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OБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА НА ПРОГРАМАТА 

 

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

Всички дейности, заложени за четвъртата година се изпълняват в срок, като 

постепенно се наваксва изоставането поради извънредните обстоятелства свързани с 

пандемията през последните 2 години.  

За първите 6 месеца на четвъртата година има излезли общо 7 публикации, 3 от 

тях в списания с импакт фактор/ранг, както и една монография. Изготвени са още 9 

статии, които са в процес на рецензиране и/или приети за печат. Има също 9 участия с 

доклади в научни конференции, като два от докладите са на 2nd International conference 

on ENVIROnmental protection and disaster RISKs (EnviroRISKs 2022) & 10th Annual 

CMDR COE Conference on Crisis Management and Disaster Response (CM & DR 2022), 

проведена в София в периода 6-8 юни 2022, в която ННП „Опазване на околната среда 

и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ е съ-

организатор на конференцията. Също така двама от членовете на работния пакет са в 

организационният комитет на конференцията. За целия период на програмата до тук 

индикаторът публикации в специализирани списания и/или научни поредици с импакт 

фактор (IF) и/или импакт ранг (SJR) е преизпълнен над 4 пъти, а за участия в 

престижни международни форуми е преизпълнен 6 пъти. Над една трета от очакваните 

резултати (10 от общо 23 за целия период на програмата) съгласно показателите за 

изпълнение на програмата, са получени до този момент. 

 

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

Заедно с проучванията на водните ресурси на България за последните 

десетилетия, колективът подпомага водостопанската практика у нас с експертна 

помощ, препоръки, становища и организиране на срещи и дискусии. Продължава 

работата по подготвяне на монографичен труд за водите в поречия Места и Доспат и 

тяхното използване, които са безценен възобновяем природен ресурс с национална 

значимост. Проведени са теренни изследвания със специализирана аппаратура за 

набиране на данни за хидрогеоложките особености на територията на страната. 

Моделирани са процесите на снежна хидрология за Южен централен район на България 

за зимните сезони. 

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

Съгласно предварителната план програма за дейностите през четвъртата година 

се предвижда продължаване на дейностите от предходната година и решаване на някои 

задачи, заложени за настоящия отчетен период.  

Работата през първата половина на настоящия период се изпълнява в условията 

на облекчаване на ограниченията и възможност за провеждане на камерални и натурни 

(полеви) дейности. 

Актуализирана е базата данни за качеството на повърхностните и подземните 

води у нас за 2020 г. от ИАОС. Получени са годишните оценки за химическото 

състояние и екологичния потенциал на реките по басейнови дирекции. Извършва се 

интегрирането им в информационните масиви с което се формира непрекъснат 

десетгодишен период с възможно най-пълни данни след последните нормативни и 

методически промени в екологичното ни законодателство. Предстои получаването на 

данните от монторинговата мрежа за 2021 г. 
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РП.I.4. Процеси, качество на морската среда, екосистемни функции и 

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

Завършено е прилагането на първата част на методологичната рамка за оценка 

на риска от наводнения и ерозия (CRAF) на регионално ниво. Крайният продукт – 

бреговият индекс – позволи идентифицирането на горещите точки, които са 

концентрирани по протежение на пясъчната коса Ахелой-Поморие и вътрешния 

Бургаски залив. Във връзка с оценката на пространствените и времевите изменения в 

разпределението на ключови химични характеристики, се изследва рН като показател 

за подкиселяване в крайбрежната акватория. Изследвани са 21 годишни (2000-2021 г.) 

редове от мониторинг на две станции, разположени във Варненския залив и езерото. 

Извършен е сравнителен анализ на данни и резултати за мезозоопланктона в 

крайбрежието на Севастополски и Варненски заливи, в година с ясно проявена гореща 

вълна (2010) с цел да се изследва отговора на зоопланктонните съобщества на 

промените на климата. Направени са археосеизмологични изследвания на 

археологически обекти намиращи се във Варна. Важен елемент при изследванията е 

превеждането на ефектите от трусовете в съвременни научни измеряеми параметри – 

време, място и сила на труса. Това е възможно единствено чрез интердисциплинарен 

подход и участие на специалисти по сеизмология, строителство, история и археология. 

Продължават паралелните генетични и морфологични анализи на една популация на 

калкана пред българския бряг, като се проследява тегловната, размерна и полова 

структура, както и анализ на морфометрични и меристични белези. Анализирани са 

измерените in situ потоци на биогени и разтворен кисролод между дънните седименти и 

водния стълб в различни местообитания в Созополски залив; оценен биотурбационния 

потенциал на бентосните съобщества в моделен полигон в Созополския залив. 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

Всички дейности, заложени за четвъртата година се изпълняват в срок, като 

постепенно се наваксва изоставането поради извънредните обстоятелства свързани с 

пандемията през последните 2 години.  

За първите 6 месеца на четвъртата година има излезли общо 11 публикации, 5 от 

тях в импактни списания, както и един защитен Дисертационен труд (на 10.03.2022 г.) 

от член на научния колектива. Изпратени са още 6 статии, които в момента са в етап на 

рецензиране. Има също 5 участия с доклади на 2nd International conference on 

ENVIROnmental protection and disaster RISKs (EnviroRISKs 2022) & 10th Annual CMDR 

COE Conference on Crisis Management and Disaster Response (CM & DR 2022), проведена 

в София в периода 6-8 юни 2022, на която ННП „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ е съ-

организатор. За целия период на програмата до тук индикаторът публикации в 

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

ранг (SJR) е преизпълнен над 4 пъти, а за участия в престижни международни форуми е 

преизпълнен 6 пъти. Една трета от очакваните резултати (11 от общо 32 за целия 

период на програмата) съгласно показателите за изпълнение на програмата, са 

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 



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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

5 

 

Изпълнението на всяка от задачите е съгласно набелязаните в работната 

програма за четвъртата година дейности. Екипите на повечето задачи проведоха 

ревизионни теренни изследвания за прецизиране и събиране на уточняващи образци. 

Завършени са и някои от аналитичните изследвания върху събрани материали от 

предходните етапи, както и рутинни таксономични определения и количествени 

преброявания на събраните микро- и макро-фосили. Получени са голяма част от 

изотопните анализи на фосилни черупки за определяне на изотопите на въглерода и 

кислорода в чуждестранни лаборатории. Те ще послужат за изграждане на достоверни 

модели на реакцията на организмите на екстремните климатичните събития.  

Публикувани са една обобщителна монография за нанофосилите и техните 

реакции на различни глобални събития в седиментния запис на северна България, както 

и множество „кратки научни съобщения“ под формата на разширени резюмета за 

участие в различни международни форуми. Някои вече бяха докладвани на онлайн 

мероприятия в чужбина, други ще се докладват на живо (нормално провеждане) в 

следващите месеци. Изпълнението на индикаторите за четвъртата година се очертава да 

е добро, имайки предвид възобновената международна дейност с конгреси и 

конференции и предстоящият 22 Конгрес на Карпато-Балканската Геологическа 

Асоциация (КБГА), който ще се проведе през м. септември 2022 г. в Пловдив. Освен 

това, важна роля в интензифицирането на публикационната дейност има получаването 

на нови аналитични данни от извършените в български и чуждестранни лаборатории 

анализи по отделните задачи. С приближаването към последната година от Програмата 

се очакват и по-голям брой моделни, обобщителни работи. 

 

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

среда 

През първия етап от четвъртата година на програмата, екипите продължиха 

работа, съгласно първоначално одобрения график на дейностите. Провеждат се теренни 

проучвания, заедно с анализ на вече събраните данни. При задачите, в които имат в 

дейностите си изработване на методики и попълване на бази данни, обобщаващи 

анализи и окончателните резултати ще бъдат готови в края на прорамата. Събират се 

нови данни (от посещения на място в заложените вече пробни площи или в избрани 

нови такива и чрез дистанционни методи – сателитни снимки) и се обобщават тези, 

получени през първите две години от програмата, свъзани с разпостранението на 

избраните моделни видове и местообитания, абиотичните условия, опредеящи 

оптималното им проявление, както и влиянието на човешката дейност. 

Разработената концепция за Национална система за ранно откриване и 

предупреждение за чужди видове е подобрена в резултат на дикуси с ИАОС, МОСВ и 

заинтересовани страни (институции и НПО). 

Във връзка с разработеването на база данни и оценка на ресурсите от гъби, в 

сфагнови торфища в Рила са установени 2 вида гъби, нови за България: Russula aquosa 

Leclair and R. griseascens (Bon & Gaugué) Marti. Други нови 17 вида са регистрирани в 

други части на страната. 

Продължават експериментите за идентифициране на молекулно ниво на 

механизмите, осигуряващи устойчивост на засушаване при пшеница и ечемик. 

Съдържанието на ключови стресови метаболити при различни генотипове пшеница 

след засушаване показа съществено генотип-зависимо увеличаване в сравнение с 

контролите. При чувствителните сортове, съдържанието на стресови метаболити е 

средно 4 пъти по-високо след стрес, като се наблюдава по-слабо възстановяване след 

рехидратиране. 
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Получено е етерично масло чрез водо-парна дестилация от плодовете на 

Xanthium. Strumarium (Влакнест казашки бодил), растящи в България. Маслото е 

анализирано чрез GC-MS и са идентифицирани 29 негови съставки, представляващи 

99,99% от общия му състав. Анализът показа, че българското етерично масло от 

плодове на Xanthium strumarium съдържа предимно сесквитерпени, следвани от 

въглеводороди, и в допълнение съдържа малко монотерпени (лимонен) и дитерпени 

(метилов естер на гиберилин А9). 

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. 

Завършена е лабораторната обработка на част от събраните досега хидробиологични 

проби. Провеждат се анализи за влиянието на факторите на средата. 

През отчетния период съгласно дейностите предвидени по работна програма е 

огледан разсад от 17 хибрида домати, получени от извършена през предходната година 

хибридизационна програма. Кръстоските са между чувствителен х толерантен, 

толерантен х чувствителен и толерантен х толерантен образци. Предвижда се 

извършването на детайлна оценка по комплекс от фенологични, стопански, 

морфологични, биохимични и сензорни характеристики на хибридите и преценка на 

пригодноста им за отглеждане в услоние на редуцирано напояване. 

В момента растенията са разсадени при полски условия по технология за 

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

редуцирано поливане 

В опитното поле на Институт по земеделие – Карнобат е засят полски опит с 65 

сортове и линии, в т.ч. пшеница - 25, ечемик – 25 и овес - 15. По време на вегетацията 

са извършени полски наблюдения за установяване настъпването на отделните 

фенофази при всяка от културите. След прибиране на изпитваните генотипове ще бъде 

извършен биометричен и биохимичен анализи за установяване на основните елементи 

на добива и на важни биохимични и физични показатели, свързани с качеството на 

зърното. Чрез прилагане на математико-статистически анализи ще бъде установено 

влиянието на метеорологичните условия на 2021/2022 година върху продуктивността и 

адаптивността на проучваните генотипове. Демополетата са насочени към 

земеделските производители и са предназначени за презентиране на сортове, които са 

подходящи за отглеждане при условията на абиотичен стрес с цел внедряването им в 

производство. Засяти са 27 сорта ечемик, 3 сорта овес и 15 сорта пшеница. Извършени 

са всички необходими мероприятия, свързани с технологията на отглеждане на трите 

култури. С цел създаване на ново генетично разнообразие от образци с висока студо- и 

сухоустойчивост са приложени методите на комбинативната селекция. В питомник за 

хибридизация са засяти по 10 сорта и селекционни линии ечемик, пшеница и овес. 

Във връзка с картотекирането и съхранение на диви овощни видове и стари 

локални сортове, застрашени от изчезване при специфичните условия на Западна 

България са проведени 2 експедиции, при които са обходени райони, основно в 

пограничната област Краище (Община Трекляно), както и планински местности около 

селата Смоличано, Ваксево и Ветрен (Община Невестино). При извършените обходи е 

са маркирани редица диви форми, както и някои стари ябълкови и крушови сортове. 

Предстои да бъдат наблюдавани и описани по време на узряване на плодовете им. 

 

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

атмосферни и хидросферни явления 

Изследователският фокус на РП.I.8. е насочен към задълбочено изследване на 

условията, факторите и механизмите на проявление на неблагоприятни/ катастрофални 
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атмосферни и хидросферни явления, както и върху  създаването на адекватен набор от 

интегрирани инструменти за оценка на опасността и риска вследствие на тяхното 

проявление в рамките на националното пространство 

По-долу е представен обобщен анализ за изпълнение на дейностите, включени в 

работната програма за четвъртата година по РП I.8.  

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 2022 

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  

Дейността е приключила през 2021г, няма планирани  дейности за 2022 

Под-пакет РП.I.8.3 Методи и модели за оценка на опасността от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни явления 

Работата по РП.I.8.3 за първия етап на четвъртата година е съгласно 

предвидените в работната програма дейности, с известно забавяне/отлагане на някои 

командировки или теренни (микроклиматични) наблюдения поради COVID-19 

пандемията. 

През първите шест месеца на четвъртата година от програмата излязоха от печат 

две научни публикации (Scopus, Springer), разработени през предходните години на 

програмата.  

Продължава работата по публикация относно хидрометеорологичното 

засушаване в България – дефиниции, фактори, тенденции. Разширен е териториалния 

обхват на изследването с анализ на засушаването в Югозападна България и е 

подготвена научна публикация, анализираща честотата, магнитуда и интензитета на 

метеорологичното засушаване в Югозападния район (NUTS-2). Работи се по методика 

за изследване и моделиране на опасността от засушаване.  

 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

Предвидената работа през първата половина на четвъртата година - 2022 г. от 

работата по Програмата, продължи да бъде забавяна в началните месеци и подета с 

ново темпо през месеците април, май и юни. Започнаха да се изпълняват задачите, 

свързани с командировки, теренни и лабораторни изследвания. 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. 

Продължи събирането на данни от инсталираните вече метеостанции (по линия на 

проекта) в страната. Продължи и обработката и структурирането на досегашните 

резултати, тяхното сравнение с новополучени резултати. Подготвят се няколко статии и 

доклада за отразяване на резултатите в научни публикации, както и участие на 

конгреси и конференции. 

През тази година е в процес на преговори разрешението да бъде монтирана нова 

метеостанция. Изпитваме опасения относно развитието на Ковид обстановката.  

Независимо от обстоятелствата, колективът се стреми да работи с възможностите си 

според ситуацията.  

 

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

последствията от тях 
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Създадените бази са актуализирани – каталогът на земетресенията, представен 

на страницата на НИГГГ, е допълнен със събитията, реализирани през 2021 г. Допълва 

се и базата данни за силни движения. 

Базата данни за Vs30 за двата града е допълнена с данни от USGS slope-based 

global map за да се покрие цялата застроена площ на градовете. 

На базата на геоложка и сеизмологична информация е оценена повторяемостта 

на силните земетресения около градовете Пловдив и Велико Търново. Резултатите от 

двете оценки са сравнени. На базата на сеизмотектонските особености и инженерно 

геоложки условия са генерирани детерминистични и вероятностни сеизмични сценарии 

за градовете Пловдив и Велико Търново. Сценариите са по отношение на максимално 

ускорение и скорост, спектрални ускорения за 0.3 и 1.0 секунди и макросеизмична 

интензивност.  

Изследвана е структурата на сградата на Националния институт по геофизика, 

геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките. Оценени са 

ускоренията на които сградата би устояла. 

Събира се информация за свлачищата в България, която съдържа подробни 

карти на най-застрашените райони на територията на страната. Предстои събраната 

информация да бъде обработена и анализирана. Картите ще бъдат трансформирани във 

вид, който е удобен за работа в ГИС среда. 

Проведена идентификация и класификация на сградния фонд на гр. Русе. 

Определени са разпределенията на сградите по периоди на построяване – като брой 

сгради и като разгъната застроена площ. Въз основа на информацията за 

конструктивната система от кадастъра, всяка сграда е класифицирана в отделен тип в 

съответствие с матрицата на типологиите на българските сгради. Извършена е оценка 

на сеизмичната уязвимост за всяка сграда поотделно, въз основа на информацията за 

нейната носеща конструкция (типология), време на построяване (проектиране), 

етажност и други технически параметри. Сеизмичното въздействие за проведените 

анализи се базира на детерминистичен сценарий на междиннофокусно земетресение в 

района на Вранча, Румъния, по отношение на интензивност за района на гр. Русе. 

Оценени са директните повреди и разрушения на сградите в гр. Русе при 

катастрофално земетресение – детерминистичен сценарий. 

Оценени са социалните загуби - ранени хора и жертви – детерминистичен 

сценарий. При оценката на социалните загуби резултатите се получават в два варианта, 

в зависимост от това кога е настъпило земетресението – през деня или през нощта. 

Оценени са икономическите загуби вследствие на директните физически 

повреди и разрушения – детерминистичен сценарий. 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

Настоящият 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 

първите 6месеца от 2022 г., която се явява четвърта година от проектния цикъл на 

програмата.  

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

беше насочена към три основни направления: 

Поддържане 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  
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През изминалия шестмесечен период работата основно се състоеше в  

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. 

 

РП.II.2 Международно сътрудничество 

Първият етап на четвъртата година на Програмата започна при условията на 

епидемичната обстановка, свързана с Ковид 19 и наложените от нея ограничения на 

преките контакти между учените на национално и международно ниво. 

Международното сътрудничество продължи да се осъществява основно чрез участия в 

онлайн конференции и разработването на научни публикации с чуждестранни автори. 

След отмяната на извънредната епидемичната обстановка от 01.04.2022 г., дейностите 

на участниците в Програмата в областта на международното сътрудничество 

постепенно започнаха да се връщат към нормалния режим на работа. Вече са 

планирани множество посещения в чужбина с цел участие в международни научни 

прояви и осъществяване на съвместни изследвания с водещи изследователски групи в 

чужбина. 

Решението на Изпълнителния съвет на Програмата (Протокол №6/2021 г.) 

предвижда в окончателния годишен отчет по РП.II.2 да се включват: 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. В 

настоящия междинен отчет са представени синтезирани количествени и качествени 

показатели за изпълнението на задачите по РП.II.2. 

Въпреки ограниченията през първата половина на отчетния период, 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. 

През Етап 1 на четвъртата (2022) година участниците в ННП „Oпазване на 

околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни 

бедствия“ са разработили 9 научни публикации в съавторство с 18 чуждестранни учени 

от 12 научни организации, които са от 9 държави. 

Международното сътрудничество е осъществено с изследователски групи от 

следните държави: Белорусия, Великобритания, Португалия, САЩ, Сърбия, Румъния, 

Турция, Финландия, Щвейцария. 

Общият брой на публикациите (излезли и приети за печат) на участници в ННП 

през Етап 1 на 2022 г. е 79. Допълнително са отчетени 17 публикации готови за печат. 

Публикациите с участие на чуждестранни автори са 10% от общия брой публикации. 

Съвместната работа на научните колективи на ННП с чуждестранни учени допринася 

за повишаване качеството на научните изследвания. 

От излезлите и приети за печат статии, 28 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 общност. Разпределението по квартили е 

както следва: 

4 статии в списания от група Q1; 

9 статии в списания от група Q2; 

7 статии в списания от група Q3; 

8 статии в списания от група Q4; 
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Сравнението с публикационната активност през 2021 г. показва, че делът на 

статиите от групи Q1 и Q2 се е увеличил с 6 %, отнесено към общия брой публикации в 

издания с квартили по SJR. Имайки предвид факта, че за всяка година от изпълнението 

на Програмата се публикуват около 60 статии в издания от квартилите Q1 – Q4, 

очевидно планираният брой публикации в специализирани списания и/или научни 

поредици с импакт фактор (IF) и/или импакт ранг (SJR) съществено се преизпълнява. 

В показателите за изпълнение на Програмата и съответните индикативни 

параметри за насочените фундаментални изследвания са планирани 60 участия в 

престижни международни форуми. През Етап 1 на четвъртата година, членовете на 

работните колективи на Програмата са участвали в 9 престижни международни 

конференции, на които са представили 25 доклада. Към 20.06.2022 г. са подготвени 

материали и е заявено участие в още 12 международни конференции, на които ще бъдат 

представени 21 доклади от участници в Програмата.  

От представените данни е очевидно, че и показателят за участия в 60 престижни 

международни форуми за петте години на Програмата ще бъде преизпълнен 

съществено. 

Съгласно РМС № 577/17.08.2018 и РМС №900/07.12.2020 г., 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. 

През последните две години бяха съществено затруднени посещенията на 

участници в Програмата във водещи изследователски групи в чужбина и посещенията 

на чужди учени у нас, а също така и на участията на млади учени в школи и 

дългосрочните им посещения в чужди изследователски групи. След отмяната на 

извънредната епидемичната обстановка се констатира активизиране на посочените 

дейности. Значително се увеличи броят на присъствените участия на участници в 

Програмата в международни прояви в чужбина. Очаква се и увеличение на 

изследователската мобилност, което е предпоставка за цялостното изпълнение на 

показателите и съответните индикативни параметри на Програмата, отнасящи се за 

РП.II.2. 

 

РП II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) 

Съгласно работния план на програмата „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ по Работен 

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

обществото за 2022 г., е планирано осъществяването на следните дейности:  

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

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)  Организиране на годишна отчетна конференция за представяне на резултатите 

на програмата; 

4) Разпространение на постери и брошури с целите и резултатите на програмата 

във ВУЗ и училищата. 

 

 

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

НА ПРОГРАМАТА 

 

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

 

 Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

Р.1.1 База Физикогеографски данни 1, 2, 3, 4, 

5 

Продължава работата по 

обновяването на базата данни.  

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 за две области и за 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 годишните ансамбли 

от компютърни симулации 

Р.1.7 4 D картиране и оценки на 

повтаряемостта и 

пространственото/времево 

разпределение на екстремни, 

неблагоприятни и 

катастрофални явления и 

техните промени в бъдеще 

дължащи се на регионални / 

локални промени в климата 

4, 5 Започнато е изработването на 

карти от 30 годишните ансамбли 

от компютърни симулации 

Р.1.8 4 D картиране и анализ на 

климатологията на валежите 

при бъдещи климати 

4, 5 Започнато е изработването на 

карти от 30 годишните ансамбли 

от компютърни симулации 

Р.1.10 Оценка на риска и картиране на 

зони на уязвимост („горещи“ 

точки) по отношение развитие 

на ерозионни процеси, 

деградация на почвата и 

2,3,4,5 Обработени са данните за 

„почвения индекс“ за река 

Джерман и е направено 

картиране на пространственото 

разпределение на почвения 

индекс с използване на 
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атмосферно замърсяване. географски информационни 

системи. 

Р.1.12 Кръговрат на въглерода и 

динамика на улавяне на 

въглерод в горските екосистеми 

при промяна в климатичните 

условия.  

3,4 

 

Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

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 

 

Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

Р.1.15 База данни за щетите от 

основните вредители и 

патогени в горските екосистеми 

и изясняване на параметрите на 

тяхната вредоспособност. 

3, 4 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

Р.1.16 Прогнозиране на измененията в 

ареала на стопански значимите 

насекомни вредители и 

патогени в условия на 

климатични промени; 

3, 4 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

Р.1.17 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. 

4, 5 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

Р.1.19 Разработване на лесовъдски 

системи за смекчаване на 

негативните въздействия в най-

уязвимите на климатични 

промени зони. 

3, 4 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

Р.1.20 Релевантна оценка на гори 

създадени чрез подпомогната 

миграция на видове и 

популации. Изготвяне на база 

данни за хармонизирана 

употреба и трансфер на горски 

генетични ресурси в светлината 

на променящи се условия. 

Изготвяне на мерки и 

препоръки за създаване на 

високо продуктивни и 

устойчиви горски плантации. 

4,5 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 
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Р.1.23 Методология за оценка на 

обектите от критичната 

инфраструктура на национално 

ниво и рисковете за тяхната 

устойчивост 

3,4,5 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

 

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

 

 

задача 
Резултат 

Година в 

проекта  

Степен на 

изпълнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП.I.2.1 

Проучена работата на съоръженията 

на пречиствателните станции за 

питейни води на гр.Перник и 

с.Рударци, март 2022 г. 

 

 

4 

 

 

Предоставен доклад 

до МРРБ, „ВиК“ ООД 

- Перник, ОДМВР-

Перник и ДАНС. 

Проведена междуведомствена 

работна среща на тема „Осигуряване 

на устойчиво и дългосрочно 

питейно-битово водоснабдяване на 

Хасковска и Пловдивска области с 

води от каскада Доспат - Въча”, март 

2022 г. 

 

 

4 

 

Представен доклад и 

становище за 

последващи действия 

до правителството на 

България. 

Организирани и проведени 

чествания на Световния ден на 

водата и Ден на метеорологията 22 – 

23 март 2022 г. заедно с Национална 

конференция с дискусия на кръгла 

маса на тема „Перспективи за 

развитие на водния сектор на Р. 

