliev, V. Trenkin. 

14. Productivity and physiological response of four hybrid poplar clones grown on 

different type of substrates, Glushkova, M. 

15. Health condition of Pinus peuce and Pinus heldreichii forest stands in 

mountain areas in Bulgaria., Mirchev, P., G. Georgiev, M. Georgieva, M. Kechev, S. 

Belilov, V. Petrova. 

 

X.Компетентности и добри практики в областта на високопроизводителните 

пресмятания, анализa на големи данни и изкуствения интелект, 15.07.2021   

16.  Регионални/локални компютърни симулации на климата и състава на 

атмосферата върху високопроизводителни компютърни системи - Георги Гаджев, 

Ивелина Георгиева, Костадин Ганев, Николай Милошев, Владимир Иванов, Пламен 

Мухтаров 

 

XI.11th Danube Academies Conference 22 10 2021 

17. Computer Simulations of Future Climate for South-Eastern Europe and 

Bulgaria Europe and Bulgaria, Chervenkov Hristo, Gadzhev Georgi, Ivanov Vladimir, 

Ganev Kostadin and Georgieva Ivelina 

 

 

 

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

Дадени интервюта по актуални проблеми на водите у нас от доц. Г. Бърдарска: 

- 15 януари 2021. Интервю „Новите проекти и новите цени на ВиК услугите“. Студио 

Хь-7/8TV https://sedemosmi.tv/production/ студио-хь-доц-д-р-инж-галя-бърдарска-15-я/ 

- 09 февруари 2021. Интервю „Наводненията и качеството на водата“. Студио Хь-7/8TV 

https://sedemosmi.tv/production/студио-хь-доц-д-р-инж-галя-бърдарска-09-02-2021/ 

- 26 февруари 2021. Интервю: Ревизоро обеща да захрани с вода Бургас от два язовира 

до 20 февруари, но не се случи. Къде са парите? Frognews 

https://frognews.bg/novini/galia-bardarska-pred-frog-revizoro-obeshta-zahrani-voda-burgas-

dva-iazovira-20-fevruari-sluchi-kade-parite.html 

- 04 май 2021. Интервю „Виновните за водната криза в Перник“. Студио Хь-7/8TV 

https://sedemosmi.tv/production/studio-x-doc-dr-galya-bardarska-04-05-2021/ 

https://sedemosmi.tv/production/студио-хь-доц-д-р-инж-галя-бърдарска-09-02-2021/
https://sedemosmi.tv/production/studio-x-doc-dr-galya-bardarska-04-05-2021/
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- 20 май 2021. Интервю «Има ли проблем с ВиК инфраструктурата в София». Студио 

Хь-7/8TV https://sedemosmi.tv/production/studio-x-doc-dr-galya-bardarska-20-05-2021/ 

- 10 юни 2021. Интервю «Плащаме за мръсна вода от чешмите»     

https://www.monitor.bg/bg/a/view/doc-galja-byrdarska-globalno-partniorstvo-po-vodite-

bylgarija-plashtame-za-mrysna-voda-ot-cheshmite-268598 

 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

Интервю в-к Труд, 03.06.2021: https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-

%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-

%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-

%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%

D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/  

Мистерията на Черно море ( интервю на Б.Рангелов) – 13.1.2021, Тв: ВТК 17.30 (30 мин) – 

предаване „ЗНАЦИТЕ“ https://armymedia.bg/archives/199771 

БНР – Нощен Хоризонт - Археосеизмология (интервю на Б. Рангелов с Мая Данчева) – 

0.15-2.00 – 10. 4. 2021., https://bnr.bg/post/101452020/po-sledite-na-drevni-civilizacii 

 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

1. Публично представяне на работата по проекта на Гео найт 

https://fb.watch/6gi7KLiAtE/  на 09.04.2021 - Замърсяването на въздуха и какво трябва да 

знаем за него. 

 

2. Компетентности и добри практики в областта на високопроизводителните 

пресмятания, анализa на големи данни и изкуствения интелект, 15.07.2021  - 

Регионални/локални компютърни симулации на климата и състава на атмосферата 

върху високопроизводителни компютърни системи - Георги Гаджев, Ивелина 

Георгиева, Костадин Ганев, Николай Милошев, Владимир Иванов, Пламен Мухтаров. 