България“ в зала „Проф. Марин 

Дринов“ в сградата на БАН, София, 

 

 

 

4 

 

 

Проведени и 

представен доклад и 

становище за 

последващи действия. 

Организирана и проведена 

Национална среща-дискусия на тема 

„ Асоциациите по ВиК - 

предизвикателства и решения“ 

съвместно с областните управители 

на Шумен, Велико Търново, Русе, 

Габрово, Разград, Варна и Силистра 

на 15 юни 2022 г., в зала „Проф. 

Марин Дринов“ в сградата на БАН,  

София. 

 

 

 

4 

 

 

Проведена и 

представен доклад и 

становище за 

последващи действия. 

 

 

 

РП I.2.3 

Разпространяване на книгата 

Бурназки, Илиев, Кирилов (2021) 

Компютърно моделиране на 

хидроложки процеси и управление на 

речни басейни.  Акад. изд. на БАН, 

 

 

1, 2, 3, 4 

МОСВ, МРРБ, МЗХ, 

ИАОС при МОСВ, 

четирите басейнови 

дирекции на МОСВ в 

Плевен, Благоевград, 
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ISBN  978-619-245-192-9 Варна и Пловдив и 

библиотеките на 

УАСГ, СУ, ЛТУ и 

МГУ получиха 

екземпляр от книгата 

 

РП.I.2.4 

Събрани допълнителни данни за 

хидрогеоложките особености в 

определени района на страната.  

 

1, 2, 3, 4 

 

Проведени теренни 

изследвания 

 

 

 

РП.I.2.5. 

Изготвено на становище за МОСВ 

във връзка с актуализацията на ПУРБ 

за периода 2022-2027 г. за Дунавски 

район на басейново управление 

 

2, 3, 4 

Представен подробен 

доклад на МОСВ 

Моделирани процесите на снежна 

хидрология за Южен централен 

район на България 

 

4 

Начална фаза на 

изследване и 

продължава 

Изчислена хомогенност и трендове 

на сезонен речен отток в планиски 

речни басейни. 

 

 

4 

Получени резултати, 

изследването 

продължава 

 

Методика и изчислителни програми 

за корелацията между речен отток и 

слънчева активност 

 

4 

 

Получени резултати 

 

 

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 за актуалното състояние 

на качеството на повърхностните 

води у нас 

4-5 Докладът се 

актуализира с данните 

за 2020 – 2021 г. Ще 

бъде завършен в края 

на срока. 

2. 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 – 

Черноморски басейн – 

пряк отток,  



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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

15 

 

РП.I.3.2 Доклад за актуалното състояние на 

качеството на подземните води у нас 

4-5 Работи се в момента 

като материалът се 

актуализира с данните 

от 2020- 2021 г. 

1. Изработване на тематични и 

комплексни карти за състоянието и 

промените на подземните води 

1-5  

Работи се в момента 

2. Доклад включващ преглед на 

съществуващите методи за анализ и 

оценка на качеството на 

повърхностните и подземните води 

1-4 Тествани са широк 

набор от индекси за 

комплексна оценка на 

качеството на 

повърхностните и 

подземните води. 

Докладът е 

структуриран, 

финализацията се 

предвижда през 

четвъртата година 

3.  Разработена методика за 

прилагане на иновативни методи за 

анализ и оценка на екологичното 

състояние на повърхностните и 

подземните води 

1-5 Работи се в момента, 

тестват се различни 

иновативни методи за 

анализ и оценка на ЕС 

на водите 

РП.I.3.3 1. Определяне на оптимален набор 

от индикатори за характеризиране 

на качеството на водите  

2.  

1,2,3 Избраните физико-

химични показатели се 

тестват в пилотни 

басейни 

 1. Определяне на пилотни басейни 

и подземни водоносни системи за 

тестване и верификация на 

иновативни методи за анализ и 

оценка на качеството на водите 

3.  

2,3,4,5 Извършва се 

статистическа 

обработка и анализ на 

качеството на водите в 

басейните на реките 

Струма, Места, 

Тунджа, Арда , Искър 

Тополница. Дунав, 

Марица, 

западнородопски 

притоци на р. Марица 

 Участие в национални и международни 

научни форуми 

1,2,3,4,5 Участие в провели се  

международни форуми 

– 1; 

Участие в предстоящи 

– 4-5 

РП.I.3.4 Публикации в списания/издания с 

импакт-фактор 

1,2,3,4,5 Публикувани – 2 

статии 

Подадени за печат – 8 

от тях с IF/SJR се 

предвиждат поне 3 
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РП.I.3.5 1. 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  

2. Обучение с цел повишаване на 

професионалната подготовка и 

квалификация на млади учени и 

студенти. 

1,2,3,4,5 По темата на РП 1.3. се 

обучават трима 

докторанти в ИБЕИ. 

Трима млади учени в 

екипа на МГУ 

Взимат участие в 

полеви наблюдения  

извън екипа на МГУ – 

4 

В екипа на НИГГГ-

БАН – един докторант 

и един млад учен, 

предстои 

привличането на един 

млад учен 

 

 

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

услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море 

 
 Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работнат

а 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

РП. 

1.4.1 

Геобаза данни от събраните по време на 

проекта данни: щети, хидродинамика, 

морфодинамика, уязвимост 

2, 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 Завърши прилагането на 

методологичната рамка 

CRAF за идентифици-

раните брегови участъци.  

РП 

I.4.2-1 

Допълване на наборите от in situ и 

спътникови физични, биологични и 

химични данни. 

 

4, 5 Допълване се набора от 

спътникови данни с данни 

за повърхностната 

температура за 2021 г. 

РП 

I.4.2-1 

Установяване на многогодишните 

пространствени и времеви изменения в 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 
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хоризонталното разпределение на 

хидрофизичните структури (повърхностен 

размесен слой, студен междинен слой, 

включително слоеве на значителните 

вертикални градиенти) и дефиниране на 

климатични полета. 

срок 

РП 

I.4.2-1 

Оценка на динамиката на рН като 

индикатор за проследяване на процеса на 

ацидификация. 

4, 5 Започна изследването на 

рН в крайбрежната 

българска акватория на 

Черно море- Варненски 

залив и в началото на 

изкуственият канал 

свързващ Варненския 

залив и Варненското езеро, 

станция Галата и 

крайбрежните станции от 

мониторинговатапрограма 

на ИО-БАН по договори с 

МОСВ. 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 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 

I.4.2-2 
Идентифициране на връзки с 

глобалната атмосферна циркулация 

4 Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

РП 

I.4.3-1. 

Възстановка на екологичната обстановка 

на местообитанията на Оstrea edulis и 

Mytilus galloprovincialis 

4 Извършена е оценка на 

съдържанието на 

радиоактивни елементи 

в морската среда. 

Резултатът ще бъде 

постигнат в 

предвидения срок 

РП 

I.4.3-2.  

Археосеизмологични изследвания (част от 

тях съвместно със специалисти от 

Института по физика на Земята - РАН 

Москва)  

Направени са археосеизмологични 

изследвания на археологически обекти 

намиращи се във Варна. 

 

4 Поради спецификата на 

съдържанието на т. 1, 

степента на изпълнение й 

не може с точност да се 

определи.  

 

РП 

I.4.3-2. 

Участие при създаването на 

специализирана методология за извличане 

на полезна геофизична информация oт 

стари архивни източници  

4 Проведени са изследвания,  

които продължават 

 

РП 

I.4.3-2. 

Научно-изследователска дейност целяща 

разработ-ването на нова комплексна 

методология за иденти-фикация на 

различни разломи според техните свойства 

– геодинамична активност, способност да 

4 Разработената 

методология е приложена 

за типологизация на 

разломите и разломните 

структури по Северното 
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генерират различни по сила земетресения, 

възможност за отделяне на единични 

сегменти или разклонения на разломните 

структури и др. 

българско черноморие 

 

РП 

I.4.4 

Научно обусловани мерки за подобряване 

на съществуващото законодателство  
4 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  

4 Представени са 

обосновани предложения 

за аквакултурно 

отглеждане и правила за 

провеждане на ОВОС в 

зоните по Натура 2000 

РП 

I.4.4 

Предложение за нови мерки за устойчиво 

аквакултурно производство и обществено 

обсъждане на предложените мерки  

4 Предстои анализ на 

мерките за аквакултурно 

производство и 

обществено обсъждане. 

Резултатите ще бъдат 

получени в срок 

РП 

I.4.5 

База данни за генетичното разнообразие на 

калкана пред българския бряг 

4, 5 Популационно-генетичен 

анализ на една популация 

калкан, през българския 

бряг на Черно море, като 

получените резултати ще 

са част от планираната за 

целият период на проекта 

създаване на генетичната 

база данни за генетичното 

разнообразие на този вид. 

Резултатите от 

секвенирането на мтДНК 

са получени, а данните от 

фрагментния анализ на 

микросателитите предстои 

да бъдат получени. 

Планираните дейности ще 

бъдат изпълнени в 

предвидения срок. 

РП 

I.4.5 

Оценка на генетично разнообразие в 

популациите на черноморския калкан пред 

българския бряг на Черно море. 

 

4, 5 Проведените през 

последната година 

генетични анализи в 

южния район на 

българското черноморско 

крайбрежие (Царево) се 

установиха данни 

показващи за първи път 

популационни различия и 

структуриране при 

калкана, планира се 

продължаване с анализа на 

екземпляри от района 

между Синеморец и 

Ахтопол. Резултати по 

тази дейност ще бъдат 

получени в предвидения 
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срок след завършване на 

ДНК анализите, 

секвенирането и 

фрагментния анализ. 

РП 

I.4.5 

Проследяване на тегловна, размерна и 

полова структура, както и анализ на 

морфометрични и меристични белези.  

 

4, 5 Продължава анализа на 

размерната, тегловна 

структура, както и на 

статистическото 

разпределение на общата, 

стандартната дължини, 

теглото и 

морфометричните 

признаци на екземплярите. 

Резултатите ще бъдат 

получени в срок. 

РП 

I.4.6 

Провеждане на теренни и лабораторни 

изследвания (ИО-БАН) 
4 Резултатът ще бъде 

изпълнен в срок. 

РП 

I.4.6 

В процес на разработване е публикация с 

резултати от експериментите 

4, 5 Резултатът ще бъде 

изпълнен в срок. 

РП 

I.4.6 

Разработване на методики 4, 5 Резултатът е постигнат 

 

 

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 Справка за типа и обема на данните, 

необходими за изграждането на база данни 

за инвентаризация на емисии от вредни за 

околната среда вещества, основана на 

„bottom up“ метода 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.7 Каталог на най-типичните и обществено 

значими заболявания, свързани с ВС и ГВС 

1, 2, 3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.9 4 D картиране на климата на параметрите 3, 4 Резултатът ще бъде 
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на ВС за страната (10 годишен ансамбъл от 

компютърни симулации) за текущия климат 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.10 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, 5 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) за текущия климат 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.12 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, 5 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) за текущия климат 

3, 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.15 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, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.16 4 D картиране на климата на 

количествените характеристики (индекси) 

на КЖ и риска за ЧЗ за избраните пилотни 

градове (10 годишен ансамбъл от 

компютърни симулации) за текущия климат 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.17 4 D картиране на климата на 

количествените характеристики (индекси) 

на КЖ и риска за ЧЗ за избраните пилотни 

градове (10 годишен ансамбъл от 

компютърни симулации) при набор 

сценарии за бъдещи климатични промени 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.18 Системи за прогнозиране на КАВ в 

избраните пилотни градове 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.19 Системи за прогнозиране на 

биоклиматичните индекси в избраните 

пилотни градове 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.25 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.5.27 База-данни, съдържаща карти на масовата 4, 5 Резултатът ще бъде 
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концентрация на ФПЧ над обширни 

градски и извънградски райони 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.30 Създаден модел за оценка на параметрите 

на ВС и ГВС. 

4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

Р.5.31 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 

градски урбанизирани райони, така и извън 

тях. 

3, 4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок. 

 

 

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

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

планетата 

 

 

Подпакет/ 

Задача 

 

 

Резултат 

Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

 

 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

РП.1.6.1.1. Събрани материали от теренни 

проучвания 

4 Резултатът ще бъде 

получен през втория 

етап на годината 

Завършени лабораторни обработки на 

пробите 

4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Доклад на международен форум 4 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

РП.1.6.1.2. Теренни проучвания и опробвания за 

събиране на нов материал за 

седиментоложки, палеонтоложки и  

биостратиграфски изследвания. 

4 Опробване на разрези 

от Пенкьовския 

навлак и клипи. 

Лабораторни изследвания, анализи и 

оброботка на фактическия материал 

събиран през четирите години на 

проекта. 

4 Обработени са всички  

образци в 

микропалеонтоложка 

лаборатория. 

Таксономично обработване на 

установените конодонтни находки, 

документиращи глобалните събития 

на територията на България. 

 

4 Определени са всички 

намерени таксони.  

 

Подготовка на получените данни за 

публикация  

4 Планирано е до края 

на 2022 г. да 

представим статията 
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за печат. 

РП.1.6.2. 

 

В избраните последователности е 

документиран и датиран регионален 

колапс на карбонатната седиментация 

около Т-ОАЕ, а също и развитието на  

кондензационни феномени. Установена 

е и значителна загуба в таксономното 

разнообразие на бентосните фосили, 

свързана с Т-ОАЕ. 

4 Резултатът е получен в 

предвидения срок. 

Фиксирани са ясни геохимични 

аномалии, свързани с неблагоприятни 

(аноксични) условия на околната среда, 

в интервали, предхождащи, съвпадащи 

и последващи Т-ОАЕ. 

4 Резултатът е получен в 

предвидения срок. 

Съдържанията на реактивно желязо в 

седиментите индикираха значителна 

степен на пиритизация на скалите, 

която е допълнителен индикатор за 

налагането на редукционни условия на 

седиментация. 

4 Резултатът е получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.3. Прилагане на традиционни 

таксономични методи за 

определянето на микрофауната, 

проследяване и анализиране на 

вертикалното разпространение на 

таксоните и извеждане на зонални 

биостратиграфски схеми в 

хроностратиграфския интервал 

бериаски – хотривски; 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 в съответствие 

със структурната класификация на 

Dunham (1962). 

1-4 Продължава 

лабораторната работа 

върху материали, 

събрани през първите 

години на проекта 

сезони 2019-2021 год. 

Микрофациални седиментоложки 

изследвания на разрезите 

(характеристика на микрофациесите и 

връзката им с фосилните асоциации в 

палеоеколожки контекст); 

реконструкция на вертикалните и 

латерални преходи на обстановки на 

1-4 Предвидени са при 

необходимост 

ревизиращи теренни 

работи през втората 

част на календарната 

година в района на 

Централна Северна 
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карбонатна акумулация (от басейна 

към карбонатната платформа) 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 

България 

Прилагане на класически 

количествени (главно статистически) 

методи (клъстерен анализ и 

мултивариантен факторен анализ по 

Eltgen, 1970; Hohenegger, 1974); 

статистическите методи допринасят 

изключително много за 

морфометричния анализ на фосилите 

и мултивариантния анализ на 

биостратиграфските зони; за 

количествения петрографски анализ 

ще бъде използван метода на Van Der 

Plas & Tobi (1965). 

4, 5 Подготвят се 

резултатите от 

класически 

количествени методи 

за морфометричен 

анализ на 

установените 

микрофосили 

 Представяне на резултатите от 

проведените  изследвания на 

национални/международни научни 

форуми; публикуване на резултатите 

в реномирани научни списания 

4, 5 Представени бяха 

резултати от 

изследването на 

международен форум; 

текст на статия е 

изпратен в редакцията 

на сп. „Доклади на 

БАН“  

РП.1.6.4. Лабораторни изследвания, анализи и 

оброботка на фактическия материал – 

разпадане на пробите за микрофосили 

– фораминифери и варовит 

нанопланктон от разрезите Бяла и 

Белоптичене.  

 

4 Резултатът е получен 

в срок. 

Отбиране на екземпляри от един род 

фораминифери Cibicidoides за 

извършване на анализи на леки 

изотопи (δ13C, δ18О) и избрани главни 

елементи и елементи-следи от ново 

установения разрез при Бяла.  

 

4 Резултатът е получен 

в срок. 

Измерване на леките изотопи (δ13C, 

δ18О) и построяване на кривите на 

тяхната изменчивост. 

4 Резултатът е частично 

получен, но 

допълнителни проби 
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са в процес на 

измерване в 

Лаборатория в 

чужбина и вероятно 

ще бъде получен в 

предвидения срок. 

Количествени преброявания на 

нанофосилите от СМВЕ-интервала в 

разрез Белоптичене. 

 

4 Резултатът е получен 

в срок. 

Публикуване на научните резултатите 

в специализирани списания 

4 Резултатът вероятно 

ще бъде получен в 

предвидения срок. 

РП.1.6.5. Спешни теренни опробвания с висока 

резолюция на разреза при с. Рибен в 

интервала над резкия негативен 

екскурс на 13C (според получените 

изопопни данни от ноември 2021). 

Извличане на бентосни 

фораминифери и изпращане на 

допълнителни проби за изотопно-

геохимични изследвания в 

Университета в Лозана. 

4 Резултатът е получен 

през м. май. 

 Измерване на допълнителните проби 

и композиране на цялата изотопна 

крива за разреза. Изчисляване на 

приблизителните палеотемператури и 

техния ход по време на събитието. 

 

4 Резултатът е в процес 

на получаване и ще 

бъде получен в 

предвидения срок. 

 Калибриране на биостратиграфските 

данни с изотопно-геохимични данни. 

Установяване на главните 

закономерности в протичане на 

ПЕТМ в България. Моделиране. 

 

 

4 

Резултатът е в процес 

на получаване и ще 

бъде получен в 

предвидения срок. 

 Представяне на резултати от 

изследванията на международни 

форуми. 

4 Резултатът e в процес 

на получаване – 

представено и прието  

е резюме за участие в 

18-та Конференция на 

INA Avignon, 27 август 

– 3 септември 2022  

РП.1.6.6. Продължаване на теренното 

проследяване на Родопските 

приабонски и олигоценски кисели 

ерупции с избор на нови подходящи 

разрези и опробване за вулканоложки, 

петроложки и палеонтоложки 

4 Резултатът e в процес 

на получаване. 
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изследвания.  

 

Лабораторни изследвания на 

вулканските материали, включващи: 

изработка на микроскопски 

препарати; микроскопски 

изследвания за опредяляне на 

типичните фенокристални асоциации 

на всяка ерупция; подбор на шлифи за 

микрорентгеноспектрален анализ и 

лазерна аблация; избор на 

допълнителни проби за 40Ar/39Ar и U-

Pb датировки. Обработка и 

интерпретация на получените 

резултати. 

 

4 Резултатът e в процес 

на получаване. 

 Представени резултати на  престижни 

международни форуми 

4 Резултатът e в процес 

на получаване – 

изпратени са 3 

резюмета на КБГА-

конгресът и на 18-та 

Конференция на INA 

Avignon, 27 август – 3 

септември 2022. 

РП.1.6.7. Полева дейност – теренни проучвания 

на находища на фосилни флори и 

събиране на нов материал 

4 Резултатът e в процес 

на получаване. 

Проведени лабораторни обработки на 

материали за поленов анализ.  

4 Резултатът e в процес 

на получаване. 

Участие с доклади в престижни 

международни форуми 

4 Резултатът е получен 

– 2 бр. доклади в 

конференции. 

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 

„Бриз”, Варна  

4 Резултатът не е 

получен – новите 

теренни проучвания 

ще бъдат проведени 

през второто 

полугодие на 

четвъртата година  

 

Лабораторни изследвания и 

обработка на фактическия материал – 

петрографски, минероложки, 

карбонатен анализ и други; 

 

 

4 Анализите по разрез 

„Зеленка” са в етап на 

завършване. През 

следващия етап са 

предвидени 

минераложки, 

петрографски и 

гранулометрични 
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изследвания за 

характеризирането на 

седименти от разрез в 

района на „Бриз”, Варна 

 

Завършване на диатомеен анализ по 

разрез „Зеленка” при с. Българево:  

светлинна микроскопия и определяне 

на относителното количество на 

диатомейните видове във всяка 

проба; сканираща електронна 

микроскопия; създаване на 

екологични спектри на видовете; 

палеоекологична интерпретация; 

 

4 Резултатът e в процес 

на получаване – 

диатомейният анализ 

ще бъде завършен до 

края на  четвъртата 

година. Резултатите  

ще бъдат включени в 

статия –обобщение.  

 Представяне на резултати от 

изследванията на два международни  

форума; 

 

 

Публикуване на резултатите за разрез 

„Зеленка” при с. Българево в научно 

списание; 

4 Предвижда се участие 

в КБГА’2022 и 

„Геонауки” декември, 

2022. 

 

Обобщените 

резултати по разрез 

„Зеленка” ще бъдат 

подготвени за 

публикуване в 

международно 

списание с ИФ. 

РП.1.6.9. Отделяне на катастрофични събития в 

холоценската история на 

Черноморския басейн и съпоставка с 

известните археологически и 

библейски данни 

 

4 Постигнати са полеви 

и лабораторни 

резултати за 

литоложкия състав и 

палеонтоложкото 

съдържание на 

акумулационните 

холоценски тераси. 

РП.1.6.10. Анализирани циклите на 

повтаряемост на промените на 

температурата в палеоклиматични 

записи за продължителни интервали 

време. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Резултатът е получен. 

Предстои U/U 

изотопно датиране.  

Регистрирано екстремно климатично 

застудяване през кватернера у нас, 

запазено в геоложкия летопис. 

4 Резултатът е получен. 

Предстои U/U 

изотопно датиране. 



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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

27 

 

Представяне на резултати от 

изследванията на престижни научни 

форуми 

 Резултатът е получен. 

Ще бъде представен 

на престижния 

международен форум: 

18-th International 

Congress of 

Speleology, 24-31 July 

2022, Savoie Mont-

Blanc 

РП.1.6.11. Изнасяне на резултатите на 

международни форуми. 

4 Резултатът е получен. 

Теренни проучвания и събиране на 

материал. 

4 Резултатът е получен. 

Лабораторни обработки. 4 Резултатът предстои 

да бъде получен в 

срок. 

РП.1.6.12. Събиране на бентосни мониторингови 

проби от езерата в циркус „Седемте 

Рилски езера” и от езеро „Безбог” в 

Пирин. 

 

4 Резултатът предстои 

да бъде получен в 

срок през второто 

шестмесечие. 

Започнато е изследването на 

седиментните проби от сондаж, езеро 

„Безбог”, Пирин планина:  

Провежда се светлинната 

микроскопия и определяне на  

относителното количество на 

диатомейните видове във всяка 

проба;  

След завършване на този етап ще се 

осъществи сканиращата електронна 

микроскопия и създаването на 

екологични спектри на видовете - 

основни фактори, които ще се 

интерпретират в екологичния анализ 

са температура, активна реакция на 

средата /рН/, трофичен статус, 

сапробност и др; определяне на 

тенденциите в ацидификацията на 

средата и промените в снежната 

покривка. 

4 Резултатът предстои да 

бъде получен в срок. 

 Получените резултати от 

статистическата обработка с 

анализите PCA (principal component 

analysis) и CCA (canonical 

correspondence analysis) на вече 

получените данни от бентосни проби, 

4 По тези данни ще 

бъде представен 

доклад на 

международната 

конфереция 

КБГА’2022, сесия  GT 
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събирани през 2016 г. от Седемте 

Рилски езера и резултатите ни от 

2000/2001г ще бъдат представени с 

доклад на международната 

конфереция КБГА’2022, сесия  GТ8. 

По тези данни могат да се проследят 

климатични и антропогенни промени 

в изследваните езера през последните 

15 години и да се сравнят с данните, 

които вече сме публикували за 

последните 250 години  от същия 

район.  

 

8.  

 

 

 

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

 

Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 

1 

Събиране на наземни 

и сателитни данни 

за простанствените 

мозайки в 

избраните 

полигони на 

местообитанието. 

Анализ на данните 

Приета за печат 1 

публикация в 

Доклади на БАН. В 

процес на 

подготовка е втора 

публикация. 

Осъществено е 

участие в 

международен 

форум 

3,4,5 Резултатът е получен частично, 

данните се събират всяка година 

и се наслагват към вече 

събраните за обобщаващи 

анализи 

 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 

2 

Проучване на 

наличието/обилиет

о на инвазивни 

растения и животни 

за изследване на 

връзката 

климатични 

1, 2, 3,4 Резултатът е частично получен, 

анализите продължават 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

промени  

Градиентен анализ за 

изследване на 

връзката организми 

– абиотични 

компоненти, 

изследване на 

сукцесионни 

промени в 

съобществата и 

промяната във 

взаимоотношеният

а между видовете 

за оценка на 

тяхната реакция и  

устойчивост в 

условията на 

климатични 

промени 

Резултатът е частично получен, 

анализите продължават 

Ресурсна оценка на 

лечебни растения и 

др. групи 

организми с 

ресурсно значение; 

инвентаризация на 

консервационно-

значимите видове 

растения и животни 

Резултатът е частично получен, 

анализите продължават 

Подзадача 

РП.I.7.1 – 

3 

Анализи на 

структурата, 

състава и площите 

на проучваните 

местообтания 

Допълване на базата 

данни 

Предвидено е 

събиране на 

актуални данни от 

избраните обекти в 

Рила, Стара 

3,4,5 Резултатът е частиччно получен, 

продължва работата 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

планина и Средна 

гора. 

Командировките са 

планирани за месец 

август 2022 

Подзадача 

РП.I.7.2-1 

Внесени са 28 записа на 

данни от наблюдения 

на гъби в изследваното 

местообитание. 

В сфагнови торфища в 

Рила са установени 2 

вида гъби, нови за 

България: Russula 

aquosa Leclair and R. 

griseascens (Bon & 

Gaugué) Marti 

2,3,4 Резултатът е получен и 

продължава допълването на 

базата въз основа на 

новосъбрани данни 

Подзадача 

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 Подготвено е едно участие с 

постерен доклад в международен 

научен форум, който ще се 

състои в периода 4-7 юли 2022 г. 

в Атина. 

Подзадача 

РП.I.7.2-3 

Допълване на 

създадената база 

данни 

3,4 Резултатът е частичн ополучен, 

продължава попълването на 

базата 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Изработен модел на 

разпространение на 

лалугера в 

защитена зона 

Средна гора 

Резултатът е получен 

Подзадача 

РП.I.7.2-4 

Извършена теренна 

работа с цел 

получаване на нови 

данни за моделните 

видове от 

надсемейство 

Scarabaeoidea и 

семейство 

Cerambycidae. 

Получени са нови 

данни за 

разпространението 

на пет от 

моделните видове: 

Lethrus perun Král 

& Hillert, 2013, 

Butozania bulgarica 

(Kantardzhieva-

Minkova, 1953), 

Pseudotrematodes 

frivaldszkyi 

(Ménétriés, 1836), 

Phytoecia argus (G. 

F. Frölich, 1793) и 

Dorcadion 

lineatocolle Kraatz, 

1873. 

Във връзка с оценка 

на климатичното 

влияние се 

обработват и данни 

от събраните проби 

с почвени нематоди 

2, 3,4, 5 Резултатът е получен предвид 

графика за дейностите, 

продължава набирането на 

информация 

РП.I.7.3. 

Задача 3 

Разработена е 

подобрена 

концепция за  

Национална 

система за ранно 

откриване и 

4 Резултатът е получен 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

предупреждение за 

инвазивни чужди 

видове в резултат 

на проведени 

работни срещи с 

експерти на ИАОС, 

МОСВ и 

заинтересовани 

страни – научни 

организации и 

НПО 

Подзадача 

РП.I.7.4-1. 

Събрани, 

документирани и 

приготвени за 

трайно съхранение 

са 31 образeца с 

гъби. Установени 

са 17 вида гъби, 

нови за България 

2,3,4,5 Резултатът е получен предвид 

графика за дейностите, 

продължава набирането на 

информация 

Подзадача 

РП.I.7.4-2. 

Осъществен е 

планираният 

мониторинг на 5 

вида лечебни 

растения: Adonis 

vernalis, Allium 

ursinum, Galanthus 

elwesii, Galium 

odoratum, Primula 

veris в част от 

естествените им 

находища. Към 

целевите видове е 

включен още един 

лечебен вид – 

Nectaroscordum 

siculum, който има 

ограничено 

разпространение в 

източната част на 

страната във 

влажни 

широколистни гори 

от морското 

равнище до около 

3, 5 Резултатът е получен по 

отношение избора на места за 

мониторинг, като самото 

наблюдение продължава 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

1000 м.н.в. 

Подзадача 

РП.I.7.4-3. 

На базата на 

получената нова 

информация 

пространственият 

обхват на 

проучването е 

разширен, като са 

включени 

допълнителни реки 

стоящи водни 

обекти. 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 

хидроморфологиче

н натиск и 

глобални 

климатични 

промени 

Продължава 

анализът на данни, 

събрани от 

мониторингови 

проучвания на 

пъстървови реки 

Завършена е 

лабораторната 

обработка на част 

от събраните досега 

хидробиологични 

проби 

Представяне на 

резултатите на 

научна онференция  

3,4 Резултатът е получен частично, 

проучванията продължават. 

Предстои оценка на 

антропогенното въздействие 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Подзадача 

РП.I.7.4-4. 

Проучвани са 

начините на 

представяне на 

научни факти и 

информация 

свързани с 

биоразнообразието 

и опазването на 

околната среда в 

актуалните 

български 

учебници и е 

проучван 

международния 

опит в сферата на 

образованието по 

темите с 

климатичните 

промени. 

Анализирани са 

традициите за 

снабдяване с 

диворастяща храна 

като форма за 

адаптиране към 

промените в 

климата и връзката 

им със опазването 

на природната 

среда, начини на 

валоризация и 

възможности за 

предприемачество. 

3 Получени са основните 

резултати от дейността, 

анализите продължават, 

подготвят се публикации 

РП.I.7.5. 

Задача 5 

Изолирана е РНК от 

различни сортове 

ечемик с различен 

отговор към 

абиотични стресови 

фактори. 

Синтезирана е 

копиДНК (cDNA) и 

са извършени 

пилотни 

експресионни 

4 Резултатите са получени в 

предвидения срок, като 

изследванията продължават и 

през второто шестмесечие.  
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

анализи на гени, 

кодиращи ензими с 

метилтрансферазна 

активност. От 

геномния браузър 

JBrowse са 

подбрани мобилни 

генетични 

елементи (от 

семействата CACTA 

и Gypsy), както и 

гени с плътно 

метилиране, които 

са под 

метилационен 

контрол 

Прилагането на 

транспозон-

базирания 

маркерен метод 

iPBS (reverse 

transcriptase primer 

binding site) в 

комбинация с 

метилационно-

специфична 

рестриктаза McrBC 

показа, че 

засушаването 

повлиява 

метилационния 

статус на подвижни 

генетични 

елементи от 

семействата CACTA 

и Gypsy. 

Наблюдавано е 

ниско 

транспозиционно 

активиране, което 

предизвиква 

несъществени 

геномни 

преустройства 

4 Резултатите са получени в 

предвидения срок. 

Данните за ефектите на 

засушаването бяха представени с 

постерен доклад „Genetic 

diversity as a paramount factor 

determining wheat adaptation to 

drought stress“ на 

международната конференция 

International Conference on DNA 

Barcoding and Biodiversity  

(ICDBB-2022). Допълнителни 

изследвания ще бъдат 

извършени през второто 

шестмесечие 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

съдържанието на 

ключови стресови 

метаболити за 

установяване на 

физиологичната 

реакция на 

различните 

генотипове 

пшеница към 

засушаване. 

Приложеният стрес 

съществено 

увеличава 

съдържанието на 

водороден 

пероксид, общите 

тиолни и фенолни 

съединения, 

малондиалдехид и 

свободен пролин в 

сравнение с 

контролите в 

зависимост от 

генотипа. При 

сухоустойчивите 

Янтар и Гинес, 

увеличенията на 

всички маркери са 

значително по-

слабо изразени, 

като след 

рехидратиране 

достигат 

контролните 

стойности. При 

чувствителните 

Златица и Божана, 

съдържанието на 

стресови 

метаболити е 

средно 4 пъти по-

високо при стрес, 

като се наблюдава 

по-слабо 

4 Резултатите са получени в 

предвидения срок. 

Допълнителни изследвания ще 

бъдат извършени през второто 

шестмесечие. 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

възстановяване 

след рехидратиране 

РП.I.7.6. 

Задача 6 

Планирано е залагане 

на пробни площи и 

събиране на данни 

от антропогенно 

повлияни места 

през м.септември 

4 Резултатът ще бъде получен в 

предвидения срок 

РП.I.7.7. 

Задача 7 

Определяне на ДНК 

увреждащ/защитен ефект 

на екстракти от инвазивни 

видове 

4  Резултатът 

ще бъде получен в 

предвидения срок 

  

Определяне на 

потенциален 

канцерогенен ефект 

на екстракти от 

Ailanthus altissima 

3 Резултатът е получен в 

предвидения срок 

 

 

Получаване на 

етерично масло от 

Xanthium 

strumarium L. 

4 Резултатът е получен 

   

РП.I.7.8. 

Задача 8 

Участие в престижни 

международни 

форуми 

1, 4 и 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 и 5 Публикация (doi 

https://doi.org/10.3390/d14040240) 

бе издадена в специален брой на 

списание Diversity 

(JCR/CiteScore Q2, IF 2,047), в 

момента на етап втора рецензия.  

Общият брой публикации ще 

бъде постигнат до края на 

проекта 

https://doi.org/10.3390/d14040240
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

Брой,  ефективност  и  

успеваемост  на  

изградени  системи  

за  прогнозиране  

на неблагоприятни 

и катастрофални 

явления 

5 Резултатът ще бъде постигнат в 

срок 

Подзадача 

РП.I.7.9.-1 

Отгледан разсад от 

17 хибрида домати 

Хибридизационна 

програма между 

толерантни на 

воден стрес линии 

домати 

4 Резултатът е получен частично, 

дейностите продължават 

съгласно плана за 2022 г. 

Подзадача 

РП.I.7.9.-2 

Организирани са 

полски опити с 

пшеница, ечемик и 

овес за 

установяване на 

адаптивните 

възможности на 

сортовете при 

условия на 

абиотичен стрес 

4 След приключване на 

вегетацията получените 

резултати ще бъдат обобщени и 

анализирани. Чрез 

математически анализ на 

данните ще се установят 

адаптивните възможности на 

сортовете в условията на 

абиотичен стрес 

Организирани са 

демополета с 

пшеница, ечемик и 

овес за 

презентирани на 

сортове в условия 

на абиотичен стрес 

4 Осъществено е посещение на 

организираните демополета и 

презентиране на селекционните 

постижения на института по 

създаване на сортове с повишена 

устойчивост към абиотичен 

стрес. Предстои обобщаване и 

анализиране на получените 

експериментални данни. Ще 

бъдат излъчени сортовете с 

висока устойчивост към 

абиотичен стрес, които ще бъдат 

предложени за внедряване и 

разпространение.  

Организирани са 

колекции с образци 

пшеница, ечемик и 

овес, които се 

проучват по ценни 

селекционни 

4 След приключване на 

изпитването ще се направи 

пълна характеристика на 

проучваните образци. Ще се 

излъчат подходящи родителски 

двойки за включване в процеса 
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Задачи и 

подзадачи 

в РП.I.7 

Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

(кратък коментар) 

признаци и по 

студо- и 

сухоустойчивост. 

на хибридизация с цел създаване 

на генотипове с висока 

студоустойчивост и 

сухоустойчивост.   

Засят е питомник за 

хибридизация с 

родителски форми 

от пшеница, ечемик 

и овес. Извършени 

са планираните 

хибридни 

комбинации. 

Отгледани са 

получените F1 и F2 

хибриди. Направен 

е отбор на 

потомства в СП, 

които ще бъдат 

проучени в 

следващите 

селекционни звена. 

4 Създадени са F1 и F2 хибридни 

популации. Извършени са нови 

18 хибридни комбинации с 

образци  пшеница, ечемик и овес 

в направленията по 

сухоустойчивост и 

студоустойчивост. Отбрани са 

елитни растения за 

проследяването им в СП. 

Одобрени са потомства за 

изпитване в КИ 

Подзадача 

РП.I.7.9.-3 

Експедиции в 

районите на 

Западна България, 

както и терени, 

които са били стари 

овощни култури. 

Проучване в 

общини Трекляно и 

Невестино 

2,3,4 Резултатът е частично получен, 

теренните дейности 

продължават. 

Публикуване на 

резултатите 

Предадени и приети за печат 2 

труда 

 

 

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

атмосферни и хидросферни явления 

 Резултат Година 

на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на 

изпълнение 

 

Р.I.8.3.1 Изготвен анализ на проявата на 3,4 Резултатът ще бъде 
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засушаване по отношение на 

интензивност и териториален обхват 

получен в 

предвидения срок. 

Продължава работата 

от третата година на 

Програмата с 

разширяване 

териториалния обхват 

и допълване на 

анализа на  

характеристиките на 

засушаването. 

 Разработена методика за изследване и 

моделиране на опасността от 

засушаване 

2, 3,4, 5 Резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

(през 5-та година от 

Програмата). 

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. 

Продължава работата 

по екстремно високи 

температури, 

интензивни валежи и 

засушаване. Подготвя 

се интерактивна карта 

на засушаването. 

Р..I.8.3.3 Участие в 1бр. Международен форум 3 Поради COVID-19 

пандемията, на този 

етап конференцията е 

отложена за август, 

2021.  

 Резултат Година на 

проекта 

съгласно 

работната 

програма 

Степен на изпълнение 

 

РП 

I.8.4.2. 

Изследване, моделиране  и оценка на 

опасността и риска от пожари  

 

4 Изследван е риска от 

пожар в Кресненското 

дефиле. За симулации 

е ползван пожара 24-

29 август 2017, 

създадена е база от 

данни за минали 

пожари за допълните 

зони – Хасково, 

Свиленград, 

Тополовград и 

Златоград. 

РП 

I.8.4.3. 

Изследване за моделиране на 

биологичните видове в т. нар 

4 Създадена е таблица с 

основни насоки как да 
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горивни модели (Rothermel, 1982) и 

(Scott-Burgan, 2005) при оценка на 

риска за пожароопасност в дадена 

зона (тази задача е много важна за да 

се моделират процеси за 

пожароопасност на база какво би 

могло да гори – FIRE DANGER 

RATING SYSTEM) 

 

се прилагат готовите 

модели на Скот-

Бърган (40 броя) и 

Ротермел (13 броя). 

Описани са насоки за 

кои случаи може да се 

прилагат 

къстомизирани 

горивни модели при 

анализа на развитието 

на пожар.  

Р.1.8.5.2 

Разработена хринологична 

геопространствена база данни за минали 

наводнения 

2020 Резултатът e постигнат 

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 

до края на 2023 

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 

В процес на изпълнение; 

Налице е унаследяване 

на постижения и 

резултати от предходни 

задачи 1.8.6.2 и 1.8.6.3.  

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 

2019-2022 

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. 1.8.7.2 

Изготвена оценка на уязвимостта и 

риска на населението и сградният фонд 

по отношение на неблагоприятни 

атмосферни и хидросферни явления 

2020-2021 

 
Изготвена 

Р. 1.8.7.3 

Разработени методи и подходи за оценка 

на риска и уязвимостта в урбанизрани 

територии 
2020-2022 

В процес на 

разработване. 

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок 

Р.1.8.8 Започната е разработка 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 Започната е разработка на  

интегрирана методология за 

използване на информация и 

алармени съобщения от наземна 

мрежа от сензори, датчици и 

измервателни уреди 

2,3 резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

Р.1.8.8 Започната е разработка на  

методология за набиране на 

информация от района на бедствие 

чрез Безпилотни Летателни Системи 

1,2,3,4 резултатът ще бъде 

получен в 

предвидения срок 

 

 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

 

 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-

каменните порои в страната - 

актуализиране на наличната 

 

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 

факторите и 

предпоставки за 

възникване и 

разпространение на 

опасни геоложки 

явления (кално-

каменни порои). 
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информация (+ раб. карта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Изследване на особеностите на 

склоновите процеси по перифериите 

на платата в СИ България.  

 

 

 

Разширяват се 

изследванията в 

басейна на р. 

Хърсовска (Рила) и р. 

Дамдере (Източни 

Родопи). Извършени са 

нови теренни 

проучвания и са 

описани формите и 

изграждащите ги 

наслаги. 

 

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-ка-

менните порои в доли-

ната на р. Струма и 

Източни Родопи – 

информацията ще про-

дължи да се акту-

ализира до края на 

тази година и през 

следващите етапи 

(продължение от 

предишния етап).  В 

подготовка е публика-

ция на получените 

резултати.  

 

Установени са физико-

механични параметри 

на характерни 
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Картографиране и каталогизиране 

Набелязване на местата на 

неизследвани 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; 

 

литоложки 

разновидности, 

изграждащи платата в 

СИ България. Взети са 

допълнителни проби за 

изследване) 

Излезе от печат 

публикация за физико-

механични параметри 

в Доклади БАН, кн. 75 

(3).  

Дефиниране на 

геоморфоложкия израз 

на резултатните 

ерозионни и 

седиментационни 

форми. 

За басейна на р. 

Хърсовска - на четири 

места са описани 

напречните профили 

на реката. В тях са 

характеризирани 

формите и 

изграждащите ги 

наслаги. 

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. 

 

 

 

Описани и опробвани са седименти от 

три разреза – при село Тюленово, 

местност Мартинов камък и нос 

Шабла. Взети са образци за съвместни 

седиментоложки и 

 

1-5 

 

 

 

 

Получаване на първи 

данни от новата 

метеостанция за 

следене на валежите 

(вж. РП.1.9.4) в 

Каварна. Водят се 

преговори за 

инсталирането на още 

една станция.  

 

Приета статия за 

печат: 

Колева-Рекалова Е., Н. 

Добрев, Р. Нанкин. 

2022.  
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инженерногеоложки изследвания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проследяване на валежите за една по-

дълга редица от времевия интервал за 

района на Българското Черноморие  

 

Исторически преглед на последните 

проявления на срутищни процеси в 

страната (свързани с валежи или 

снеготопене, примери)   

 

 

Продължава мониторингът на 

участъци с проява на кално-каменни 

порои в Източни Родопи. 

 

 

Седиментоложки анализи на наслаги 

от кално-каменни порои и препоръки 

за унифициране на методиката 

предвид световната практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седиментоложки и 

инженерногеоложки 

особености на 

сарматските варовици 

по Черноморското 

крайбрежие между нос 

Калиакра и нос Шабла. 

Списание Инженерна 

геология и 

хидрогеология, 36, 

приета за печат. ISSN: 

0204-7934 

 

Резултатът е получен  

 

 

Допълване на 

създадената от 

предходни години база 

данни.  

Резултатът ще бъде 

получен в предвидения 

срок. Предстоят още 

изследвания. 

Получени са нови 

данни за динамиката 

на процесите. 

 

 

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 
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Характеристика на комплекса от 

синоптични ситуации и климатични 

условия, водещи до проявата на кално-

каменни порои.  

 

 

 

 

 

 

Анализирана е ерозивността на 

валежите за районите на Кърджали и 

Ловеч 

 

Определена е геоморфна динамика на 

участък с проява на кално-каменнии 

порои в Източни Родопи 

 

публикация, която е 

приета и e в процес на 

издаване. 

 

Разширен е обхвата на 

изследваните 

територии, извършени 

са опробвания (общо 

22 броя проби, вкл. 

повърхностни и от 

профили) в долината 

на р. Хърсковска. 

Извършен е 

морфоскопски и 

гранулометричен 

анализ. Подготвят се 

публикации – работи 

се по публикация за 

формите и наслагите в 

долината на р. 

Хърсовска.  

Резултатът е получен 

частично. Актуализира 

се базата данни за 

анализ на връзката 

метеорологично време 

– опасни геоложки 

явления – по собствен 

мониторинг и по 

литератури източници. 

Анализирани са 

синоптични 

обстановки от 

пролетта на 2022 г във 

връзка с  

приижданията на река 

Хърсовска. 

Информацията се 

актуализира 

периодично и 

анализите се допълват.  

Подготвена е статия, 

която е приета за 

публикуване. 

РП 1.9.3. 

Новият 

подпакет 

включва 

Активни разломи и свързаните с тях 

теренни деформации и райониране на 

терените по възможна проява на 

вторични сеизмогенни деформации 

1- 4 Продължава 

инвентаризацията и 

описанието на 

активните разломи на 
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стари 

№№ 

РП.1.9.6 

и 

РП.1.9.7 

 

Обработване на резултатите от 

проведените картирания на  

североизточния завършек на 

Семковския разлом към яз. Белмекен; 

на района на с. Бачево с цел 

характеризиране на предполагаемо 

активния Бачевски разлом и неговата 

връзка със Семковския разлом; 

 

Обработване на резултатите от 

картиране на активни разломни 

сегменти в района на Боровец и на 

Говедарският разсед. 

 

Продължава анализът 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) 

 

Обработка на данните от облитанията 

с безпилотен самолет, генериране на 

снимка и цифров модел на релефа със 

сантиметрова точност за района на гр. 

Банско. 

 

Направени са някои допълнения към 

терените с проявени случаи на 

втечняване на слаби водонаситени 

почви на територията на България при 

силни земетресения.  

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 

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). 
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Варна; в крайморските лимани. 

 

Продължава работата по разработване 

на 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.  

 

Направени са археосеизмологични 

изслед-вания на руините на 

епископалната  базилика намираща се 

на ул. ,,Хан Крум” във Варна. 

Съществен нов момент е, че се търсят 

не само преки ефекти от сеизмичните 

въздей-ствия отразени в един обект, но 

и систематически масови деформации, 

които позволяват пеленгация на 

действащите сили и извършване на 

количествени оценки на размера на 

тези сили. 

 

Продължават обсъжданията на 

възмож-ностите за интерпретация на 

особеностите на сеизмичните 

разрушения в качеството им на 

кинематични индикатори в 

съвременните строителни 

конструкции и в археоложките обекти.  

 

Продължават обсъжданията на 

възмож-ностите за определяне на 

епицентрите на земетресения чрез 

изследване ориентацията на 

разрушенията, както и методите за 

датировка и параметризация  на 

събитията 

 

 

Изследванията са 

извършени успешно. 

 

 

РП 

1.9.4. 

Мониторинг на опасни геоложки 

процеси и системи за ранно 

предупреждение  

 

1-5 
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Събиране на данни от инсталираните 

метеостанции (Оряхова, Каварна, 

Енчец, Г.Гешево).  

 

 

 

Наблюдения и 

събиране на данни.   

Установени са зависи-

мости между валежите 

и проявления на кално-

каменни порои в 

района на 

Кресненското дефиле. 

Подготвя се 

публикация.  

 

Продължава 

събирането на данни 

от инклинометричните 

изследвания на 

изградените през 2019 

година 4 броя инкли-

нометъра при с. Енчец.  

Продължава 

събирането на данни 

от 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 Продължаване 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 на 

кално-каменни порои в 

басейна на р. 

Хърсовска се 

анализират причинно-

следствените връзки в 

системата природна 

среда – антропогенна 

дейност. 
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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 е получен 

РПI.10.4 Сеизмични сценарии за зони с 

потенциал за силни земетресения 

3,4 Резултатът за гр. 

София ще бъде 

получен в началото на 

петата година 

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 Подпакета и 

включените дейности 

са изцяло 

финализирани. 

РП.II.1.2. Разработване на единни изисквания 

към участниците относно 

качеството, форматите и стандартите 

на геоинформационните ресурси и 

свързаните с тях метаданни 

1, 2 Подпакета и 

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 
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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 

Участие в организирането: 

на отчетна онлайн 

конференция на 21 януари 

2022 г. на Национална 

научна програма 

„Опазване на околната 

среда и намаляване на 

риска от неблагоприятни 

явления и природни 

бедствия“ за представяне 

на резултатите от 

програмата за 2021 г. 

2022 Изпълнено 

 

 

 

Брой организирани 

интердисциплинарни 

семинари за обучение и 

преквалификация на 

млади научни кадри 

На 12.04.2022 г. част от 

екипът по работен пакет 

II.3 на Национална научна 

програма „Опазване на 

околната среда и 

намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и 

природни бедствия“ 

заедно с колеги от проект 

„Връзка на 

пространственото 

разпределение на тежките 

метали в почвата с 

морфологията на 

замърсени заливни речни 

тераси (ТОПОМЕТ“ 

2022 

 

Изпълнено 
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проведе публична 

кампания с ученици от 

ПМГ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. Монтана 

в долината на р. Огоста 

при с. Гаврил Геново. 

Събитието включваше 

теренно-полева работа и 

демонстрации на 

възможностите на 

различни уреди и апарати 

за анализ и дистанционни 

изследвания. 

Описание на 

включването и приноса 

на млади учени и 

докторанти и тяхното 

представяне на научни 

форуми в страната и 

чужбина 

-  - - 

Описание на 

мероприятия по 

разпространение 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“ 

Международен симпозиум 

„Образование, география 

и културен туризъм”, 6 

март 2022 г. В чест на 60-

годишнината на проф. д.н. 

Стела Дерменджиева, 

ВТУ, гр. Велико Търново 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено 

Подготовка на 

презентация и постер 

относно междинните 

резултати от работата на 

ННП “Опазване на 

околната среда и 

намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и 

природни бедствия” за 

Юбилейния Конгрес на 

Международния 

географски съюз в Париж 

(18-22.08.2022 г.) 

2022 Изпълнено 
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 Организация на 

реферирането на статиите, 

редакция и 

съставителство, 

подготовка за печат, 

отпечатване и 

разпространение на 

сборник (хартиено копие) 

Koulov, B.,  Stoyanova, V. 