 

3. Като дейности отразяващи работата на ИЯИЯЕ-БАН по програмата „Околна среда“ 

бихме посочили организираното изкачване на връх Мусала на 27 август 2021 г. и 

посещение на Базовата екологична обсерватория „Мусала“ от представители на 

дипломатически мисии у нас. В дипломатическата група участваха Н. Пр. г-жа Андреа 

Вике, извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия, г-н Константин 

Заупе, заместник-ръководител на мисията на Република Австрия, Н. Пр. г-н Хошик Ли, 

извънреден и пълномощен посланик на Република Корея, Н. Пр. г-н Санджай Рана, 

извънреден и пълномощен посланик на Република Индия, г-н Юриен ван дер Хорст, 

съветник на посланика на Кралство Нидерландия, Н. Пр. г-н Анджей Франгеш, 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/doc-galja-byrdarska-globalno-partniorstvo-po-vodite-bylgarija-plashtame-za-mrysna-voda-ot-cheshmite-268598
https://www.monitor.bg/bg/a/view/doc-galja-byrdarska-globalno-partniorstvo-po-vodite-bylgarija-plashtame-za-mrysna-voda-ot-cheshmite-268598
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://trud.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE/
https://armymedia.bg/archives/199771
https://bnr.bg/post/101452020/po-sledite-na-drevni-civilizacii
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извънреден и пълномощен посланик на Република Словения, г-жа Екатерина Павлова, 

главен редактор на сп. „Дипломатически спектър” и г-жа Анита Пени от сп. 

„Дипломатически спектър“. 

Проф. Димитър Тонев, заместник директор на ИЯИЯЕ, демонстрира на посланиците 

научната апаратура в базата и ги запозна с изследванията, които се провеждат там. 

Основната дейност, извършвана в БЕО “Мусала” е комплексният мониторинг на 

околната среда. Нейното разположение благоприятства изследванията в областта на 

екологичния мониторинг и на процесите, протичащи в атмосферата, които имат 

решаваща роля във формирането на климата. Базата се намира в Национален парк Рила 

на надморска височина 2925 м. - началото на тропосферата, далеч от локални 

замърсители и индустриални центрове. 

Мониторингът на параметрите на парниковите газове, както и комплексните аерозолни 

изследвания и изследванията на корелациите с метеорологичните параметри дават 

възможност да бъдат проследявани транс-гранични преноси на следови количества 

атмосферни замърсители и да бъдат направени прогнози за тенденциите, свързани с 

климатичните изменения, включително и глобалното затопляне. Освен това, наземните 

измервания, правени в БЕО “Мусала”, могат да бъдат използвани като референтни за 

калибрирането на спътниковите измервания. 

Дипломатите останаха впечатлени от работата, която учените от БАН извършват в 

полза на обществото, както и от факта, че данните от мониторинга на връх Мусала се 

разпространяват в няколко световни мрежи на живо (online). Разгледа се възможността, 

изкачването на връх Мусала от посланиците в България, да стане ежегодно. 

 

Въз основа на измервания на органични замърсители на връх Мусала бе защитена 

дипломна работа от студентката Вержиния Варийска в ПУ ‚Паисий Хилендарски“ 

озаглавена „Изследване и оценка на въздействието върху околната среда на устойчиви 

органични замърсители в България от Базова екологична обсерватория Мусала към 
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Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН“. Темата на дипломната 

работа е изключително актуална с оглед на това, че устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) са органични вещества с токсични свойства, които се задържат в 

околната среда, натрупват се в живите организми и с това представляват риск за 

здравето на човека и околната среда. Те могат да бъдат транспортирани чрез въздуха, 

водата или мигриращи видове през международните граници, като достигат региони, 

където никога не са били произвеждани или използвани. Данните са снети от 

апаратурата разположена в БЕО Мусала. Събраните и анализирани данни за УОЗ 

потвърждават тезата за ясно изразената сезонност в концентрацията на УОЗ. През 

летните месеци тя е по-висока в сравнение със зимните месеци. Определените нива на 

концентрация и моделът на сходство на изследваните групи УОЗ, дават насоки за 

вероятните източници на замърсяване с УОЗ в атмосферния въздух, според сезонните 

вариации - източници на трафик на емисии от изгаряне с местен и трансграничен 

произход, от промишлена и селскостопанска дейност. 

 

 

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

събития в миналото - ключ към разбиране на настоящи и бъдещи заплахи за 

планетата 

Публикувана е научнопопулярна статия за динамиката на дървесната 

растителност в Европа през холоцена, която е частично свързана (палеоботаничната 

част) с проучвания по Програмата. Тъй като списанието не предвижда изказване на 

благодарности към финансиращи институции такива не са включени. 

Желев, П., Иванов, Д. 2020. Завръщането – следледникови миграции при 

растенията. Природа, 1: 90-99. 