(eds.) Local and Regional 

Aspects of Natural Hazards. 

„Az-buki“ National 

Publishing House, Sofia, 

2021. 

  

Кулов, Б., В. Стоянова, Б. 

Борисова, Н. Рачев. 

Изследвания и политики 

за опазване на околната 

среда и намаляване на 

риска от неблагоприятни 

природни бедствия в 

България. Сборник с 

доклади от Международен 

симпозиум „Образование, 

география и културен 

туризъм”, посветен на 60-

годишнината на проф. д. 

н. Стела Дерменджиева, 

гр. Велико Търново, под 

печат. 

2022  
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

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

 

 

Индикатори Брой 

планувани 

Брой 

изпълнени 

Брой научни публикации в списания от Q1 в 

класацията на Web of Science аучни публикации в 

списания от топ 10% в класацията на Web of Science 

0 0 

Научни публикации в специализирани списания 

и/или научни поредици с импакт фактор (IF) и/или 

импакт ранг (SJR) 

5 7 

Участия в престижни международни форуми 2 5 

 

 

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

 

Индикатори 
Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Публикуване на научна 

монография 
1 0 

 

 

Публикации в списания с импакт-

фактор или импакт-ранг 
3 1 

Applied Ecology and 

Environmental Research, 

2022  

Публикации в специализирани 

списания и издания 
3 0  

Доклади на международни научни 

форуми 
2 3 

Conference 

ENVIRORISK 2022 

Доклади на национални научни 

форуми 
7 1 

На Световния ден на 

водата, март 2022 г. 

Създадени геопространствени бази 

данни 
1 0  

Разработени методики, модели, 

научни анализи, концепции 
2 5 

-Анализи и становища 

до МРРБ, МОСВ и др. 

- Методика за връзка 
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между речен отток и 

слънчева активност 

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

 

РП Индикатор Брой Изпълнено 

4 г. (1) 

РП.I.3.1 Публикация в научно издание, специализирани списания 

(излезли)  

В т. ч. с импакт фактор 

3 

2 

1 

Представени резултати на национални и международни 

форуми 

3 1 

Доклад за актуалната оценка на качественото състояние 

на повърхностните водни ресурси у нас. 

1  

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 1 

Разработване на алгоритъм и създаване на 

информационна база за качественото състояние на 

повърхностните води у нас 

1 1 

РП.I.3.2 Публикация в международно научно издание (излезли) 

В т.ч. с импакт-фактор 

3 

2 

1 

Представени резултати на международен форум 2  

Доклад за актуалната оценка на качественото състояние 

на подземните водни ресурси у нас.  

1  

Изработване на тематични и комплексни карти за 

състоянието и промените на подземните води 

1 1 

Разработване на алгоритъм и създаване на  

информационна база данни за качеството на подземните 

води у нас 

1 1 

РП.I.3.3 Научна публикация в специализирано списание и/или 

поредица с импакт фактор (излезли) 

3  

Изготвен научен доклад, включващ преглед на 

съществуващите методи за анализ и оценка на качеството 

на повърхностните и подземните води 

1  

Определяне на оптимален набор от индикатори за 

характеризиране на качеството на водите – тематичен 

доклад 

1  

РП.I.3.4 Участие в престижни международни форуми 1  

Публикации в международни научни списания с импакт-

фактор (излезли) 

2  

РП.I.3.5 Публикации в международни научни издания с импакт-

фактор 

(сумарно от предните подпакети) (излезли) 

 

10 

 

Участия в написването на доклади по съответните 3  
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РП Индикатор Брой Изпълнено 

4 г. (1) 

дейности от други работни пакети 

Обучение на  млади учени и студенти с цел повишаване 

на професионалната им квалификация  

3-5 4 

Провеждане на информационни срещи, семинари и 

дискусии пред компетентните органи на държавно, 

регионално и местно ниво и за представяне на 

резултатите от анализа и оценките на качественото 

състояние повърхностните и подземните води у нас 

2  

Подадени за публикуване и/или представяне на международни форуми през іі част 

на четвъртата година 

РП Индикатор Планиран

и за 4 г. 

(бр) 

Подадени 

4 г. (1) 

РП.I.3.1 Публикация в научно издание, специализирани списания  

В т. ч. с импакт фактор 

3 

2 

1 

1 

Представени резултати на национални и международни 

форуми 

3 1 

РП.I.3.2 Публикация в научно издание, специализирани списания  

В т. ч. с импакт фактор 

3 

2 

3 

2 

Представени резултати на национални и международни 

форуми 

2  

РП.I.3.3 Публикация в научно издание, специализирани списания  

В т. ч. с импакт фактор 

3 1 

1 

 Представени резултати на национални и международни 

форуми 

  

3 

РП.I.3.4 Публикация в научно издание, специализирани списания  

В т. ч. с импакт фактор 

2  

Представени резултати на национални и международни 

форуми 

1  

 

 

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 

Публикации в международни 

научни списания 

 
15  

 

 

Публикации в специализирани 

научни издания 2 1 
Публикация в BgNS 

TRANSACTIONS (РП.I.4.3-1) 
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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 46 Реализирани са над 4 пъти 

повече излезли от печат 

публикации от предвидените. 

Участия в престижни 

международни форуми 

6 38 Реализирани са 6 пъти повече 

участия от предвидените. 

Каталог на най-типичните и 

обществено значими заболявания, 

свързани с ВС и ГВС 

1 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

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 проекта. 

Представени резултати на 

международен форум 

 
13 4 

Представени са резултати на 

четири научни форуми 

Три публикувани доклада от 

научни форуми ( РП.I.4.3-1) 

Участие в конференция 

EnviroRisk’22 (РП.I.4.1) 

Общо разработени методични 

подходи и методики 

4 3 

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 
 1* 

* Продължава попълването по 

всички подзадачи на РП.I.4. 

Карти 
2 3 

Карта на заплахата, уязвимостта 

и бреговия индекс ( РП.I.4.1) 

Популяризиране на 

изследователските резултати 

сред широката общественост – 

брой събития  

4 1 

Участие в ТВ предаване 
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Системи за прогнозиране на КАВ в 

избраните пилотни градове 

3 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

Системи за прогнозиране на 

биоклиматичните индекси в 

избраните пилотни градове 

3 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

Системи за ранно предупреждение 

за риска за ЧЗ в избраните пилотни 

градове 

3 0 Резултатът се очаква да бъде 

получен в края на проекта. 

База данни за радиационните 

параметри на приземния 

атмосферен слой в България от 

измервателната мрежа на ИЯИЯЕ. 

1 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 за 4-та 

година от Програмата 

Брой 

/планирани/ 

Брой 

/реализирани/ 
Коментар 

Публикация в научно 

списание с импакт-фактор 

 

7 1 

 

Доклади на международни 

научни форуми 
13 11 

 

Модели на реакция на 

организмите 
0 0 

 

Публикувани научни 

публикации в 

специализирани списания 

5 0 
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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 

Подготвени следващи  

Разработени 

методики за 

мониторинг на 

определени 

компоненти от 

биотата 

2  

Предстои през следващите 

години от програмата 

Създаване на база-

данни 
1 

1 Разработена структура 

Участие в 

национални и 

международни 

форуми 

2 2 
Планирано и до края на 

програмата 

РП.I.7.2 Публикации в 

международни 

научни списания с 

импакт-фактор 

6 3 

Предстои и през последните 2 

години от програмата 

Създаване на база-

данни 
3 

 Работи се по структурата й 

Участие в 

национални и 

международни 

форуми 

3 1 

Предстои и през последните 2 

години от програмата 

РП.I.7.3 Публикации в 

международни 

научни списания с 

импакт-фактор 

1 4 

Излезли от печат 

Брой на изградени 

системи за ранно 

предупреждение 

(концепция) 

1 1 

Разработена концепция, която се 

обсъжда и актулизира 

РП.I.7.4 Публикации в 

международни 

научни списания с 

импакт-фактор 

7 2 

Подготвят се още 2 
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Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

Създаване на база-

данни 
1 1 

Продължава работа по 

дигитализиране на данни с цел 

попълване на базата-данни 

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 

2 Осъществени, планирани още 

РП.I.7.5 Публикация в 

международно 

научно списание с 

импакт-фактор 

1 1 

Изпратена за печат  

Брой участия в 

международни 

научни прояви 

1 1 Изпълнено  

Популяризиране на 

изследователските 

резултати сред 

широката 

общественост 

 

1 
 

 

Предстои изпълнение до края на 

годината 

РП.I.7.6 
Публикации в 

международни 

научни списания с 

импакт-фактор 

2 1 

Предстои още една  

РП.I.7.7 Публикации в 

международни 

научно списания с 

импакт-фактор 

2 1 

Една статия е в процес на 

рецензиране 

РП.I.7.8 Публикации в 

международни 

научно списания с 

импакт-фактор 

3 1 

Първата статия е публикувана с 

отворен достъп (doi 

https://doi.org/10.3390/d14040240) 
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Задачи  

РП7 
Индикатор 

Брой 

(планиран) 

Брой 

(реализиран) 

Коментар 

Разработени 

методични подходи 

1  Резултатът е изпълнен, но само 

за наличните до момента данни. 

Подходът се доразвива в 

съответствие с текущата 

разработка на научни 

инфраструктури с участие на 

ИБЕИ, чиито концепции се 

разработват. Предвижда се 

приключването му до края на 

програмата съгласно графика на 

задачата. 

Концепции за 

системи за ранно 

предупреждение за 

катастрофални 

събития 

1  Разработването изисква 

координация с текущи проекти 

и  научни инфраструктури и ще 

се извърши до края на 

програмата 

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 

Научни публикации 

2 3 

Научни публикации – 4: 

излезли от печат - 2; изпратена 

за рецензиране – 1; в процес 

на подготовка - 2. 

Работи се по интерактивна 

карта и методика за оценка на 

опасността от засушаване. 

Участие в международен 

научен фроум 

5 1 

Реализирани:  

- 2nd Environmental protection 

and disaster RISKs  

Предстоят: 

- 6-та международна 

конференция „Geographical 
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Research and Cross-Border 

Cooperation“ (Крайова, 

октомври, 2022) 

- 4-th Conference "Climate, 

atmosphere and water resources 

in the face of climate change" 

IGU Centennial Congress, Paris, 

18-22 July 2022;, 

Екипът планира участие  на 

междурадният географски 

конгрес в Париж (18-

22.07.2022) 

Участие в национални форуми 2 0 

предстои 

Национална научна 

конференция GEODECADE 

2020-2030, септември 2022 г. 

Планира се участие в 

годишната конференция на 

БГД 

Публикации в международни 

научни издания с импакт фактор 
5 1 

Yotinov et al, Processes 2022, 

10(3), 602; 

https://doi.org/10.3390/pr10030602  

В момента се разработват две 

публикаци 

 

 

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: 

разпростран

ение, 

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 

-резултатите са 

представени на 

конференция на 

БГД, декември, 

2021 и 

https://doi.org/10.3390/pr10030602
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-научна 

публикация 

-http://bgd.bg/REVI

EW_BGS/REVI

EW_BGD_2021

_3/PDF/73_Stoy

cheva_Rev_BGS

_2021_3.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризиране на 

изследователските резултати 

сред широката 

общественост: конференции, 

2 1 

 

Направен е 

морфометричен анализ 

на водосбори в 

северния склон на 

Беласица, в района на 

гр. Петрич. 

-Участие в 

конференция 

EnviroRISKS 

2022 

-Публикуване на 

резултатите в 

изданието към 

Конференцията 

 

Публикувано: 

характеристика на 

бедствието от 

декември, 2021 в 

района на гр.Петрич 

 

 

Подготвена е 

презентация, която ще 

бъде представена на 

8th International 

Conference on 

Cartography and GIS, 

20-25 юни 2022 г., 

Несебър. 

http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/73_Stoycheva_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/73_Stoycheva_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/73_Stoycheva_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/73_Stoycheva_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/73_Stoycheva_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/73_Stoycheva_Rev_BGS_2021_3.pdf
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научни форуми (в т.ч. 

международни) 

 Актуализирани карти по 

податливост за геоложки 

опасности (свлачища, кално-

каменни порои) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализирани изследвания 

на седименти от кално-

каменни порои 

 

1 - 

Реализирано за района 

на гр. Банско: 

публикувано; 

 

Частично реализирано 

и в процес на работа за 

реките Бадинска и 

Черна Места. 

 

Продължава работата 

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 

разпростран

ение на 

опасни 

геоложки 

явления в 

България 

(свлачища, 

срутища, 

кално-

Развитие и разпространение 

на опасни геоложки явления 

(свлачища, срутища, кално-

каменни порои) в условията 

на климатични промени 

 

-Подготовка на научни 

публикации и презентации 

на научни форуми 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Продължаване на 

работата в частта за 

свлачищата. 

Продължава работата 

по кално-каменни по-

рои и срутища. 

Подготвена и приета за 

публикуване е статия 

за участък в Източни 

Родопи с проява на 
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каменни 

порои) в 

условията 

на 

климатични 

промени. 

кално-каменни порои. 

Продължава работата 

по изследване на нови 

прояви на кално-

каменни порои и 

синоптичните 

обстановки за това. 

Анализират се 

валежите като фактор 

за кално-каменни 

порои и за ерозията.  

Планира се 

представяне на 

резултатите на 6-та 

международна 

конференция 

„Geographical Research 

and  

Cross-Border 

Cooperation“ (Крайова, 

октомври, 2022) и на 

конференцията на БГД 

 

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 

деформации 

и 

райониране 

на терените 

по 

възможна 

проява на 

вторични 

сеизмогенни 

деформа-

ции.  

Налични данни за активни 

разломи в страната ( раб. 

карта)   

Палеосеизмични 

изследвания, датировки 

 

Подготвени е една научна 

публикация (доклад на 

конференция). 

1 - 

Забавят се теренните 

изследвания и инже-

нерногеоложките 

рекогносцировки 

 

Докладът е одобрен за 

публикуване и ще бъде 

отпечатан през втората 

половина на 2022 г. 
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РП I.9-4 

Мониторинг 

на опасни 

геоложки 

процеси и 

системи за 

ранно 

предупрежд

ение  

 

Инсталиране и дооборудване 

на мониторингова техника в 

избраните полигони за 

геотехнически мониторинг 

1 - 

Инсталирани са 

метеостанции н с. 

Енчец и в гр. Оряхово.  

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  1 1 

 

Публикувани или в 

процес на рецензиране 

и подготовка.  

 

РП 1.9.5. Оценка на въздействието на 

опасни геоложки процеси 

върху околната среда 

2 - Продължаване 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 

/планирани/ 

Брой общо  

/ 

За периода 

Коментар 

Научни публикации в 

специализирани списания 

и/или научни поредици с 

импакт фактор (IF) и/или 

10 30/5 

Реферирани в 

Допълнително под печат 

5  
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импакт ранг (SJR) Scopus 

6/0 

с IF/SJR с 

категория Q 

12/5 (Q4-5) 

Разработване на методика 1   

Участия в престижни 

международни форуми 
10 15/3 

Планирани участия в  

SGEM2022 и 3-th European 

Conference on Earthquake 

Engineering and Seismology 

Участие в 2nd International 

Conference On Envirorisks 2022 

& 10th Annual Cmdr Coe 

Conference On Cm & Dr 2022 

(Hybrid Participation) 

 

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   

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 
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конференции, като е 

предвидено такова в 

следващата половина от 

настоящата година 

Публикация в издание с 

импакт фактор 
4 2 

Реализирани са две 

публикaции в издания с IF 

Създадени числени и/или 

стохастични модели, усвоени и 

конфигурирани за 

високопроизводителни 

компютърни платформи и 

описание как се работи със 

съответния софтуер 

3 2 

Инсталиран е MATLAB 

Component Runtime (MCR) и 

Climate Data Operators (CDO) 

софтуер. 

Обучени нови потребители за 

достъп до 

високопроизводителните 

изчислителни ресурси 

4 2 
Създадени са нови 2 

потребителски акаунта. 

Подсигурено дисково 

пространство за поддържане на 

необходимия брой от данни за 

различните модели 

200 TB 200 TB 

Подсигурено е посоченото 

дисково пространство за всички 

потребители, които от началото 

на проекта са над 15 и ползват 

инсталираните софтуерни 

продукти и създадените числени 

и/или стохастични модели, които 

общо вече са 10 на брой. 

Проектирани и разработено 

ГИС сървърно приложение 

1 - 

Индикаторът е частично 

изпълнен, защото дейността 

стартира през миналата година 

и продължава през следващите 

години на програмата 

Създаден геопортал 

1 - 

Индикаторът е частично 

изпълнен, защото дейността 

стартира през миналата година 

година и продължава през 

следващите години на 

програмата 
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ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПАКЕТИ И ПОДПАКЕТИ 

 

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

 

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

През отчетния период продължи работата по поддръжката и обновяването на 

базите данни генерирани от компютърните симулации с моделите RegCM и WRF.  

 

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

Балканския полуостров и страната  

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

климати; 

Провеждане на мащабни компютърни симулации, за две области ()Балкански 

полуостров и Черноморски басейн), които се извършват за 3 30 годишни периода: от 

1975 до 2005 (минал/референтен 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. 

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 

По данни от регионални компютърни симулации за района на Черно море е 

направен анализ на климатичните проекции за приземната температура, валежи, 

налягане на морско ниво и приземна скорост на вятъра през 21ви век. Числените данни 

са с висока разделителна способност (12 km) и идват от регионалния климатичен 

числен модел RegCM, разработен в National Center for Atmospheric Research (NCAR). За 

гранични условия са избрани два различни сценария, определени от AR5 IPCC (2013): 

т.нар. „умерен“ и „песимистичен“ сценарий за еволюция на концентрацията на 

парникови газове в атмосферата през 21-ви век – RCP 4.5 и RCP 8.5. Времевата стъпка 

на модела е 25 секунди, а вертикалните нива са 27. Избрани са средносрочните (2040-

2070) и дългосрочните промени (2070-2100). Използвани са компютърни симулации за 

съвременния климат и за 21-ви век, извършени от екип на НИГГГ-БАН и НИМХ. Тези 

симулации са използвани, за да се установи дали може да се прогнозира 

интензивността на зимите през 21-ви век за района на Черно море. 

 

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

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

Анализира се генезисът на отклоненията от климатичните норми за засушаване 

и наводнения в следствие на въздействия от климатичен вид. Стартирано е интегрирано 



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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

70 

 

изследване на засушаването в метеороложки и хидроложки план, като паралелно се 

извършва пробация по отношение на процеса за избрания тестов участък – района на 

гр. Тетевен, през който протича р. Бели Вит. Поради спецификите на района 

изследвания в агро-метеороложки план към момента не се предвиждат. Настоящото 

проучване е свързано с изследвания по отношение на различни времеви стъпки. 

Резултатите ще послужат при разработването на концепсия за технологична верига за 

диагностициране на процесите. 

С част от достигнатите резултати се подгова 1 публикация и докладване на 

международна научна конференция. 

 

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

гледна точка на водния баланс на страната 

През отчетния период дейността по този подпакет е продължение на предходните 

активности, съгласно утвърдения времеви график. Климатологията на валежите е 

предмет на интерес и анализ и в рамките на други подпакети, например РП.I.1.3-5. Така 

в частност 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. 
През периода работата с информационния продукт Climate Hazards group Infrared 

Precipitation with Stations (CHIRPS, основна страница: 

https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps ). Бяха изтеглени данни на дневна база за 40-

годишния период 1981-2020 (това е пълният обем налични данни досега) и с 

пространствена резолюция от 0.05° за района на Балканския полуостров. След 

първоначална обработка на тези данни, пригодността на CHIRPS за нуждите на 

регионалната климатология е оценена чрез сравнение с валежната инвентаризация на 

E-OBS v23.1, приета за референтна. Съпоставката е направена на дневна и 

многогодишна месечна база по отношение на валежните суми. Пригодността на 

CHIRPS за описание на екстремния валеж е оценена чрез анализа на пет ключови 

ETCCDI климатични индекси. 
 

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 при агро-екосистемите и урбанизирани 

територии. Извършено е изследване по отношение на методите за предпазване и 

смекчаване на въздействията от наводнения. Стартирано е проучване по отношение на 

възможностите за многоцелево ползване на земите, с приложение на адаптивни 

ретензионни методи. С достигнатите резултати се подготва материал за представяне 

пред професионалисти в областта. 

 

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

земеделието и горите. 
През отчетния период има съществен напредък по тематиката и на този 

подпакет. 
Бе съставен нов информационния масив, съдържащ пълния набор от 27 ETCCDI 

климатични индекса на годишна и  13-те индекса на месечна база база, основан на 

базата-данни E-OBSv23.1 на ECA&D (основна страница: https://www.ecad.eu/ достъп 

чрез Copernicus Data Store). Във фокуса на вниманието бе и последното, пето поколение 

реанализ ERA5 на ECMWF и по-специално специализирания набор ERA 5 Land 

https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps
https://www.ecad.eu/
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(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview ). От 

наличните данни на часова база бяха последователно пресметнати за целия времеви 

обхват от 71 години 1950-2020 
 минималната и максималната денонощна температура и денонощната сума на 

валежа 
 Пълният набор от ETCCDI климатични индекси 
 допълнителни индикатори с отношение с фокус върху селскостопанския сектор 

и горите и по-специално такива, свързани с количествена оценка на проявите на 

екстремна топлина. 
 

Научната дейност с получените вторични данни ще продължи и през следващия 

отчетен период. 

 

РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми 

 

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

Извършени са лабораторни анализи на взети проби от водосбора на река 

Джерман за оценка на основни физични и химични показатели на почви в заложени 

пробни площи. Установено е, че във водосбора на реката се срещат канелени горски 

(Chromic Luvisols) и кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisols). За изследвания 

водосбор върху канелените горски почви се срещат култури от бял и черен бор, между 

60- и 70-годишна възраст, на северни изложения с източна и/или западна компонента, в 

диапазона от 600 до 750 m надм. в. Почвите имат леко песъчливо-глинест състав в 

повърхностните хоризонти и глинесто-песъчлив до песъчлив в по-долу лежащите 

субстрати. Разнообразният релеф (пресечен, нископланински), неблагоприятният 

механичен състав и слабата водоустойчивост на структурата, са предпоставка за 

развитие на ерозионни процеси при тези почви в района на водосбора.   

Във водосбора на реката при по-високите планински склонове от Рила планина 

са формирани кафяви горски почви, представители на клас Метаморфни (Cambisols). 

Върху тези почви в проучвания район при 1000 m надм. в., на полегати до стръмни 

склонове със северна експозиция, са създадени млади, 30-годишни култури от бял бор. 

Релефът оказва съществено влияние върху развитието и разпространението на 

различните видове кафяви горски почви, обуславя тяхната скелетност, отцедливост, 

проветривост, водно-топлинен режим, интензивност и характер на 

почвообразувателния процес. Това са сравнително по-млади почви, формирани под 

въздействието на умерен до хладен и влажен климат, с пълен почвен профил и 

дълбочина  до 70-80 cm. Механичният състав варира от глинесто-песъчлив в 

повърхностните слоеве до песъчлив в дълбочина. Изключения се наблюдават при ПП10 

под бял бор на североизточни склонове, където почвите са каменисти и силно 

ерозирани, с непълно формиран профил и максимална дълбочина до 60 cm. Лекият 

механичен състав на кафявите горски почви, добрата им водопропускливост по 

хоризонти и значително по-високите валежи в районите на тяхното разпространение 

създават благоприятни условия за измиване и изнасяне на продуктите на 

почвообразуването. Антропогенното въздействие допълнително може да предизвика 

или усили риска от развитие на процеси на деградация на почвите в горските 

екосистеми от водосбора на река Джерман. 

 

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

връзка с климатичните промени 

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

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview
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Анализирани са основни параметри на почвите в горски екосистеми, повлияни 

от  миннодобивните дейности на територията на Държавно горско стопанство Пирдоп с 

оглед оценка на екологичното им състояние и степента на замърсяване с мед, цинк и 

олово и влиянието им върху горско-дървесната растителност (Фиг. 1). В проучвания 

район преобладаващите почвени типове в горските екосистеми са кафяви и канелени 

горски почви, които са представени в цялото си многообразие – от такива със 

сравнително мощен почвен профил и добра запасеност с хранителни вещества до бедни 

и ерозирани с голяма скелетност. Въз основа на резултатите за изследваните параметри 

при оценка на лесорастителните свойства на изследваните почви и на горската 

постилка, е установено, че кафявите горски почви в района се характеризират с 

напреднало вкисляване, а канелените и рендзините – със слаба до неутрална 

киселинност. Наличието на вкисляване, предполага изменение в кристалната решетка 

на глинестите минерали и освобождаване на обменен алуминий, което заедно с медните 

и оловните катиони, създават риск от смущения в минералното хранене на горската 

растителност.  

Отчетена е пространствена вариабилност на съдържанието на C и N, като 

почвите в района се отнасят към средно запасени с тези елементи. Отношението C:N 

индикира средна до добра минерализация на органичните субстанции в почвата и в 

постилката. Установено е замърсяване на почвите с дифузно разпределение на 

замърсителите в концентрации, превишаващи предохранителните, което е индикатор за 

голяма вариабилност в пространствен аспект. В заключение може да се каже, че в 

обследвания район най-високо е замърсяването с Cu, тъй като има превишаване на 

максимално допустимите и предохранителни стойности в около 30% от пробите. 

Наличието на мед в по-долните слоеве е индикатор за по-силно замърсяване в 

миналото, като междувременно е налице миграция на елемента в дълбочина. При 

оловото замърсяването е над ПК, като не се превишават МДК. За цинка са отчетени 

единични случаи на превишение на допустимите стойности. Наличие на замърсяване в 

свежия опад на мъртвата горска постилка в някои от обектите, показва че замърсяване с 

мед, олово и цинк е протичало и през предходната година на изследването. 

 

 
 

Фиг. 1. Обекти на проучване 

 Относно актуалното екологично състояние на горските екосистеми в 

изследвания район, се отчита наличие на обекти, в които замърсяването с тежките 

метали Cu, Zn, Pb  е изключително високо, както в почвите, така и в горската постилка, 

което индикира за необходимост от мониторинг с оглед предприемане на мерки за 
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редуциране на риска от влошаване както на състоянието на почвената компонента, така 

и на състоянието на екосистемите. Проучването е разширено с анализ на 

пространствено-времевата динамика на замърсяването с мед в Златишко-Пирдопската 

котловина в градиент на отстояние от замърсителя и в годините 1973, 1995, 2021 (Фиг. 

2). 

 

 
Фиг. 2. Съдържание на мед в 0-5 cm почвен слой през 1973, 1995 и 2021 г. 

Резултатите от проучването показват, че районът на изследване се характеризира 

с по-висок локален литогеохимичен фон по отношение на медта. Следователно 

натрупването на Cu в повърхностния хоризонт на почвата е най-важното обстоятелство 

за замърсяването им с Cu. Същевременно данните сочат, че способността за 

самоочистване на почвата от мед е относително бавен процес. Съдържанието на Cu 

надвишава регламентираните прагови стойности и в трите периода на изследването, в 

резултат, на което препоръчваме строг контрол на емисиите в атмосферата от 

предприятията-замърсители в района. 

 

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 

Анализ на хронологии от широчини на годишни пръстени  на изградени през 

предходните години хронологии от широчини на годишни пръстениподложени на 

дендроклиматичен анализ спрямо данните от метеорологичните станции на вр. Мусала, 

гр. Банско, Черни връх, гр. София и гридови данни. В сътрудничество с колеги по 

проекта се подготвя анализ спрямо адаптирани към местните теренни условия гридови 

данни.  

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. 

Проведено e обследване на здравословното състояние на полезащитни пояси в 

района на Държавно ловно стопанство Балчик. Изследванията са проведени в 

землищата на гр. Балчик, с. Хаджи Димитър, с. Дропла и с. Храброво в пояси от 

планински ясен (Fraxinus excelsior L.), полски ясен (Fraxinus angustifolia Vahl) и цер 

(Quercus cerris L.).  

Резултатите показват, че планинският и полският ясен имат влошено 

здравословно състояние. Преобладаващата част от дърветата (над 90-95%) имат 

суховършия, които обхващат 20-80% от короните (Фиг. 3).  

По стъблата и клоните на отслабналите дървета са установени заселвания на два 

вида корояди (Hylesinus fraxini Panzer, Hylesinus crenatus Fabricius) (Coleoptera: 

Curculionidae, Scolytinae), миризлив дървесинояд (Cossus cossus L.)  и дървесница 

(Zeuzera pyrina L.) (Lepidoptera: Cossidae). В местата на нападенията от корояди са 
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открити мокри петна и развитие на гъбния патоген Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat. 

(Pucciniomycetes: Helicobasidiaceae), причиняващ виолетово оцветяване на флоема и 

повърхностната част на беловината (Фиг. 4).  

 

 
Фиг. 3. Съхнещ пояс от полски ясен 

 

 
Фиг. 4. Развитие на Helicobasidium purpureum 

 

Поясите от цер в района на с. Хаджи Димитър са нападнати от гъботворка 

(Lymantria dispar L.) (Фиг. 5).  
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Фиг. 5. Силни повреди от гъботворка 

 

Използване на дистанционни методи за мониторинг на горските екосисетми 

През януари 2018 г. бурен вятър поваля и уврежда 100-120 хил. m3 иглолистна 

дървесина в района на гр. Смолян (Фиг. 6). Засегнатите насаждения са предимно гори с 

рекреационни функции в непосредствена близост до града. През 2021-2022 г. са 

приложени дистанционни методи за оценка и анализ на здравословното състояние на 

горските насаждения в района на ветровала чрез използване на сателитни изображения 

и данни от заснемане с безпилотни летателни системи (БЛС). Извършени са 

периодични заснемания на избрани опитни обекти с мултиспектрална камера „Parrot 

Sequoia“, интегрирана с БЛС „eBee“. Чрез използване на платформа Pix4D са 

генерирани NDVI карти в ГИС за определяне на проблемни участъци с увреждания от 

абиотични и биотични фактори (Фиг. 7). 

 

 
Фиг. 6. Засегната площ от ветровала 

Анализът на NDVI от картите от заснеманията с БЛС и сателитните 

изображения показват, че в насажденията около ветровала са възникнали множество 

огнища на корояди. При теренната верификация е установено, че повредите в 

смърчовите гори са причинени от Ips typographus, а в горите от бял бор – от Ips 

acuminatus. Резултатите от изследванията позволяват разработване на интегрирана 

система за борба с короядите в зависимост от градационната фаза и популационната 

плътност на вредителите. 

 

 

  

Фиг. 7. NDVI карта на територия, заснета с безпилотна летателна система и NDVI 

карта на засегната територия по сателитни изображения 
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Мониторинг върху инвазивни видове насекоми и патогени 

Избрани са опитни обекти за мониторинг върху появата и разпространението на 

инвазивни видове насекоми и патогени в България. В Беласица се провеждат 

наблюдения за появата на Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) по 

Castanea sativa Mill. и Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani (J.M. Walter) 

Engelb. & T.C. Harr (Microascales: Ceratocystidaceae) по Platanus orientalis L. Изяснено е 

разпространението на дъбовата коритуха Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera: 

Tingidae) в България и въздействието на вредителя върху растенията гостоприемници. 

В Източните Родопи се провеждат изследвания върху темповете на разширение 

на опасния гъбен патоген Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow (Dothideomycetes: 

Mycosphaerellaceae) по боровете (Pinus spp.) (Фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Силно повредени борови дървета Lecanosticta acicola 

 

 

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

климатични промени 

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

въздействия в най-уязвимите на климатични промени зони.  

  Проучени са еколого-лесовъдските характеристики на видове, които успешно 

биха създали устойчиви екосистеми в най-критичните месторастениа, които ще 

възникнат вследствие на утежняващите се климатични условия. Проучвания са 

извършени върху екологията и биологията на келевия габър (Carpinus orientalis Mill., C. 

duinensis Scop.). Предложени са  лесовъдски системи за бъдещо управление на тези 

гори. Резултатите от проучването са публикувани в монографично издание.  

Провеждат се изследвания в насаждения с издънковите дъбови гори, които са 

разположени в най-уязвимата в климатично отношение и антропогенно натоварена 

долна лесорастителна зона.  

Изследвания се провеждат и върху мъждряна и чужди видове като айланта и 

слабоногата, смятани за малоценни и инвазивни. Проучват се лесовъдски системи за 

стопанисване на иглолистните култури, създадени извън ареала на естественото им 

разпространение, както и биологичните и екологични особености на мъждряна в 

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

климатични промени 

Проведени са изследвания в плантации с интродуцирани видове и клонове в 

районите на ОБИВ Велинград  и ДЛС Дунав, гр. Русе от членовете на работната група. 

 

I. Култура от Paulownia tomentosa Steud в района на ОБИВ Велинград   

Експерименталната площ от Paulownia tomentosa Steud.е създадена през 2012 г. 

от едногодишни фиданки, получени от ОСБРДВ в Свищов и засадени на терен, при 

гъстота 625 броя на хектар. Културата е разположена в Чепинската котловина, върху 

земеделска земя, в землището на с. Дорково (м. Кеневица с географски координати 

42°02'22.3"N  и 24°07'24.9"E, Фиг. 9.). Съгласно първите публикувани резултати 

(Ферезлиев, 2021) авторът е отчел за 2013 г. висок брой оцелели и жизнени индивиди, с 

достигнати максимални средни стойности на диаметъра в основата 6,5 cm и средна 

височина 3,13 m. 

  

 
Фиг. 9. Плантация от Paulownia tomentosa Steud. 

 

Проведеният анализ на климатичните данни за 2013 г. показа, че годишният 

индекс на аридноста по де Мартон е 35,54 и съответства на много влажен годишен 

климатичен тип климат при надморска височина 822 m. По-внимателното проучване на 

индекса на аридноста по де Мартон за растежния сезон на 2013 г., показва че неговата 

стойност от IDM (GS06_09)2013 = 5,60 характеризира, обаче, сух климатичен тип. Това от 

своя страна е един много сигурен индикатор за провеждане на допълнително поливане 

на този ранен етап от създаването на културата при тази  надм. височина от 822 m.  

С оглед извличането на по-детайлна информация относно приспособимоста на 

Paulownia tomentosa Steud., растяща при различни почвено-климатични условия на 

заобикалящата среда и възможностите за приложението й за енергийни цели в 

България бяха добити шест цели стъбла с прилежащите им клони и проведени 

подробни дендробиометрични измервания, както и добити дървесни проби от тях за по-

нататъшни измервания в Института за гората при БАН през м. май 2022 г. (Фиг. 10).  
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Фиг. 10. Добити дървесни шайби от Paulownia tomentosa Steud. 

След провеждането на подробен анализ на климата, включително за сезон 

„зима“ на времевия период 2013-2021 год.  и изменението на продуцираната кръгова 

площ за съответната година, получените данни ще бъдат съпоставени с резултатите от 

оцеляването, растежа и продуктивноста на Paulownia tomentosa Steud., растяща на 

контрастно месторастене в района на Златна Панега Цимент (Научен отчет 2021, 

Институт за гората при БАН). Ще бъде направен опит за разработване на препоръки за 

по-нататъшно отглеждане на Paulownia tomentosa Steud. в България. 

 

II. Експериментални култури с клонове от Salicaceae на територията на 

ДЛС Дунав, Русе 

Експерименталните култури с клонове от Salicaceae са създадени през пролетта 

на 2021 г. като част от дисертационната разработка „Растеж и адаптивност на клонове 

за биомаса от сем. Salicaceae по поречието на р. Дунав“ на задочен докторант Марин 

Минчев и с финансовата подкрепа на договор № ДН06/3, 2016г. с ФНИ. В тях за пръв 

път у нас се изпитват един върбов (‘Terra Nova’) и 2 тополови (‘AF8’, ‘AF18’) клона за 

биомаса, като за контрола служи натурализираният у нас тополов култивар за 

дървесинопроизводство‘I214’. 

Месторастенето е типично тополово и е разположено по поречието на р. Дунав в 

землището на с. Ряхово, подотдел 228г (44°0'7.7256" N, 26°16'46.6134" E) (Фиг. 11). 

Едната култура е създадена с едногодишни вегетативни фиданки при рандомизиран 

пълен блоков дизайн с 3 репликации, 4 клона (‘AF8’, ‘AF18’, ‘I214’, ‘Terra Nova’) и 2 

варианта на растежен простор (3m х 1.5m и 3m x 1m). В непосредствено съседство до 

нея е заложен експеримент с резници от същите клонове в 4 блока и 2 варианта на 

растежен простор (3m х 1m и 3m х 0.75m). 
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Фиг. 11. Местоположение на 2-те експериментални култури с клонове от Salicaceae в 

района на ДЛС Дунав, Русе (сн. 2020 г. преди създаване на културите)  

 

 
Фиг. 12. Изглед към експерименталните култури, април 2022. а. Плантация от фиданки; 

б. Плантация от резници 

По време на теренните изследвания през април 2022 г. (Фиг. 12) е направена 

инвентаризация на оцеляването на фиданките в двете култури и са извършени 

измервания на летораслите (дължина, диаметри в основата и на гръдна височина, брой 

издънки от пън). В съответствие с разпределението на летораслите по диаметър са 

добити пробни стъбла, които са претеглени in situ. Чрез представителни сборни проби 
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от надземната дървесна маса, които са изсушени до постоянно сухо тегло в 

лабораторни условия, е определена влажността и абсолютно сухото тегло на пробните 

леторасли. Предстои да бъде направен анализ на оцеляването, растежа и 

продуктивността на изследваните клонове от Salicaceae в зависимост от факторите 

гъстота, генотип и посадъчен материал (фиданки vs. резници) и да бъде изведен 

алометричен модел за изчисляване на надземната дървесна биомаса, в рамките на 

разработвания дисертационен труд и свързани с него публикации. 

 

 

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 първото полугодие на четвъртата година бяха продължени изследванията на 

микроклимата в парковите зони на София.  

Този път целта бе да се направи сравнение на концентрацията на фини прахови 

частици през делничен ден, когато посетителите в парка са малко и през почивен ден – 

с голям брой хора по алеите. 

Едновременно с измерванията на фините прахови частици бяха измервани и 

основните метеорологични параметри  и промяната на CO2. 

Получените експериментални резултати се обработват и анализират. 

Беше проведен и полеви експеримент около района на циментовия завод в гр. 

Златна Панега. Целта на експеримента бе да се определи дисперсията на фини прахови 

частици в района на завода и близката кариера в зависимост от конкретната 

метеорологична обстановка и часа от деня. 

Предвижда се обработените експериментални резултати да бъдат анализирани 

заедно с резултатите, получени от гаусов модел за дисперсията на аерозола в 

атмосферата, използвайки като входни параметри – реалните параметри от 

експеримента. 

 

 

РП.I.1.6.6 Методология за оценка на обектите от критичната 

инфраструктура на национално ниво и рисковете за тяхната устойчивост  

 

РП.I.1.6-4: Оценка на взаимното влияние на обектите от критичната 

инфраструктура – каскадни ефекти и непреки загуби 

 

През отчетния период на четвъртия етап, проектните дейности са фокусирани върху 

уязвимостите на обектите на критичната инфраструктура следствие на каскадните 

ефекти, като работата се осъществява на основата на постигнатите резултати от етап 1  

(Секторен анализ), етап 2  (Оценка на заплахите) и етап 3  (Оценка на уязвимостта). 

Извършено е идентифициране на взаимовръзката между критичните инфраструктури, 

описание на потенциални каскадни ефекти, предизвикани от природни бедствия и 

методи за обща оценка на уязвимостта за критични инфраструктури от каскадните 

ефекти. 

В процеса на изследването са разгледани следните въпроси: 

1.Анализирани са дефиниции на „каскадни ефекти“ 

Освен „каскадни ефекти“ (cascading effects), в практиката се използва и понятието 

„каскадни събития“ (cascading events) или „домино ефект“ (domino effect). 
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Установено е, че се използват разнообразни определения, като безспорно се приема 

фактът, че Каскадните ефекти възникват вследствие на физическо събитие, което 

генерира последователност от събития в подсистемите, които водят до физически, 

социални или икономически сривове. 

2.Изяснена е същността на каскадните ефекти. Анализ на реални събития 

Социологът от Принстън Мигел А. Сентено и колегите му обобщават този проблем 

в своята изследователска програма за глобалния системен риск: „тясно свързаните и 

взаимозависими инфраструктурни мрежи могат да бъдат уязвими по начин, който не 

може да бъде предвиден въз основа на свойствата на самите съставни мрежи ” (Centeno 

et al.,2015 г, стр. 75) . 

3.Зависимост между критичните инфраструктури 

Взаимните зависимости увеличават риска от нарушаване нормалната работа на 

множество инфраструктурни обекти. Веригите за обратна връзка и сложните 

топологии, създадени от взаимозависимостите, могат да инициират и разпространяват 

смущения по различни начини, които са необичайни и трудни за предвиждане. 

Свързаните с взаимозависимост прекъсвания се определят като каскадни или 

ескалиращи. Тези режими се различават фундаментално от смущенията, ограничени до 

една-единствена инфраструктура или обект. 

3.1Видове взаимозависимости 

Също така, Rinaldi et al. (2001 г)  подчертава, че взаимозависимостите между 

критичните инфраструктури са различни сами по себе си. Основните видове 

взаимозависимости между критичните инфраструктури са: 

-физическа взаимозависимост (производството на една инфраструктура зависи от 

друга инфраструктура, напр. железопътните линии зависят от постоянно налично 

разпределение на електроенергия);  

-кибер взаимозависимост (инфраструктури, използващи компютъризирани 

системи за управление, като SCADA);  

-географска взаимозависимост (когато инфраструктурите са близки географски, 

ефектите от рискове като наводнения могат да се разпространят между тях);   

-логическа взаимозависимост (по-концептуална връзка, като например текущите 

електроенергийни инфраструктури в зависимост от финансовите инфраструктури на 

енергийните пазари).  

Тези класификации предоставят нов поглед към разнообразните социално-

материални взаимозависимости на инфраструктурите и уязвимостите. 

3.2Измерения на инфраструктурните взаимозависимости 

4.Методически подход за анализ на каскадните ефекти 

Описателни техники за анализ на каскадните ифекти: 

-Диаграма на причинно-следствените връзки; 

-Правила за изграждане на диаграми "дърво на инциденти" и "дърво на събития"; 

-Линия на събитията; 

-Хоризонт на събитията; 

-Диаграми на причинно-следствени вериги; 

-Диаграма „Рибена кост“. 

5.Етапи на моделиране и симулиране на каскадни ефекти 

1)Създаване на база данни (фон за района, описание на КИ) 

2)Идентифициране на източниците на опасност (характеризиране на потенциалните 

опасности) 

3)Идентифициране на взаимозависимости (физически и географски, кибер и 

логически връзки) 
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4)Идентифициране на възможни сценарии на инцидент (активен КИ обект, пасивен 

КИ обект) 

5)Оценка на последствията и намаляване на риска (физически и вероятностни 

модели, подобряване на системите за устойчивост). 

6.Класифициране и оценка на загубите от каскадните ефекти 

При реализиране на дадена заплаха, обектът на критичната инфраструктура понася 

загуби – човешки, материални, екологични.  

Същевременно, нарушаването на неговото функциониране води да влошаване 

качеството на живот на населението (именно затова той е обект на КРИТИЧНАТА 

инфраструктура, а не просто „обект“). 

Неговото влияние върху живота на населението може да се осъществи по два 

начина: 

1)Директно влияние на обекта върху живота на населението; 

2)Индиректно – посредством излизане от функция на други обекти, зависещи от 

дадения обект и едновременно с това влияещи върху живота на населението.  

Във втория случай (индиректния), въздействието на критичния обект върху 

населението се осъществява през свързани по един или друг начин с него обекти, т.е. 

през КАСКАДА от обекти.  

Именно взаимното влияние на каскадните обекти и въздействието им върху 

населението се обозначава като „каскадни ефекти“. 

Общата оценката на загубите се сумира от загубите по следните три критерия: 

1)Потенциален брой пострадали; 

2)Потенциални икономически последици; 

3)Потенциални обществени последици (непреки загуби). 

Детайлното определяне на загубите е обект на следващите дейности по етапа. 

 

 

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

 

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

страните от ЕС) 

- Проучена работата на съоръженията на пречиствателните станции за питейни води на 

гр.Перник и с.Рударци и представен съответен доклад за състоянието на станциите на 

министъра на МРРБ г-н Гроздан Караджов, на „ВиК“ ООД - Перник, на ОДМВР-

Перник и ДАНС, март 2022 г.  

-Проведена междуведомствена работна среща с проектанти и експерти в гр.Пловдив на 

тема „Осигуряване на устойчиво и дългосрочно питейно-битово водоснабдяване на 

Хасковска и Пловдивска области с води от каскада „Доспат - Въча” и представен 

съответен доклад и становище за последващи действия от правителството на България, 

март 2022 г. 

- Организиране на национално честване на Световния ден на водата с мото 

„Подземните води – да направим невидимото видимо“ и Ден на метеорологията с тема 

„Ранно предупреждение и ранно действие - хидрометеорологична и климатична 

информация за намаляване на риска от бедствия“ на 22 – 23 март 2022 г. с провеждане 

на Национална конференция и дискусия на кръгла маса на тема „Перспективи за 

развитие на водния сектор на Р. България“ в зала „Проф. Марин Дринов“ в сградата на 

БАН, София, с участието на министъра на МРРБ г-н Гроздан Караджов, министъра на 

МОСВ г-н Б. Сандов, председателя на комисията по околна среда и води в Народното 

събрание г-н Манол Генов, заместник-министърът  на образованието и науката акад. К. 
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Хаджииванов и чл.-кор.К.Ганев от БАН – координатор на ННП “Опазване на околната 

среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, който 

изнесе презентация с резултати от ННП. (В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - програма на 

конференцията, списък с присъстващи, снимки, отразяването на честването в медиите и 

в сайта на БАН) 

-Попълнена Анкета в сайта на МОСВ с конкретни препоръки за справяне със 

значимите проблеми при управлението на водите, април 2022 г. 

- Представени конкретни мерки за подобряване на качеството на водите на р.Места, 

които да бъдат включени в разработвания нов ПУРБ за Западнобеломорски район на 

басейново управление и поставен въпрос към МОСВ за качеството на водите на 

р.Драговищица идващи от територията на Сърбия. Представено по време на участие в 

Национална дискусионна среща на 15 април 2022 г. в гр. София по докладите за 

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за четирите 

района за басейново управление като част от процеса на консултация със 

заинтересованите страни.  

-Участие през м.април 2022 г. в УАСГ в научно-приложна конференция на тема 

„Състояние на язовирите в България. Актуални проблеми и идеи за решения“ 

организирана от Българското дружество по големите язовири и Национален комитет 

към Международната комисия по големите язовири. 

-Участие в работна среща на специалисти и областните управители в Североизточна 

България за разискване на проблемите и подобряване на ефективността на работата на 

Асоциациите по ВиК в гр.Шумен през април 2022 г. 

-Участие с презентации в работна среща за обсъждане на мерки за подобряване на 

качеството на водата в река Дунав и нейните притоци в гр. Горна Оряховица, 8 юни 

2022 г. (В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - програма на срещата и снимки). 

-Организирана и проведена Национална среща-дискусия на тема „ Асоциациите по ВиК 

- предизвикателства и решения“ съвместно с областните управители на Шумен, Велико 

Търново, Русе, Габрово, Разград, Варна и Силистра и със съдействието на Институт за 

изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките на 

15 юни 2022 г., в зала „Проф. Марин Дринов“, БАН, София, ул.„15 ноември“, 1. (В 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - програма на срещата, снимки и списък с участници). 

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 

-Проучвателна дейност по подготвян монографичен труд за водните ресурси на реките 

Места и Доспат на българска територия. Водите в тези поречия са безценен 

възобновяем природен ресурс с национална значимост. За да се оцени това богатство, е 

нужно да се знае неговото количество, годишно и многогодишно разпределение, 

начини на формирането на водния отток, качеството на водите, водопотреблението в 

територията и възможностите за неговото оползотворяване. Подготвен е работен текст 

със 7 глави за поречието на Места и се работи върху 4 глави за поречието на Доспат. 

-Предложени са модели за прогнозиране на речния отток с няколко полинома на 

Фурие, апроксимиращи дългопериодичните отточни вариации, слънчевите цикли, 

дългопериодичните лунни приливи и сезонните колебания (Chapanov, Bournaski, 2022).. 
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-Публикуваната през третата година на ННП монография Бурназки Е., Р.Илиев, 

Л.Кирилов (2021) Компютърно моделиране на хидроложки процеси и управление на 

речни басейни.  Академично издателство на БАН “проф.Марин Дринов” ISBN  978-619-

245-192-9 бе представена на честването на Световния ден на водата на 22 март 2022 г. в 

София и по един екземпляр от книгата бе предоставен на заинтересованите 

министерства МОСВ, МРРБ, МЗ, Изпълнителната агенция по околна среда при МОСВ 

и на четирите басейнови дирекции на МОСВ в Плевен, Благоевград, Варна и Пловдив и 

до библиотеките на УАСГ, СУ„Св.Кл.Охридски“, ЛТУ и МГУ. 

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

-Въз основа на анализа на вариациите на нивото на подземните води в два сондажни 

кладенеца на територията на Англия са направени изводи за тяхната връзка с 

климатичните явления на повърхността, изразени чрез индексите на валежите и на 

засушаването (PDSI), в зависимост с геологическата структура на терена (Orehova, 

Chapanov, Bouranski, 2022). Тези резултати са приложими за изследване на вариациите 

на подземни води на територията на България. 

 

Корелация между нивото на подземните води и валежите и индекса на засушаването. 