 

 

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

среда 

Към 1.7.4-3 

Установени са контакти с местни риболовни организации. Подготвят се научно-

популярни публикации в издания, свързани с любителския риболов. 

Към 1.7.5. 

Дадено е интервю за списание „Българска наука“, в което накратко се представят 

дейностите, извършвани по разработваната задача 5 от РП.I.7. https://nauka.bg/100-lica-

balgarskata-nauka-2021, стр.450-455 

Към 1.7.9.-2 

Поради наложените ограничения във връзка с пандемичната обстановка в България, 

през настоящата година също не бяха проведени Открити дни в демо полетата на 

Институт по земеделие, Карнобат. Предимствата на сортовете бе представено он лайн 

или чрез индивидуални посещения на демонстративното поле.  С помощта на дрон бе 

направен снимков материал, който бе използван при представянето на сортовете 
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РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

1.Публикация в вестник АзБуки „Тайните на градският топлинен остров“ 

https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-

ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8i

H_gQeM 

2.Чрез участие в International Opening Seminar “Awareness raising and willingness for 

cooperation in capacity building for better management of natural resources”, 04 юни, 

2021, Разлог 

3.В лекционни и семинарни занятия със студентите от бакалавърска специалност 

„Геопространствени системи и технологии“ и магистърска специалност 

„Ландшафтна екология и природен капитал“ на Геолого-географски факултет на 

СУ „Св.Климент Охридски“, магистърски програми на Биологически факултет 

на СУ „Св.Климент Охридски“ 

4.Организиране на научен форум EnviroRisks 2020 под егидата на ННП-ОС и БАН - 

http://envirorisk.bas.bg/ 

5.Организиране на научен форум EnviroRisks 2022 под егидата на ННП-ОС и 

CMDR-COE НАТО центъра за намаляване риска от природни бедствия - 

https://envirorisks.cmdrcoe.org/ 
6.Участие като главен едитор на списание публикувано в Шпрингер - Springer book 

series Studies in Systems, Decision and Control, special Issue: “Environmental Protection and 

Disaster Risks”, eBOOK ISBN: 978-3-030-70190-1, DOI: 10.1007/978-3-030-70190-1, 

ISBN: 978-3-030-70189-5, ISSN: 2198-4182, ed. 1, vol. 361, Springer International 

Publishing 2021. (SJR: 0.14 – Q3) 
7.Участие като главен едитор на списание публикувано в Азбуки - Azbuki, vol. 1, 

ISBN 978-619-7065-38-1, е-ISBN 978-619-7065-39-8 https://doi.org/ 10.48365/envr-

2020.1.21, 2020. 
 

 

РП.I.10. Оценка на опасностите от катастрофални земетресения и 

последствията от тях 

Част от получените резултати бяха представени пред Българо-Японски-Западни 

Балкани семинар на тема „Предизвикателства, породени от риска от земетресения 

(Seismic Risk Challenges)“ 

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

1.Участие с доклад: (Todor Gurov): “Симулация на движение на тримаран в 

условия на многофазов поток / Генетично опазване и управление на макрогори – 

филогеографско изследване на черен и бял бор”,  Уъркшоп: „Компетентности и 

добри практики в областта на високопроизводителните пресмятания, анализa на 

големи данни и изкуствения интелект“ София, 15.07.2021 г., 

https://events.iict.bas.bg/event/15/timetable/#20210715.  

2.Публикация (С. Димитров) в АзБуки: Тайните на градския топлинен остров: 

https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-

ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8i

H_gQeM  

3.Чрез участие в International Opening Seminar “Awareness raising and willingness for 

cooperation in capacity building for better management of natural resources”, 04 юни, 

2021, Разлог 

https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8iH_gQeM
https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8iH_gQeM
https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8iH_gQeM
http://envirorisk.bas.bg/
https://envirorisks.cmdrcoe.org/
https://doi.org/
https://events.iict.bas.bg/event/15/timetable/#20210715
https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8iH_gQeM
https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8iH_gQeM
https://azbuki.bg/en/novini-2021/broj-44-2021/tajnite-na-gradskiya-toplinen-ostrov/?fbclid=IwAR2riN_SmY8Q2ZISJ4Eg3vg5unCg1lJ1i_6xi_ovBV_CIm_UfmI8iH_gQeM
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4.Разпространение на научни знания чрез лекционни и семинарни занятия със 

студентите от бакалавърска специалност „Геопространствени системи и 

технологии“ и магистърска специалност „Ландшафтна екология и природен 

капитал“ на Геолого-географски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, 

магистърски програми на Биологически факултет на СУ „Св.Климент 

Охридски“. 

 