-Извършена е обработка на метео, хидроложки и хидрогеоложки данни за изчисляване 

на водния баланс. Подготвен и предаден абстракт “Thermal water field “Rupite”, Bulgaria 

– additional research” за участие в конференция XXII International Congress Carpatian-

Balkan geological Association CBGA 2022 – Plovdiv, Bulgaria, 7-11.09.2022 

-Провеждане на теренни изследвания за набиране на допълнителни данни за 

хидрогеоложките особености в страната. Проучване в град Славяново - разположен на 26 

km североизточно от областния център гр. Плевен, между селата Тотлебен, Мечка и Коиловци. 

В геоложко отношение проучваният район попада върху обширни участъци със седиментни 

отложения с кватернерна възраст. В разглежданият участък те са представени от льосовидни 

материали, песъчливи и различно заглинени, както и чакъли, пясъци и глини в първите 

надзаливни тераси на р. Осъм. В дълбочина се разкриват глините и мергелите, с прослойки от 

алевролити и пясъчници на Тръмбешката свита, които са с обхват до 500 m под повърхността. 

Разглежданият район има добър потенциал по отношение наличието на подземни води. 

Движението на вода се осъществява в порова среда, при наличие на оводняване на песъчливи и 

чакълести слоеве или по контактни повърхнини със скални материали. В дълбочина, при 

достигане на скали подземните води се движат в напукани зони. 

Съставеният SP профил е с дължина 200 m (профил I - I, с интервали на опробване по 

хоризонтала през 10 m. В дълбочина проучването обхваща разреза до 150 m. Профил I - I е 

построен в посока север – юг. 
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SP профил I – I върху сателитна снимка 

 

 

SP профил I – I – първична крива и интерпретация, с обозначени  

водонаситени зони с наличие на подземни води 

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

условията на изменение на климата 

- Изготвяно и предоставено на МОСВ становище на Института за изследвания на 

климата, атмосферата и водите при БАН по Междинния преглед на значимите 

проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление 

(ДРБУ) във връзка с актуализацията на ПУРБ за третия планов период 2022 - 2027 г. и 

публикувания доклад на МОСВ за ДРБУ. 

- Моделирани са процесите на снежна хидрология за Южен Централен Район на 

България за зимните сезони от 2013 до 2020 г. В процес на разглеждане са резултатите 
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от моделирането по месеци за паднал дъжд и сняг, дебелина на снежната покривка и 

температура на въздуха. 

- Установени са различни по посока трендове и отъствие на такива в сезонния речен 

отток в планински речни водосбори; получените извънредни стойности на сезонния 

речен отток се вписват в естествената изменчивост на поведението на речните системи. 

-Извършен е анализ на дневния речен отток на река Дунав в 16 станции с десетилетни 

продължителни измервания. Определени са максималните количества на речния отток 

и тяхната връзка със слънчевите цикли. Предложени са модели за прогнозиране на 

речния отток с няколко полинома на Фурие, апроксимиращи дългопериодичните 

вариации, слънчевите цикли, дългопериодичните лунни приливи и сезонните 

колебания (Chapanov, Bournaski, 2022). 

 

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

Актуализирана е базата данни за качеството на повърхностните и подземните 

води у нас за 2020 г. от ИАОС. Получени са годишните оценки за химическото 

състояние и екологичния потенциал на реките по басейнови дирекции. Извършва се 

интегрирането им в информационните масиви с което се формира непрекъснат 

десетгодишен период с възможно най-пълни данни след последните нормативни и 

методически промени в екологичното ни законодателство. Предстои получаването на 

данните от монторинговата мрежа за 2021 г. 

Основната част от извършените дейности през първата половина на настоящата 

година бяха свързани както с с камерална работа по обработка на наличната оперативна 

информация за качеството на водите в избрани пилотни басейни, така и със значително 

по обем и териториален обхват полева дейност по пробовземане експресен анализ на 

място.  

Беше извършена 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), западнородопските притоци на р. 

Марица (НИГГГ), от дънни седименти от реките в басейна на р. Арда. Обработени са 

материалите и е в ход изработването на статия за анализ и оценка на физико-химичното 

състояние на речните води в басейна на Русенски Лом (НИГГГ, ФХФ). 

Продължава анализът на наличната и събраната през 2021 г. информация за 

екологичното състояние на повърхностните водни тела, като се добавят нови данни от 

извършеният биологичен мониторинг на повърхностните води през последната година. 

Масивите се допълват и и с данни от изпълнени задачи по проекти и задачи възлагани 

от МОСВ/ИАОС. Обработва се наличната информация и за екологичното състояние на 

подземните води, използвана при разработване на новите ПУРБ на БД. Продължава и 

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. Подготвят се изследвания във 

водосборните басейни на р. Места, Струма, Марица и Камчия, при които се изследват 

избраните релевантни биологични елементи за качество и охарактеризирани 

съществуващите форми на антропогенен натиск и въздействие върху повърхностните 

водни тела. 
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Извършен е лабораторен химичен анализ (ОES-ISP) в ЦНИЛ –ХТМУ на 27 

проби от речни седименти, събрани по време на теренно изследване през септември 

2021 година в басейна на р. Арда след яз. „Кърджали”. Получени са резултати за 

съдържанието на химичните елементи Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Ni, Co, Cr, As (общо 243 

резултата). Изследвани са поречията на реките Арда, Боровица, Крумовица, Върбица, 

Перперек, Бююкдере, Аламовска, Голяма река, Ерма река, Неделинска. Резултатите 

показват изключително критичното състояние на реките в басейна вследствие на 

действащата и бивша рудодобивна дейност. (СУ-ГГФ). Една статия е приета за печат, 

подаден е доклад за участие в Научна конференция. 

През първият етап от четвъртата година екипът на ИОНХ-БАН насочи своите 

изследвания към състоянието на водите в басейна на р. Искър в Софийската котловина, 

провеждане на мониторингови наблюдения на водите на р. Марица в района на 

Пловдив и на водите на р. Дунав при Силистра.  

Комплексната оценка на качеството на водите на р. Искър в Софийската 

котловина включва полеви, лабораторни изследвания (отчетени през 2021 г) и 

термодинамично моделиране на формите на преходните метали и окислително-

редукционното състояние на водите. Получените резултати от изследванията ще бъдат 

представени на 11 Национална конференция по химия. 

Проведени са първоначални опробвания на водите на р. Марица в 6 точки, 

разположени в границите на Пловдив. Определени са физикохимичните 

характеристики и концентрациите на нутриенти и главни йони във водите. 

Констатирано е превишение на референтните норми за съдържание на ортофосфати и 

амониев азот. Наблюдава се обща тенденция за повишаване концентрациите на двата 

компонента по течението на реката от влизането и в града до нейното излизане. 

Извършени са замервания на физикохимичното състояние на р. Дунав при 

Силистра. С малки изключения основните показатели по Наредба Н-4/2012 са под ПДК. 

Екипите на МГУ и ГИ-БАН, които работят по повечето от планираните задачи 

съвместно, през първата половина на отчетния период продължават изследванията на 

замърсяването на повърхностните и подземните води с манган в района на Брестовица 

(басейн Въча). Като основен пилотен обект през настоящата година е езвършен 

детайлен анализ на съществуващата информация за периода 2005 – 2022 г., изработена 

е подробна работна програма за полеви изследвания, както и обща концепция за 

хидрогеоложките условия за миграция на мангана в района на ВС „Брестовица“, 

включващ характеризиране на основните хидрогеоложки единици, граничните условия 

и хидравличните връзки. 

В процес на предварително проучване и реализация на работна програма е нов 

пилотен обект - гореща точка с различен генезис, вид и механизъм на замърсяване на 

подземните води:  

- Обект ПХРАО „Нови хан“ – замърсяване на подземните води от хранилища за 

радиоактивни отпадъци. 

Извършена е обработка на съществуващи данни за обекта, проведени са 

статистически разчети, изготвен е числен модел на условията за миграция на 

ключовите радионуклиди 3H, 14C, 60Co, 90Sr и 134Cs. Предстои публикуване на 

резултати. 

Завършват изследванията в пилотен обект „Елешница“ в басейна на р. Места, 

получените резултати от математическото моделиране се подготвят за публикуване в 

научно списание с IF/SJR. 

Екипът от ИПАЗР „Пушкаров“ изучават влиянието на начините на 

земеползването върху дифузните източници на натоварване, отговорни за изменението 

на качеството на подземните води в района на с. Цалапица (област Пловдив). 
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Пробонабиранията са извършвани в два мониторингови периода през 2018 и 2019 г. 

Получените резултати са публикувани в научна статия. 

Екипът на НИГГГ-БАН работи върху изучаване на качественото състояние на 

западнородопските притоци на р. Марица. Проучени са досегашните изследвания за 

този район по отношение на качеството на речните води, бяха извършени 

пробонабирания и теренни замервания на физикохимични показатели за 6 реки в 

пунктове преди заустването им в главната река – Марица.Извършва се анализ и оценка 

на резултатите, подготвя се научна статия за публикуване в края на годината.  

Завърши изследването на качеството на водите на черноморските ни притоци. 

Рузултатите са обобщени и са представени в доклад на Международна научна 

конференция, подадена е статия за публикуване в научно списание с IF/SJR. 

Съвместно с екипа от ФХФ – СУ, се извърши комплексна оценка на качеството 

на водите в басейна на р. Русенски Лом с прилагане на индекси за качество и прилагане 

на методи на мултивариационната статистика. Резултатите се обобщават и се подготвят 

за публикуване в международно научно списание. 

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

част от екипите в този работен пакет бе направена оценка на актуалното състояние и 

възможните въздействия върху качественото състояние на повърхностните и 

подземните води в страната при евентуалното изпълнение на Националния план за 

възстановяване и развитие, която е интегрирана в изготвящият се Доклад за екологична 

оценка на плана. 

Продължава работата по разработването и прилагането на ефективни методи за 

анализ и оценка на качеството на повърхностните и подземните води  

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. 

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.  

 

 

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 

 

Завършено е прилагането на първата част на методологичната рамка за оценка 

на риска от наводнения и ерозия (CRAF) на регионално ниво и по-специално на 

процеса на скрийнинг на брега, който цели определяне на потенциално застрашените от 
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наводнения и ерозия брегови участъци. Той се базира на индекси на опасността и на 

уязвимостта, които се съчетават в единен брегоеи индекс, въз основа на който се 

определят кандидатите за «горещи точки» по отношение на изследваните заплахи. 

Изследваната брегова ивица (включваща брега на Община Бургас и Община Поморие) 

е разделена на 71 участъка (сектора), като са обособени са четири основни типа, 

отразяващи условията на брега в близост до водната линия – акумулативни участъци 

(плажове), скалист бряг, техногенно натоварен бряг и смесен тип. За всеки от тях в 

първата фаза на CRAF се прилагат различни емпирични зависимости между наклона в 

контактната зона на заплисване на вълните, параметрите на вълната и височината на 

морското ниво. На базата на идентифицирани 200 морски бури, които са предизвикали 

значителен отговор на бреговата система, и компилираните масиви от гранични 

условия, са определени индексите на заплахата. 

Друга важна част на методологична рамка за оценка на риска на регионално 

ниво е свързана с определяне на уязвимостта на различните видове рецептори, 

разположени по крайбрежието, посредством набор от индикатори. В случая, е оценена 

относителната експозиция на крайбрежните рецептори като са разгледани пет типа 

индикатори: земеползване, население, транспортни системи, комунални услуги и 

бизнес условия. За да се отрази степента на експозиция на всеки тип рецептор, 

получените стойности на индикаторите бяха подредени от 1 до 5: несъществуваща или 

много ниска (1), ниска (2), умерена (3), висока (4) и много висока (5). 

Изчисленият индикатор за опасност от наводнения интегрира интензитетите на 

опасността и съответните степен на заливане, съответстващи на период на 

повторяемост веднъж на 50 години посредством тегловния параметър общо водно ниво. 

Оценката показа, че най-уязвими към опасност от наводнения са предимно 

модифицираните от човека плажове на Ахелой, Поморийска пясъчна коса, Бургас и 

Крайморие, които са под антропогенен натиск поради наличието на брегозащитни 

съоръжения. Оценката на относителната експозиция на различните индикатори, 

обединени в общия показател за експозиция, показа, че индикаторът се контролира 

главно от различни бизнес условия и земеползване и в по-малка степен от транспортни 

и комунални активи в най-вътрешната част на Бургаския залив. Крайният продукт на 

тези индикатори – бреговият индекс – позволява идентифициране на горещи точки, 

както и концентрацията им по проучваната крайбрежна зона. Резултатът от оценката на 

индекса показа, че кандидатите за горещи точки могат да бъдат разпределени като 

крайбрежни зони за отдих, където индексът се влияе еднакво от опасност от 

наводнения и експозиция на активи, и промишлени и търговски зони с повишена 

експозиция по отношение на присъствието на бизнеса и засегнатото земеползване. В 

по-голям мащаб горещите точки са пространствено концентрирани по крайбрежните 

участъци на пясъчната коса Ахелой-Поморие и най-вътрешния Бургаски залив. 

 

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 първата половина на четвъртата година наборът от данни, получени в резултат на 

дистанционните методи на наблюдение беше допълнен с данни за повърхностната 

температура за 2021 г. За проследяване на зоналното пространствено и времево 

изменение на SST и да се оцени влиянието на климатичните промени за периода 2003-

2021 г, продължи работата по изследване на сезонната динамика на повърхностната 
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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 SST, изчисляване на 

пространствените и 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. Получените резултати ще се публикуват в списание 

с импакт фактор. 

Във връзка с оценката на пространствените и времевите изменения в 

разпределението на ключови химични характеристики, започна изследването на рН 

като показател за подкиселяване в крайбрежната българска акватория на Черно море. 

Изследвани са 21 годишни (200-2021 г.) редове от мониторинг на 2 станции, 

разположени във Варненски залив и в началото на изкуственият канал свързващ 

Варненския залив и Варненското езеро, станция Галата – от 1998 до 2021 г. без 

прекъсване и данни от крайбрежните станции от мониторинг на ИО-БАН по договори с 

МОСВ от 2012 година. Анализирани са времевите серии за рН във Варненски залив и 

канала Варненски залив – езеро и са установени средногодишните тенденции. 

Необходими са допълнителни изследвания за потвърждаване на забелязаните 

тенденции и обсъждане на причините за тях. Ще се извършат допълнителни анализи и 

за изследване тенденциите в българската акватория на Черно море. 

В продължение на изследванията за отговор на зоопланктонните съобщества на 

промените на климата, продължиха съвместните изследвания с А. О. Ковалевски 

Институт по биология на южните морета – РАН. Извършен е сравнителен анализ на 

данни и резултати за мезозоопланктона в крайбрежието на Севастополски и Варненски 

заливи, в година с ясно проявена гореща вълна (2010). Резултатите са представени на 

конференция на тема: „Реакция сообщества зоопланктона на тепловую волну 2010 г. в 

прибрежных районах Черного моря: Севастопольская бухта и Варненский залив». 

Подготвя се статия по темата с автори Губанова А., Стефанова К., Губанова Е., 

Кривенко О., Гарбазей О., Алтухов Д., Ляшко Т., Белокопытов В., Стефанова Е., която 

ще се публикува в списание с импакт фактор. 

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

Българската икономическа зона на Черно море 

В рамките на този подпакет са идентифицирани връзките с глобалната 

атмосферна циркулация. През този период са обобщени и резултатите, получени 

досега, като се извършва подготовка за разработване на програмен продукт за 

визуализиране на резултатите в интернет среда. В процес на изготвяне е дипломна 

работа за придобиване на магистърска степен по "Метеорология" на студент, който е 

включен в Националната програма. 

 

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:  

 

Измерени са съдържания на радионуклиди в северната част на българския шелф 

и е публикувана статия (Nonova et al., 2021) с получените резултати. Тези резултати са 
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използвани за сравнение с резултатите получени от полигона срещу плаж „Перла”-

Приморско. И на двете места съдържанията на радионуклиди са незначителни. 

Подготвя се публикация свързана с екологичното развитие на Черно море през 

последните 20000 години и условията при които е започнала да живее мидата Ostrea 

edulis в него след миграцията от Мраморно море преди около 5000 години. 

 

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: 

1) Археосеизмологични изследвания: Направени са археосеизмологични изследвания 

на археологически обекти намиращи се във Варна. Важен елемент при изследванията е 

превеждането на ефектите от трусовете в съвременни научни измеряеми параметри – 

време, място и сила на труса. Това е възможно единствено чрез интердисциплинарен 

подход и участие на специалисти по сеизмология, строителство, история и археология. 

2) Участие при създаването на специализирана методология за извличане на полезна 

геофизична информация oт стари архивни източници: публикувана е статия с 

актовното участие на Бойко Рангелов и Атанас Кисьов. Изследвания при които се цели 

чрез използването на преки данни (най-често в аналогов вид) или по косвен път (чрез 

различни прак-тически трансформации) да бъде синтезирана нова дигитализирана 

инфор-мация за физичните свой-ства на скалите (т.н. Vs_30) която се явява входен 

параметър за компютърно моделиране на сеизмичния хазард. 

3) Научно-изследователска дейност, целяща разработването на нова комплексна 

методология за идентификация на различни разломи според техните свойства – 

геодинамична активност, способност да генерират различни по сила земетресения, 

възможност за отделяне на единични сегменти или разклонения на разломните 

структури и др. Проведени са изследвания, при които са използвани признаци 

определяни с помощта на различни геофизични, геоложки, сеизмостратиграфски и 

геохимични методи, повърхностни премествания, установявани с наземни и и 

дистанционни методи и др. Разработена е споменатата методология. Изследванията 

продължават с цел нейното усъвършенстване. 

 

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 

Съществено значение за рационалното използване на морското крайбрежие и 

морското пространство имат зоните за аквакултури - AZA (Определяне на зони за 

аквакултури). Това са зони, в които няма намеса в други дейности или потребители; 

условията на средата позволяват развитието на дейността и минимизиране на 

въздействието, и следователно са обявени от компетентните органи за приоритетно 

използване за развитие на аквакултури. В условията на Черно море и в частност, в 

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

развитието и прилагането на планирано зониране (Resolution GFCM/36/2012/1; GFCM, 

2012). Обща преценка за AZA за Черно море: AZA е основен инструмент за развитие на 

аквакултурните дейности в черноморските страни. 
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През последните години естествените рибни популации в Черно море намаляват. 

Това дава насоки към развитието на различни видове марикултури. Към момента 

единствено се отглежда черна мида. Това налага необходимостта от насърчаване на 

разработване на системи за морското пространствено планиране и интегрираното 

управление на крайбрежните зони, и да се признае стратегическата важност на 

аквакултурите и усилване на връзките между финансовите инструменти на Общността 

и въпроса за достъпа до пространство за морски дейности, включително аквакултура; 

Мрежата Натура 2000 има за цел да опази редките или застрашените 

местообитания и видове, които са от европейски интерес. Целта е да се гарантира, че 

човешките дейности в Натура 2000 зоните ще позволят постигането на 

природозащитните им цели. 

В тези зони трябва да се 1) предприемат мерки за опазване, съответстващи на 

екологичните изисквания на срещащите се в зоните типове защитени местообитания и 

видове; и 2) избягват дейности, които увреждат значително видовете или влошават 

местообитанията им, както и типовете защитени местообитания. 

Изпълнението на дейностите по пространствено планиране, свързано с 

очакваното ограничаване на несигурността на инвестиционните инициативи, 

използването в максимална степен капацитета на съществуващите зони за развитие на 

аквакултури, както и успешното съвместяване на аквакултурите в зоните на Натура 

2000, може да се осъществи чрез прилагане следните дейности: 

1.Координирано пространствено планиране на дейностите, свързани с 

аквакултурите и осигуряване на необходимите места за разполагане на морските 

ферми, за да се избегнат и намалят възможните негативни въздействия; 

2.Дефиниране на критерии за определяне на подходящите места, за разполагане на 

садките и определяне на зоните за аквакултури в морската акватория, в 

съответствие с опазването на околната среда, плановете за управление на 

водните басейни; 

3.Съобразяване със съществуващата европейска мрежа Натура 2000, националните 

планове за управление на речните басейни и други нормативни документи;  

4.Използване на Натура 2000 карти (Natura 2000 Viewer), показващи 

местоположението и границите на Натура 2000 зоните в рамките на определен 

географски район и потенциалните места за разположение на аквакултуритe; 

5.Прилагане на добри управленски практики и адекватни мерки за смекчаване на 

последиците; 

6.Пространственото развитие на аквакултурата на водните обекти е необходимо да 

бъде отразено и в процеса на изготвяне на общите устройствени планове на 

общините. 

Правни рамки: 

Опростени административни процедури по лицензиране на аквакултурните 

дейности; 

Инвеститорите в аквакултурите трябва да отговарят на закони, наредби, 

директиви, правила и процедури; 

координация и споразумения между различните административни органи, 

участващи в правна рамка за избор на места за аквакултури и управление на 

обекта; 

ясни разпоредби относно разпределението на задачите между различните 

административни органи и институции за улесняване на лицензирането на 

аквакултурите и тяхното развитие. 
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При планиране и развитие на нови аквакултурни обекти е необходимо да се 

направят предварителни изследвания на основните компоненти на морската среда с цел 

изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Стратегическа 

екологична оценка. Така преди изграждането на ферми за аквакултури ще се избегнат и 

минимизират негативните последици и постигане на устойчиво развитие и използване 

на морските ресурси. 

Опазването на Натура 2000 зоните ще се осъществи чрез разработването на 

процедура, която трябва да се следва и спазва при планирането на създаването на 

акваферми и планирането на нови инвестиции. Тези процедури трябва да включват 

извършването на:  

пространствен анализ за установяване на подходящите места с висока степен на 

пригодност за изграждане на ферми за марикултури чрез прилагане на 

Интегрирано управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) за постигане на 

устойчиво управление. 

анализ и подбор на видовете риби и други морски организми с най-голяма 

пригодност за отглеждане в условията на Черно море 

определяне на екологичния капацитет за отглеждане на аквакултури без 

отрицателни въздействия за околната среда 

Институциите, които трябва да участват в избора на морските зони, подходящи 

за аквакултури, оценката на устройствените планове и оценката на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) са: 

Министерство на земеделието храните и горите 

Министерство на околната среда и водите 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Министерство на енергетиката 

Областните администрации 

За интегрирането на аквакултурите в крайбрежните зони и по-специално, 

прилагането на AZA разработването на проекти за техническо сътрудничество и 

механизми за подпомагане на ефективното прилагане на AZA е необходимо създаване 

на специализирана лаборатория за разработване на биотехнологии за развъждане и 

отглеждане на морски организми с предназначение аквакултури и обучение на 

квалифицирани кадри за технологии за различни видове. 

Съгласно: Ръководство за Аквакултури и Натура 2000 Устойчиви аквакултури в 

контекста на мрежата Натура 2000 при разкриването на зона за аквакултири трябва са 

спазват следните етапи: 

Етап 1. Предварителна проверка 

Този етап включва няколко стъпки като се отговаря на въпроса Кога се 

изисква Оценка за съвместимост?  
Извършват се няколко процедури относно събиране на информация за плана 

или проекта и за Натура 2000 зоната или зоните, определя се дали планът 

или проекта „вероятно ще имат значително въздействие“. Оценка на 

потенциалния риск от кумулативен ефект с други планове и Проекти, 

Записване на решението за преценка 

Етап 2. Прилагане на оценката за съвместимост 

Целта на Оценката за съвместимост 

Определяне на обхвата и фокуса на оценката: определяне на фоновото 

http://www.moew.government.bg/
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/home.html
https://www.me.government.bg/
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ниво и събиране на допълнителна информация 

Оценяване на въздействието върху Натура 2000 зоната Отчитане на 

кумулативните въздействия 

Определяне на подходящи смекчаващи мерки 

Оценка на възможните неблагоприятни ефекти върху целостта на зоната 

Записване на резултатите от оценката за съвместимост  

Разработена е примерна Схема на Доклад за Оценка за съвместимост 

Същствуват различни класификации за местоположението на морските ферми и по-

специално за тези в морето. Beveridge, (2004) посочва основните параметри на околната 

среда, както и правните и логистични условия при избора на място за ферми за клетки 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Параметри и фактори при избора на местоположение на ферми за клетки 

(от Beveridge, 2004) 

Ecological parameters and 

factors related to cultivated 

organisms 

Ecological parameters 

and factors related to 

cells 

Legal / logistical criteria 

Temperature Depth Legal/political aspects 

Salinity Shelter, waves Access 

Pollution Seabed Security 

Dissolved solid matters Currents Market approximity 

Algae blooms Fouling Traditional property rights 

Pathogen organisms Pollution Process of obtaining a 

rental permit 

Water exchange - - 

Currents - - 

Dissolved oxygen - - 

 

• Независимо от местоположението на производствените съоръжения и 

спомагателните сгради и съоръжения, следните основни характеристики на 

зоната трябва да бъдат взети предвид и взети предвид при избора на 

местоположението на морските стопанства: 

• основните физикохимични параметри на водата; 

• Опасността от замърсяване; 

• Посоката на ветровете; 

• вълнението; 

• Дълбочината на площта за разположение на градините; 

• Наличие на достатъчно голяма крайбрежна зона, отдалечена от населените места 

и липса на опасност от битови и промишлени замърсители на водата. 

• Възможност за логистична подкрепа и др. 

• В зависимост от местоположението на фермите в морето, те могат да бъдат 

класифицирани като крайбрежни (<500 m от брега); офшорни (0,5–3 км от брега) 

офшорни (> 2 км от брега) (според Cardia et Lovatelli, 2015). В Норвегия се 

използват други класификации, тъй като тази в зависимост от параметрите на 

вълните е дадена в Таблица 3 и това в зависимост от средната им скорост (Ryan 

et al., 2004). 

 

До края на годината предстои анализ на подходящите нови зони за аквакултурно 

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

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

През четвъртата година продължават паралелните генетични и морфологични 

анализи на една популация на калкана пред българския бряг. Предвижда се и 

проследяване на тегловна, размерна и полова структура, както и анализ на 

морфометрични и меристични белези. 

Тъй като от проведените през последната година генетични анализи в южния 

район на българското черноморско крайбрежие (Царево) се установиха данни 

показващи за първи път популационни различия и структуриране при калкана, 

планираме да продължим с анализ на екземпляри от района между Синеморец и 

Ахтопол. За целта очакваме до края на месец юни да получим пробите от калкан от 

посочения район, които ще бъдат лабораторно обработени, прилагайки два 

митохондриални и седем микросателитни праймери. Този процес включва изолиране на 

ДНК, амплифициране на ДНК и фрагментен анализ на микросателитите за оценка на 

популационно-генетичната структура на калкана и секвениране за митохондриалната 

цитохром с оксидаза субединица ІІІ (COIII) и митохондриалния контролен регион (CR). 

Паралелно с генетичните ще се извършат и мофометрични анализи на пробите. 

Всички планирани дейности през четвъртата година ще приключат в срок. 

 

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 отчетния период продължава работата по разработването и прилагането на 

методики за за оценка на биопродуктивността и регулативни екосистемни услуги, 

предоставени от съобщества на кафяви макроводорасли от Cystoseira, и на 

хетеротрофна активност и регулативни услуги на екосистеми на инфралиторални скали 

с обраствания от черни миди Mytilus galloprovincialis. Разработените методики за 

оценка се прилагат върху моделните екосистеми в обхвата на Созополски и Бургаски 

заливи, като в настоящият момент фокусът на работата ни е насочен към моделиране на 

пространственото разпространение на изследваните средообразуващи видове в тези 

райони. В процес на подготовка е публикация/доклад с описание на приложените 

методи и резултатите от проведената работа. 

План за следващия отчетен период 

През следващия отчетен период ще продължат обработката на нови данни, 

анализ на резултати от кампаниите от предходните години и прилагането на 

разработените методики с представяне на крайни резултати от оценките. 

Разработваната публикация ще бъде завършена и подадена в списание с импакт фактор. 

 

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. 
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През отчетния период продължи анализа на проби и данните от проведените 

през 2020-2021 г. експерименти – измерване на in situ потоци на биогени и разтворен 

кисролод между дънни седименти и воден стълб в различни местообитания в 

Созополски залив; оценка на in situ биотурбацията с използване на хлорофил-а като 

естествен tracer; оценка на биотурбационен потенциал на бентосни съобщества в 

моделен полигон в Созополски залив. 

Измерени и оценени са потоците на биогенни елементи от и към дъното. 

Изследвани са концентрациите на биогени в придънен воден слой и порови води в 6 

станции от две зони Градина 1(3 Станции 14М, 15М и 16М) и Градина 2 – Станции 

13М, 5М и 7М) – Фиг. 1. 

 
Фигура 1. Разположение на станции Градина 1 и Градина 2 в Созополски залив и 

разпределение на основния тип седименти. 

Получените потоци са по-ниски от докладваните за българската част от Черно 

море (Doncheva, Shtereva, 2000, Doncheva, 2010, Klayn, S., Berov, D., & Karamfilov, V., 

2020) Основната част от изследванията досега са провеждани в тинести седименти от 

шелфа или хипер- и еутрофизирани крайбрежни райони райони (Doncheva, Shtereva, 

2000, Doncheva, 2010. Крайбрежни седименти с и без Zostera са в резултат на послойно 

изследване при експеримент с натоварване с органична маса (Klayn, S., Berov, D., & 

Karamfilov, V., 2020). 

Предварителни изводи: Показателите в зоната Градина 1 демонстрират по-

интензивни процеси на минерализация на органичното вещество, въпреки че 

показателите не се различават значимо статистически според Ман-Уитни тест. 

Дифузионните потоци не са значими източници на биогени в района. 

В процес на разработване е публикация с резултати от експериментите. 

 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

РП I.5.1 (Бази данни) 



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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

97 

 

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 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. Направена е извадка на актуализирани данни (към 2021/22), 

налични в последната версия на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

2019  относно използваните методи, както и емисионни фактори за определяне на 

емисии от PM10, PMЧ2.5 и BC за сектор „Енергетика“. Във фокуса на настоящото 

изследване е изгарянето на твърди биогорива (ТБГ), главно за битови нужди (NFR 

“Small combustion”, SNAP 020205 – Residential - other stationary equipment: stoves, 

fireplaces, cooking). През 2022 г. се очаква представяне на обновена версия на 

въпросното ръководство.  

В допълнение на гореизложеното продължава провеждането на лабораторни и числени 

експерименти, целящи определянето на емисии от основни продукти (газообразни 

вещества и ФПЧ) в димни газове, получени в процеса на термично преобразуване на 

ТБГ/биомаса. Работи се с биогорива, достъпни на българския пазар, както и с остатъчна 

биомаса, получена в процеса на разнородни производствени процеси (главно 

хранително-вкусовата промишленост). Определят се основни гориво-технически 

характеристики на изследваните биогорива в лабораторията на КЕЕ при ТУ-София.  

Във външни за звеното лаборатории се извършват измервания на елементния и 

химичен състав на ТБГ, топлина на изгаряне и други, както и редица физико-химични 

характеристики на измервани вредности в състава на димните газове. 

Подготвена е статия с резултати от изследванията Petrova et al., Biochar from agro-forest 

residue: application perspective based on decision support analysis, която се намира в 

процес на рецензия. 

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. Данните за 

град София бяха използвани в изследването описано в следващата задача РП I.5.2 

Анализ на здравния статус на населението с цел разкриване на връзките му с 

въздушната среда и градската въздушна среда. Продължава работата за подготовка на 

събраните данни за градове Пловдив и Варна и използването им в аналогични 

проучвания.  
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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 Красимира Дикова (НЦОЗА) 

Работата по тази под-задача е предвидено да завърши в края на програмата. Изследвани 

бяха краткосрочните ефекти от замърсяването на въздуха върху пациенти с астма 

постъпили в болница в град София поради обостряне на симптомите. Използвани при 

анализа бяха данни за дневен прием на пациенти с диагноза асма и среднодневни 

концентрации на замърсители във въздуха (PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO и O3) за периода 

от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2018 г. Асоциациите между компонентите бяха 

анализирани с помощта на отрицателни биномни регресии при замърсяване на въздуха, 

изоставащо с 0-7 дни. 

Резултатите показват, че в детската популация газообразните замърсители повишават 

риска от постъпване в болница при различни закъснения с едва 5%-10% (на 10 µg/m3 

NO2 и O3) до около 75% (на 1 mg/m3 CO). Изчислено беше, че приблизително 13-24% от 

приема при малки деца (0-4 години) и 10% при по-големи деца (5-14 години) се дължат 

на средните седмични концентрации на тези замърсители, в сравнение с хипотетичен 

сценарий с нулеви концентрации. Няма ясни доказателства за такъв ефект при 

възрастните. Може да се направи заключението, че краткосрочните увеличения на 

някои замърсители на въздуха в София повишават риска от хоспитализация сред деца с 

астма през следващата седмица. Резултатите са представени на конференция и в 

статията Dzhambov et al., Time series analysis of asthma hospital admissions and air quality 

in Sofia – a pilot study. 

Анализите ще продължат с въвличането на по-голяма група от заболявания и 

изследвания за всички избрани пилотни градове.  

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) 

Изследвани бяха влиянията при различни резолюции на емисиите и метеорологичните 

полета върху полетата на концентрациите на различни замърсители в България. 

Симулирани са три различни случая за периода 2007–2014 г., като по този начин бе 

създаден достатъчно представителен и изчерпателен ансамбъл, който да отразява най-

типичните атмосферни условия. Числените експерименти показаха значителното 

влияние на разделителната способност на мрежата не само в полето на концентрацията 

на разгледаните замърсители NO2, SO2, PM2.5, O3, но и в демонстрираните обобщени 

характеристики като денонощен и сезонен ход. Резултатите са представени в 

публикацията Gadzhev et al., Influence of the grid resolutions on the computer simulated 

surface air pollution concentrations in Bulgaria.  

РП.I.5.3-2 (Прилагане на моделите – мулти-мащабни числени експерименти при 

различни емисионни сценарии) 

Ръководител доц. д-р Георги Гаджев (НИГГГ-БАН) 
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Започна провеждането на допълнителни числени симулации за 30 годишен период 

1975-2004 г. с цел установяване на климатичните параметри на градската въздушна 

среда. Използват се генерираните с модела RegCM данни за климата от РПI.1, като бе 

създадена процедура за конвертиране на изходите от регионалния климатичен модел 

RegCM в необходимия за входните данни формат за мезо-мащабния модела WRF. Като 

следваща стъпка се предвижда да бъдат пресметнати и получени резултати за двата 

бъдещи периода (близко 2020-2050 г. и далечно бъдеще 2070-2100 г.) за поне две от 

климатичните проекции.  

Изследвано е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици и е 

направен анализ на някои от резултатите от компютърни симулации за България и гр. 

София. Резултатите са представени в публикацията Георгиева и Милошев, Замърсяване 

на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) – анализ на резултатите от 

компютърни симулации за България и София град.  

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) 

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) 

Започна изчисляването на био-метеорологичните индекси за качеството на живот и 

риска за човешкото здраве. Проведено е изследване за сезонната и годишна 

повторяемост на индексите за качеството на атмосферния въздух за района на гр. 

София за 13 годишен период (2008 - 2020 г.). Получените резултати са публикувани в  

Георгиева, Сезонна и годишна повторяемост на индексите за качеството на 

атмосферния въздух за района на град София. 

Продължи работата по анализа на главни компоненти (Principal component analysis) на 

качеството на въздуха в гр. София за 4 автоматични станции (Хиподрума, Павлово, 

Надежда, Дружба) за периода 2009-2018 година. Резултатите бяха представени на 

конференция и в статия изпратена за печат, Tsakovski et al., Multivariate statistical 

modelling of urban air-quality. Допълнително бе анализиран хода на получените главни 

компоненти (първия бе положително корелиран с CO, PM10, NO, NO2 и отрицателно със 

слънчевата радиация, температурата на въздуха и O3) за всяка от станциите. На Фиг. 1 е 

представен един пример за АИС Дружба. Забелязва се устойчива отрицателна 

тенденция при първите два компонента, докато при третия е трудно да се 

идентифицира такава. За да се потвърди наблюдаваното времевите редици ще бъдат 

разложени (т.е. ще бъдат отделени сезонната компонента и тренда). Предвижда се още 

анализ на автокорелационната функция и идентифициране на подходящ модел 

(ARIMA), описващ динамиката на всеки компонент за всяка станция. 
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Фиг. 1. Времеви редици на първите три главни компонента (с процента дисперсия 

описвана от всеки от тях), с допълнителна кодировка за наблюдавани високи/ниски 

стойности на PM10 и O3  за АИС Дружба 

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) 

Написан беше главния скрипт, който да пуска Системата в оперативен режим, като все 

още предстои създаването на редица модули, скриптове и програми, необходими за 

работата на системата, които да бъдат впоследствие включени в този скрипт. 

Подробности за извършената работа са представени в Приложение РП.I.5.4-4. 

 

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) 

Направено беше измерване за оценка качеството на вътрешния въздух в периода 6 -10 

декември 2021 г в две класни стаи, учителската стая и двора на 51 СОУ. Резултатите от 

изследването показват, че нивата на замърсяване с прахови частици (PM10 и PM2.5) в 

изследваните училищни помещения (2 класни стаи и учителска стая), осреднени за 

период от една учебна седмица са по-ниски от тези в околния въздух (средна 

концентрацуя в двора на училището за същия период). Получените резултати са 

представени в Таблица 1. 

Проследявайки динамиката на замърсяването на въздуха в класните стаи по дни 

(фигури 2, 3), се установи, че концентрациите на прах в помещенията в повечето 
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случаи са по-ниски от концентрациите околния въздух (данни от училищния двор и 

АИС Хиподрум), но следват същата тенденция. 

 

Таблица 1. Резултати от мониторинг на концентрациите на фракциите на праха РМ10 и 

РМ2.5, проведени в училище в кв. „Хиподрума“. 

Ден/дата/ 

период 

Стая 1 Стая 2 
Учителска 

стая 

Училищен 

двор 

АИС 

Хиподрума 

PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

Понеделник 

06.12.2021 
7.6 4.0 10.6 3.6 4.6 2.4 7.2 2.8 30.85 8.76 

Вторник  

07.12.2021 
7.0 2.5 8.0 2.3 2.7 1.5 7.3 1.0 6.35 3.17 

Сряда,  

08.12.2021 
13.0 5.0 9.7 3.2 5.7 2.8 7.7 4.3 19.64 8.97 

Четвъртък 

09.12.2021 
30.7 16.0 47.0 24.5 25.0 14.0 89.8 52.0 85.01 35.00 

Петък, 

10.12.2021 
12.0 4.8 15.2 5.7 8.2 4.0 23.0 14.3 36.81 13.16 

Средно за 

периода  
13.3 6.5 18.1 7.9 9.2 4.9 27.0 14.9 - - 

PM10 средноденонощна норма 50 µg/m3; средногодишна норма: PM10 40 µg/m3; PM2.5 20 µg/m3 
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Фиг. 2. Сравнение на замърсяването в изследваните училищни помещения със 

замърсяването на атмосферния въздух за РМ10. 

 

 
Фиг. 3. Сравнение на замърсяването в изследваните училищни помещения със 

замърсяването на атмосферния въздух за РМ2.5. 

Въз основа на показаните резултатите можем да заключим, че степента на замърсяване 

на въздуха в класната стая е в пряка зависимост от замърсяването на въздуха, при 

високи стойности на замърсяване на въздуха се отчитат по-високи стойности на PM10 и 

PM2.5 в класните стаи. По-високите стойности на праховата фракция PM10 в 

помещенията при някои моментни измервания се дължат на вътрешни фактори - 

вторично замърсяване поради лошо почистени повърхности (подове, шкафове, бюра, 

первази), съчетани с по-голяма активност на обитателите на помещения. 

Средните концентрации на CO2 в изследваните училищни помещения са по-ниски от 

тези, измерени в училищния двор за период от една учебна седмица. По-високите нива 

на CO2 на открито най-вероятно се дължат на непълно изгаряне на горива от 

транспортните средства по пътищата. При липсата на други източници на емисии на 

CO2 в помещенията, по-високите нива на CO2 се свързват главно с човешкия 

метаболизъм и броя на обитателите, независимо от вентилацията по време на 

почивките. 

Високите концентрации на формалдехид, измерени в класните стаи, вероятно се дължат 

на използването на лепила и други материали по време на практическите дейности на 

учениците от 1 и 3 клас, както и от мебелите. 

Измерените средни концентрации на бензен в закрити помещения между 4.0 μg m3 и 8.0 

μg/m3 не надвишават препоръчаната от Световната Здравна Организация (СЗО) 

стойност на вътрешен въздух от 10 μg/m3. 

От ароматните въглеводороди, измерени на закрито, концентрациите на толуен са най-

високи. Концентрациите на бензол, толуен, EB и ксилен във всички училищни 

помещения са по-високи, отколкото в двора (indoor/outdor > 1, съгласно СЗО). 

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) 
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РП I.5.5-2 (Създаване на усъвършенстван емпиричен модел за прогнозиране на 

стойностите на UV - индекса и съответно безопасното време на облъчване в 

зависимост от гореизброените фактори) 

Проведена е кампания с измервания чрез преносима апаратура на ултравиолетовата 

радиация, общото съдържание на озон в атмосферата, съдържанието на влага и 

оптическата дебелина на аерозолите в условията на ясно време. Изследването цели 

уточняване на зависимостта на биологически активната ултравиолетова радиация от 

денонощния ход на метеорологичното време с цел усъвършенстване на прогностичния 

модел на ултравиолетовата радиация. 

Измерванията показаха, че използваната в модела зависимост на индекса на 

ултравиолетовата радиация от  зенитния ъгъл допуска подобряване чрез въвеждане на 

емпирически обоснована по - сложна зависимост от съществуващата, което дава 

основание да се предприеме ново усъвършенстване на модела чрез въвеждане на 

линейно - параболична зависимост от косинуса на зенитния ъгъл. 

В резултат на тези изследвания е изведена и емпирична зависимост на индекса на 

ултравиолетовата радиация отнасяща се не само до хоризонтална повърхност, но и до 

повърхност перпендикулярна на слънчевите лъчи, което позволява да се предложи 

прогноза на допустимото време за престой под Слънцето на незащитени части на 

тялото, перпендикулярни на облъчването на Слънцето. Получените резултати 

предстоят да бъдат допълнени и обобщени чрез допълнителни измервания с преносима 

апаратура при благоприятни метеорологични условия. Допълнителни резултати, които 

също могат да бъдат използвани за прогнозиране на слънчевата ултравиолетова 

радиация се получиха и за дълговълновия диапазон - UVA (315- 400mm). 

Получените резултати са публикувани в Bojilova et al. Latitude Dependence of the Total 

Ozone Trends for the Period 2005–2020: TOC for Bulgaria in the Period 1996–2020. 

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.  

Оптимизирани и адаптирани са за конкретните условия на провеждане на 

изследванията известни в практиката методи за гама-спектрометричен анализ на 

естествени и техногенни гама-излъчващи радионуклиди в проби от въздушно-

преносими аерозоли, както и за анализ на 3H във валежи. Разработените в предходните 

отчетни периоди методики са приложени успешно, както за измерване на 

радионуклиди във фонови условия, така за оценка на радиационната обстановка в 

резултат на аварии и природни бедствия. 

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.  

Продължава работата по анализ на съдържанието на естествени и техногенни гама-

излъчващи радионуклиди в атмосферни проби - аерозолни филтри от връх Мусала, 

както и на 3H във валежи от гр. София (района на ИЯИЯЕ – БАН).  
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През отчетния период в аерозолните проби от връх Мусала не се наблюдават повишени 

нива на радиоактивният фон, а измерените стойност на обемната специфична активност 

на някои техногенни радионуклиди като йод-131 (131I) и цезий-137 (137Cs) са под 

минимално детектируемите нива – 0.1 Bq/m3 и 0.3 Bq/m3 съответно. Измереното 

съдържание на 3H за периода януари – май 2022 г. варира от ≤ 1.2 Bq/L до 7.99 Bq/L 

средна стойност 3.02 Bq/L. Анализът на резултатите показва, че стойностите варират в 

тесни граници и са относително постоянни. Данните са сравнени с гранични стойности, 

посочени в Наредбата за радиационна защита от 2018 г., в резултат на което не са 

регистрирани завишения и не се наблюдават отклонения от нормалния радиационен 

статус. Резултатите ще бъдат представени в годишния отчет. 

 Дейност 3. Измерване на гама фона.  

ИЯИЯЕ-БАН продължава непрекъснатия мониторинг на гама-фона на вр. Мусала и в 7 

точки на територията на института, включващ и района на изследователския реактор 

(ИРТ-2000). Данните, получени за първата половина на 2022 г., включваща и периода 

на военни действия в района на Чернобилската и Запорожката АЕЦ в Украйна 

показват, че няма завишение на гама-фона. Среднодневните стойности на 

радиационния гама-фон за връх Мусала варират от 0.12 до 0.18 µSv/h, а за гр. София от 

0.09 до 0.14 µSv/h.  

За територията на Република България естествения радиационен гама-фон е в 

границите от 0.06 до 0.40 µSv/h. В тази връзка може да се направи извод, че към 

настоящия момент няма риск за българското население в резултат на военните 

действия в Украйна и не се налага предприемане на радиационно-защитни мерки.   

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.  

Направен е анализ на получените данни от няколко последователни години, включващи 

периода на пожара в района на АЕЦ „Чернобил“ през април 2020 г., за проследяване на 

тенденцията в годишния ход на радиационния фон. Анализът на данните показва, че 

няма завишение на гама-фона, както и не са регистрирани техногенни радионуклиди 

над минималната дектируема активност (МДА) в аерозоли и атмосферни отлагания. 

Отсъстват неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка. Резултатите ще 

бъдат представени в годишния отчет. 

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.  

В ИЯИЯЕ - БАН, на вр. Мусала се провежда мониторинг на естествената и техногенна 

радиоактивност на въздушните аерозоли, който дава възможност да бъде регистрирано 

всяко отклонение от нормалния радиационен статус. Данните от измерванията на 

такава височина са представителни за широк район от югоизточна Европа и се 

получават преди всички останали отговорни институции поради естественото 

разположение на базовата екологична обсерваторията (БЕО „Мусала) към института, 

което е на най-високия връх на Балканския полуостров. Примери за това са 

регистрираните техногенни радионуклиди, продукти на делене 131I, 134Cs, 137Cs в 

аерозолните филтри през март 2011 г. в резултат на аварията във Фукушима и 

детектирането на 106Rh през 2017 г.  

Тази година през месец февруари започнаха военните действия около Чернобилската и 

Запорожката АЕЦ в Украйна. Експертите от ИЯИЯЕ - БАН още от самото начало 
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следяха внимателно развитието на събитията и всяко съобщение за евентуално 

радиационно замърсяване. На страницата на института бе публикувано съобщение за 

радиационната обстановка в страната и липсата радиационен риск за българското 

население (Institute for Nuclear Researches and Nuclear Energy - Към момента няма риск 

от радиоактивно облъчване за българското население вследствие на военните действия 

в Украйна (bas.bg)).  

Дейност 3. Определяне влиянието на различните антропогенни и естествени 

източници върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на 

екосистемите, както в градски урбанизирани райони и извън тях.  

Оценката на здравния риск за населението от различните антропогенни и 

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

условие за правилно приоритизиране на действията за нейното оздравяване.  

Резултатите за техногенните радионуклиди 131I и 137Cs от гама-

спектрометричните анализи на аерозолните проби са близки и под МДА и не 

представлява здравен риск и опасност за населението и околната среда. Тези стойности 

са значително под границата на средногодишната обемна активност на атмосферен 

въздух в жилища и на открито, определени за критична група от населението, съгласно 

Приложение №2 към чл. 18, ал. 6 на Наредба за радиационна защита издадена от 

Агенция за ядрено регулиране, Таблица 4 (Вторични граници на годишно постъпване 

на отделни радионуклиди в организма на лица от населението за шест възрастови групи 

чрез вдишване на аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове 

и пари и на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на 

открито). Допустимите нива са: 131I (7.3 Bq/m³) и 137Cs (3.2 Bq/m³).  

Нормалното присъствие на космогенния радионуклид 7Be във въздуха 

обикновено е в рамките на 0.3-5mBq/m³, стойности, които не могат да окажат 

въздействие върху човешкия организъм.  

При отклонение от нормалния радиационен фон и регистриране на техногенни 

радионуклиди в атмосферата е необходима най-точна оценка на ефективна 

индивидуална доза от инхалация на радиоактивните изотопи (Di). За пресмятане на 

дозите, се прави избор на дозовите конверсионни коефициенти (Dose conversion 

coefficients, DCC съгласно EURATOM directive (CEC, 1998). 

Конкретни резултати са представени в Приложение I.5.6.1.3. 

РП I.5.7. (Лидарно изследване и картографиране на аерозолни замърсявания в 

приземния атмосферен слой) 

Ръководител доц. д-р Таня Драйшу (ИЕ-БАН) 

РП I.5.7.2. (Лидарно картографиране на съдържанието, разпределението и 

динамиката на аерозолните замърсявания в прилежащия до повърхността 

атмосферен слой):  

Продължи провеждането на експерименти по лидарно сондиране  на приземния 

атмосферен слой над гр. София и определяне на разпределението (и неговата динамика) 

на коефициентите на екстинкция и обратно разсейване на аерозолите, в определени 

сектори на сканиране, както и по фиксирано трасе на сондиране на лидарната система. 

Привързването на резултатите от лидарните измервания към топографската карта на 

Софийска община позволи определяне на разпределението на аерозолния товар и 

идентифициране на възможни локални източници на замърсяване на въздуха. За 

обработка на резултатите е използвана разработената през първите три години на 

програмата методика за калибриране на лидарите за пряко измерване на масовата 

концентрация на аерозолите чрез измерване на техния коефициент на екстинкция. За 
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определяне на калибровъчната константа са използвани паралелно получени лидарни 

данни за аерозолната екстинкция и данни за масовата концентрация на ФПЧ с 

аеродинамичен диаметър по-малък от 10 µm (PM10) или 2.5 µm (PM2.5), получени от 

автоматичните контактни (in situ) измервателни станции за определяне  на качеството 

на атмосферния въздух, инсталирани на територията на Столична община. Използвайки 

калибровъчната константа, получените карти на разпределението на аерозолната 

екстинкция се преобразуват пряко в карти на разпределението на аерозолната масова 

концентрация, измервана по този начин изцяло по лидарен път. 

Мащабният и експресен лидарен мониторинг в съчетание с контактния (in situ) 

мониторинг на аерозолната обстановка и съответно на КАВ в големите градове 

позволява предприемането на оптимални (мащабни и своевременни) мерки за 

понижаване на аерозолните замърсявания, постигайки и поддържайки минимална 

концентрация на фини прахови частици (ФПЧ). 

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 база-данни, 

съдържаща подходящо визуализирани и представени графични резултати от анализ и 

обработка на експериментални данни от лидарни измервания на аерозолните 

замърсявания над гр. София. Базата данни е от отворен тип и позволява широк достъп 

на потребителите до получаваните 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 е от 

особено значение при оценка на потенциалните рискове от аерозолните замърсявания 

за човешкото здраве. 

 

 

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 първия етап от четвъртата година бяха обработени резултатите от 

изследванията върху граптолитното съдържание на проучените разрези. 

Съвместно със РП 1.6.1.2, 1.6.2, 1.6.8 и 1.6.12 беше финансирано закупуване на 

лабораторен микроскоп Axiolab 5. По задача 1.6.1.1 тази техника ще се използва за 

документиране на микрофосили и седиментоложки препарати. 

Теренните изследвания ще се проведат през втория етап, като са набелязани 

разрези, в които е възможно да е запазена непрекъсната стратиграфска 

последователност около ордовик–силурската граница. 

Резултатите от изследванията до момента по РП 1.6.1.1 ще бъдат представени на XXII 

конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация, който ще се проведе на 7–11. 09. 

2022 г. в Пловдив, България. 

Sachanski, V., Andreeva, P., Kiselinov, H., Tanatsiev, S., Lakova, I. 2022. In search of the 

Ordovician–Silurian boundary in Bulgaria. – CBGA2022, 7-11.09.2022, Plovdiv 

(резюмето е прието за публикуване с документ от организационния комитет) 

 
  

http://www.ie-bas.org/Departments/LidarData_Horizont/
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РП 1.6.1.2: Глобални събития Kellwasser и Annulata в горнодевонски разрези 

от България (372 млн. г.) 

 

Фокусът на изследване и през четвъртата година продължава да бъде глобалното 

събитие Kellwasser (на границата франски-фаменски етаж преди 372 милиона години), 

глобалното събитие Annulata (в основата на горнофаменския подетаж – горен девон IV-

A млн. г.?) и нови данни за събитието Хангенберг в края на девонския период, които са 

установени в дълбокоморски девонски седиментни последователности в цял свят. Един 

нов аспект на изследванията в подбраните девонски разрези у нас е анализиране на 

седиментоложката условия,  присъствието на лидити - техният генезис, химизъм и 

интерпретация на обстановките на седиментация. 

Всички планирани задачи за 4–та година са изпълнени, като са опробвани, 

обработени в лаборатория и сканирани на електронен микроскоп конодонтните 

находки от три разреза. Извършен е детайлен седиментоложки анализ за присъствието 

на лидити в изследваните разрези. Колективът работи по подготовка на статия за печат 

в списание с ИФ до края на 2022 г. 

 

РП 1.6.2: Раннотоарско аноксично събитие (186,3–181,6 млн. г.) 

 

Съгласно работната програма на тази задача за първия етап на четвъртата година, 

извършени са следните дейности: 

1) Допълнена е и е интерпретирана събраната в предходните години палеонтоложка 

и седиментоложка информация в избраните разрези около Т-ОАЕ. 

2) Завършена е аналитичната работа на всички проби за геохимия на главни елементи 

и индикативни елементи-следи в седиментите. В лаборатория в чужбина е изпратена за 

анализ последна серия от микропроби, за измерване съдържанията на живак и 

органично вещество. Очаква се да се получат резултати през втората половина на 

настоящата година. 

3) Завършена е аналитичната работа за определяне на степента на пиритизация на скалите 

в разрезите около Т-ОАЕ. Измерени и преизчислени са количествата на реактивното желязо 

в седиментите. 

4) Получените резултати по задачата от предходните години на програмата са докладвани 

с виртуално участие в Сесия SSP1.1 на Генералната асамблея на Европейския Съюз по 

Геонауки (EGU General Assembly 2022), която се проведе от 23.05. до 27.05.2022 г. във Виена 

(Австрия): 

Metodiev, L., Koleva-Rekalova, E., Georgieva, M., Stoylkova, T. 2022. Palaeoenvironmental 

changes in the Moesian Basin (Bulgaria) during the Toarcian. EGU General Assembly 2022, 

EGU22-3697, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3697. 

 

 

РП 1.6.3: Валанжинско океанско аноксично събитие “Вайсерт” (134.6 – 

134.3 млн г.) 

През четвъртата година от изпълнението на проектната задача усилията на колектива 

са ориентирани предимно към обобщаване на получените до момента резултати и 

представянето им на научни форуми в страната или в чужбина, както и публикуването 

на резултатите от изследванията в реномирани научни списания.  Продължава и през 

този етап работата свързана обработването и анализите на някои материали, събрани по 

време на ревизиращите опробвания през 2021 година. Усилията ни са насочени към 
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микрофациалния седиментоложки анализ, таксономията на микрофосилите (предимно 

бентосни фораминифери и варовити динофлагелатни цисти), проследяване и 

анализиране на вертикалното разпространение на таксоните, извеждане на зонални 

иостратиграфски схеми, анализ на получените от изотопни изследвания данни от 

разрезите. 

През месец май 2022 год. беше изнесен доклад на 21-та СЧП палеонтоложка 

конференция в гр. Братислава, Словакия със заглавие: 

Ivanova, D. K., Chatalov, A. 2022. Berriasian-Hauterivian microfossil associations across 

the demise and drowning of the Slivnitsa Carbonate platform, Southwest Bulgaria. 21st 

Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, May 22-25, 2022, Bratislava, Slovakia, 

137-138. (ISBN 978-80-8174-064-0) 

Изпратен е в редакцията на сп. “Доклади на БАН” текстът на първата статия по 

проекта със заглавие: 

Ivanova, D. K., Chatalov, A. 2022. A New Record of the Valanginian Weissert Event in 

the section Kalotina, Southwestern Bulgaria. C. R. Acad. Bulg. Sci. (submitted) 

Продължава работата върху статията, предвидена за предаване за печат през третата 

година. Сериозното забавяне и драстичната промяна в съдържанието на текста спрямо 

първоначалния вариант бяха наложени както от новополучените в процеса на работа 

данни, така и от необходимостта от допълнително технологично време за изготвянето 

на нови изотопни анализи:  

Chatalov, A., Ivanova, D. K. 2022. The Valanginian history of the Slivnitsa Carbonate 

Platform (Western Bulgaria): evidence for emergence and drowning of the platform. 

 

РП 1.6.4: Кампан-мастрихтско климатично захлаждане (73–71 млн. г.).  

В шестте месеца на четвъртата година на изследването, са проведени следните 

конкретни дейности по задачата:  

Завършена е оброботката на фактическия материал – разпадане на пробите за 

микрофосили – фораминифери и варовит нанопланктон от разрезите Бяла и 

Белоптичене.  

Отбрани са екземпляри от един род фораминифери – Cibicidoides, за извършване 

на анализи на леки изотопи (δ13C, δ18О) и избрани главни елементи и елементи-

следи от новоустановения разрез при Бяла.  

Продължава броенето на нанофосилите – т. нар. пълен количествен анализ от 

кампан–мастрихтския интервал в разрез Бяла, с цел да се определи абсолютното 

количествено присъствие на всеки от установените видове по проби.  

Приключи броенето на нанофосилите в разрез Белоптичене. Резултатите от 

абсолютния количествен анализ, както и качественият биостратиграфски анализ 

в разрез Белоптичене показва, че геоложкият запис на СМВЕ е непълен, тъй като 

липсва най-късната част на събитието. С характерни нанофосилни асоциации е 

доказано присъствието на следните зони: UC15eTP (pars.), UC16aTP, UC16bTP и 

UC17 (pars.). Установено е стратиграфско несъгласие, което поради недобрата 

разкритост на терена не може точно да се локализира, при което седиментите от 

зона UC17 (lower Maastrichtian) се покриват от кластичните седименти на зона 

NP3 (Danian). 

Резултатите от изследването на разрез Белоптичене ще бъдат представени на 18-та 

Конференция на INA (Avignon, Франция, която ще се проведе от 27 август до 3 
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септември). Подадено е резюме за постерна презентация (Granchovski & 

Stoykova, 2022, submitted).  

 

РП 1.6.5. Палеоцен-еоценски термален максимум (ПЕТМ, 55,5 - 56 млн. г.) 

 

 През първата половина на четвъртата година на изследването, са постигнати 

следните резултати съгласно работната програмата: 

 

1.Обобщение на проявата на ПЕТМ в български разрези от различни части на 

Северна България и реакцията на нанопланктона са синтезирани в излязлата 

от печат монография „Nannofossil stratigraphy and global events in the Paleocene 
and Lower Eocene of northern Bulgaria“, АИ „Проф. М. Дринов“, 296 p., 2022, 

ISBN: 978-619-245-125-7. 

 

2.Получени са измерванията на С- и О-ни изотопи от фораминиферни черупки на 

33 бр. проби от разреза при с. Рибен. Построена е кривата на стойностите им. 

Регистриран е рязък негативен екскурс на δ13C – от –0.05‰ до –4.90‰, 

маркиращ началото на климатичното затопляне (CIE). Подобен негативен 

екскурс, макар и от по-малък мащаб, е изразен и при стойностите на δ18O (от 

–4.11‰ до –5.72‰), проба R23. 

 

3.Осъществени са спешни теренни опробвания с висока резолюция на разреза 

при с. Рибен в интервала над резкия негативен екскурс на 13C (според 

получените изопопни данни от ноември 2021). Новите проби са разпаднати и 

отбрани, като са извлечени бентосни фораминифери (р. Cibicidoides) за 

изпращане за допълнителни изотопно-геохимични измервания в 

Университета в Лозана. 

 

4.Над резкия негативен екскурс на 13C, е установена специфична топлолюбива 

нанофосилна асоциация, представена от многобройни дискоастери (D. 

salisburgensis, D. lenticularis, D. multiradiatus, D. araneus) и значително по-

редки коколити (C. pelagicus, Toweius tovae, T. serotinus). Други 

стратиграфски важни видове като Rhomboaster bramlettei и R. calcitrapa, се 

срещат спорадично в PETM интервала в българския разрез, което е 

специфична особеност.  

 

5.Новополучените резултати ще бъдат представени на 18-та Конференция на INA 

(Avignon, Франция, 27 август до 3 септември 2022). Подадено е резюме за 

постерна презентация (Stoykova et al., 2022). 

 

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.)  

Минералният състав на нови образци от туфи и игнимбрити са изследвани за 

главни елементи с микросондов анализ в CNR (Флоренция, Италия) и за елементи 

следи с LA-ICP-MS анализи в Геологическия институт при БАН. Изследванията ще 

бъдат представени на конгреса на КБГА  и в публикации. 
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През първото полугодие бе акцентирано върху продължаване на теренното 

проследяване на Родопските приабонски и олигоценски кисели ерупции с избор на 

нови подходящи разрези и опробване за вулканоложки, петроложки и палеонтоложки 

изследвания. Бяха опробвани за различните видове анализи три вулканогенно-

седиментни последователности на о-в Самотраки, Гърция. 

Продължиха лабораторните изследвания на вулканските материали, включващи: 

изработка на микроскопски препарати; микроскопски изследвания за опредяляне на 

типичните фенокристални асоциации на всяка ерупция; подбор на шлифи за 

микрорентгеноспектрален анализ и лазерна аблация; избор на допълнителни проби за 
40Ar/39Ar и U-Pb датировки. В ход е интерпретацията на получените резултати. 

Новите резултати са оформени и подадени като кратки резюмета и ще бъдат 

представени на изпратени са 3 резюмета на Конгреса КБГА (7-11 септември 2022, 

Marchev et al., 2022) и на 18-та Конференция на INA (Avignon, 27 август – 3 септември 

2022, Stoykova et al., 2022). 

РП 1.6.7. Екстремни климатични промени и критични събития в сухоземните 

екосистеми през палеогена и неогена (65–2 млн. г.) 

Според работната програма са извършени следните дейности: полева дейност; 

камерална обработка на събраните материали за макрофлористични анализи, 

лабораторна обработка на събраните материали за спорово-поленов анализ; работа с 

палеоботанични колекции, които се съхраняват извън ИБЕИ-БАН; анализ на поленови 

спектри с прилагане на метода Coexistance approach и получаване на количествени 

данни за палеоклимата за поне 4 климатични показателя.  

По-важните постигнати резултати са следните: 

Установяване на нова фосилна флора от палеогенски седименти край с. Берсин (ЮЗ 

България). Установената фосилна макрофлора е представена от 18 листни отпечатъци. 

Идентифицирани са осем вида от осем семейства. Преобладават двусемеделните 

растения, но има представители на папратите (Rumohra recentior (Unger) Barthel) и 

едносемеделните растения (Phoenicites salicifolius (C. Presl) Unger) (фиг. 1). Прави 

впечатление доминирането на изчезналия вечнозелен вид от Fagaceae Eotrigonobalanus 

furcinervis (Rossm.) H. Walther et Kvacek. Неговите отпечатъци съставляват 50% от 

всички изкопаеми материали. Вероятно този вид е оформил дървесната растителност. 

E. furcinervis е съществувал от средния еоцен до границата олигоцен-миоцен и е бил 

географски широко разпространен, т.е. от централна Европа до Русия, както и до 

Средиземноморския район (Mai, Walther, 2000; Velitzelos et al., 1999). Счита се за 

топлолюбив вид, който расте във вечнозелени широколистни гори, както и в смесени 

мезофитни гори, адаптирани към влажен и топло-умерен до субтропичен климат (Mai, 

Walther, 2000). E. furcinervis присъства в тафоценози от типа на крайречни гори, блата, 

торфени блата, както  и в зонална растителност и следователно това растение толерира 

широк спектър от природни условия и характеристики на почвата. През еоцена често 

преобладава в зоналните гори Fagaceae–Lauraceae (Mai, Walther, 2000). Engelhardia 

orsbergensis (Wessel et Weber) Jahnichen, Mai et Walther и палмата Phoenicites salicifolius 

(C. Presl) Unger също са често срещани дървесни видови в палеорастителността на 

Берсин.  

За относителната древна възраст на изследваната палеофлора може да се съди по 

участието в нея на три изкуствени рода – Daphnogene, Eotrigonobalanus и Phoenicites, 
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което представлява 37,5% от нейния състав. Тези родове нямат близки роднини в 

съвременната флора. Другите родове и техните видове, открити в палеофлората на 

Берсин, са типични за палеогена, въпреки че някои от тях се срещат, макар и 

ограничено до границата на миоцен-плиоцен (напр. Daphnogene lanceolata Unger).  

Наличието на видове като Daphnogene lanceolata Unger, Phoenicites salicifolius (C. Presl) 

Unger и Rumohra recentior (Unger) Barthel, които досега не са установени в долния и 

средния еоцен в България, дава основание да се предположи, че флороносните 

седименти най-вероятно са с възраст късен еоцен. Липсата на аркто-терциерни 

представители в берсинската макрофлора предполага, че тя се е развила преди 

олигоцена, когато тези елементи навлизат на територията на България. Поради 

присъствието на вида Dalbergia rectinervis Ettingshausen тук може да се допусне и 

възможността за стратиграфско положение на седиментите на границата на горния 

еоцен – долния олигоцен. 

Палинология и палеоекология на късния олигоцен от Югозападна България 

В настоящето изследване за първи път са анализирани и сравнени палинологични 

данни от проби от Бобовдолския и Пернишкия басейн. Извършен е анализ на 

растителността и палеоклимата. Данните показват широко разпространение на смесени 

мезофитни горски палеоценози, показващи топъл и влажен субтропичен до топъл 

умерен климат и мека и умерено влажна среда. Проследени са изменението на климата 

и динамиката на растителността. За получаване на количествени данни за климата е 

приложен подходът за съвместно съществуване (Mosbrugger and Utescher 1997, Utescher 

et al. 2014). Анализът на палеоклимата показва възможна тенденция на захлаждане през 

късния олигоцен, вероятно предизвикана от глобално захлаждане на климата по това 

време. Във всички анализирани микрофлори по-голямата част от таксоните показват, че 

не е имало истински сух сезон и че климатът като цяло е топъл и влажен. 

Направени са 2 публикации по задачата (от типа „кратки съобщения“): 

Bozukov, V., Vatsev, M., Ivanov, D., Simov, N. New fossil flora from Palaeogene sediments 

near Bersin village (SW Bulgaria).  Review Bulgarian Geological Society, vol. 82, 

part 3, 2021, p. 102–104 

Ivanov, D. Palynology and palaeoecology of the Late Oligocene from southwestern Bulgaria. 

in: Fekete, K. (Ed.), 2022: 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference. 

Field Trip Guide and Abstracts Book. Bratislava, St. Geol. Inst. D. Štúr, 135-136, 

ISBN:ISBN 978-80-8174-064-0. 

РП 1.6.8 Климатични промени в Източния Паратетис през миоцена (23 – 5 млн. 

г.).  

Описани са опробваните седименти от Галатската и Евксиноградската свити в разрез 

"Св. Никола-Бриз" в гр. Варна. 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. 

През второто полугодие на 2022 г. ще бъдат проведени нови  теренни проучвания в 

двата основни  обекта, включени в работната ни програма - ревизионни маршрути в 

района на с. Българево, Добричко и нови разрези в района на „Бриз”, Варна.  
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През следващия етап са предвидени минераложки, петрографски и 

гранулометрични изследвания за характеризирането на тези седименти.  

 

 

Провежда се диатомеен анализ – 38 проби съдържат беден фосилен материал. 

Пробите са лабораторно обработени, подготвени са трайни микроскопски препарати, 

започнато е таксономичното определяне на видовия състав, което трябва да е 

завършено през следващата отчетна година.  Първите резултати бяха представени с 
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постерен доклад на 1st International Conference on Botany and Mycology, София, 25-26 

октомври 2021. https://icbomyco.com/. 

Продължава анализът на фосилната диатомейна флора от разрез „Зеленка” при с. 

Българево:  светлинна микроскопия и определяне на относителното количество на 

диатомейните видове във всяка проба; сканираща електронна микроскопия; създаване 

на екологични спектри на видовете; палеоекологична интерпретация. Предстои 

обобщение на всички резултати по разрез „Зеленка” и подготовка на статия в 

международно списание с импакт фактор. 

 

1.6.9. Холоценските флуктуации на морското ниво по българското Черноморско 

крайбрежие и въздействието им върху древните цивилизации  

Изследванията бяха насочени към търсене на доказателства за катастрофичния 

сценарий на холоценската новочерноморска трансгресия, която според някои 

предизвиква рязко покачване на морското ниво към края на Бореалния период (преди 

около 7500 г.) и катастрофално заливане на шелфа със солени средиземноморски води 

през Босфора. 

Извършени са лабораторни анализи на пробите, събрани през миналогодишния 

полеви сезон. Осъществена е и ГИС обработката на картния материал, от която до 

голяма степен зависи крайният резултат за обхвата на черноморските трансгресии през 

кватернера.  

 

1.6.10. Геоложки записи на кватернерни климатични промени 

Задачата изследва тенденциите в динамиката на климата на Земята в 

дългосрочен план от порядъка на стотици хиляди години чрез измерване и датиране на 

геоложки записи на климатичните изменения, анализът на които позволява по-дълбоко 

разбиране на настоящите и надеждно прогнозиране на бъдещите климатични и други 

промени на Земята. Изпратени са две проби за U/U изотопно датиране на изследвани от 

нас пещерни седименти в Калтън Университет, Отава, Канада. 

Анализирахме циклите на повтаряемост на промените на температурата в 

палеоклиматични записи за продължителни интервали време. Предстои 

датиране на записите по дейност 1. 

Регистрирахме екстремно климатично застудяване през кватернера у нас, 

запазено в геоложкия летопис. Предстои датирането му по дейност 1. 

Подготвихме резултатите от изследванията по Задачата за представяне на 

престижния международен форум: 18-th International Congress of 

Speleology, 24-31 July 2022, Savoie Mont-Blanc, като доклада ни от 4 

страници пълен текст е приет за публикуване в докладите на Конгреса 

(Shopov, in press). 

Shopov, Yavor (in press) On the Possibility to use δ13C Speleothem Records for 

Determination of Total Freezing of the Ground during Glaciations. – Proceedings of 18-th 

International Congress of Speleology, v. 3, Savoie Mont-Blanc, France, Karstologia, 23, ISSN 

0751-7688, 4 pp. 

https://icbomyco.com/
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1.6.11. Промените в растителността на територията на България през късния 

плейстоцен и холоцен – ключ за прогнозиране на измененията на екосистемите 

при климатични промени и антропогенен натиск 

 

Проведени са теренни проучвания и събиране на материал за археоботанични 

изследвания и палеоекологичен анализ. Направени са съответните обработка, чрез 

прилагане на флотационни методики за лабораторна обработка.  

Анализът на поленови спектри на съвременни повърхностни проби от централни 

Родопи показа значителна обвързаност между съвременната растителност и полен 

поленовият дъжд. Поленовият дъжд в значителна степен корелира с обкръжаващата 

растителна покривка и е в зависимост от климатичните особености. 

Извършен е анализ със сканиращ електронен микроскопия (СЕМ) и електронно-

дисперсивен анализ (EDX). То е проведено в Лабораторията по физика на твърдото 

тяло към Физически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

Анализирани са археоботанични обекти, които ще предоставят ценна информация за 

бита на хората и за условията на околната среда през последните няколко хилядолетия. 

 

1.6.12. Палеолимнологично проучване на кватернерни езерни седименти от 

високопланински езера в Рила и Пирин планина 

Рила – циркус „Седемте Рилски езера” 

 

Мониторингови станции за пробонабиране в района на „Седемте Рилски езера” 

 

През второто полугодие на четвъртата отчетна година на проекта, при благоприятни 

метеорологични условия, ще се проведе последна командировка за събиране на 

бентосни мониторингови проби от езерата в циркус „Седемте Рилски езера” и от езеро 

„Безбог” в Пирин. Крайбрежните бентосни диатомени съобщества са основни 

индикатори, които реагират на източниците на замърсяване по бреговата линия. 

Крайбрежните общности обаче могат също да бъдат силно повлияни от други фактори 

на околната среда: като се приеме, че дори в езера без антропогенен натиск, 

общностите могат да бъдат хетерогенни. За да изследваме естествените причини за 

хетерогенността на общността ще продължи да се следи антропогенното влияние и 

промените на трофичния и ациден статус на езерата, както и промени в 

продължителността на снежната покривка. 

 

Получените данни от статистическата обработка с анализи PCA (principal 

component analysis) и CCA (canonical correspondence analysis) върху бентосните проби, 

от  2016 г. от Седемте Рилски езера и резултатите ни от 2000/2001г. ще бъдат обобщени 

и представени с доклад на сесия GT 8, КБГА’2022, Пловдив.  По тези данни могат да се 

проследят климатични и антропогенни промени в изследваните езера през последните 

15 години и да се сравнят с данните, които вече сме публикували за последните 250 

години  от същия район.  Уточнени са диатомейните видове, включени в Червения 

списък на Европа, както появата и развитието на инвазивни видове.  

 

Пирин –езеро Безбог 
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Езерото Безбог (41˚44 ́N, 23˚32́ E) е циркусово езеро, разположено в 

североизточната част на Пирин планина. Надморската му височина е 2250 m, 

дължината е 125 m, ширината - 75 m, а максималната дълбочина – 7 m. 

 

Започнато е изследването на седиментните проби от сондаж езеро „Безбог”. 

Провежда се диатомеен анализ на сондаж с дълбочина 565 сm. Пробите са взети на 

интервали от: 8 сm (дълбочина 556-455 сm); 2 сm (дълбочина 441-435 сm); 1 сm 

(дълбочина 435-415 сm); 2 сm (дълбочина 415-400 сm); и отново 8 сm (дълбочина 378-0 

сm). Събрани са и съвременни бентосни (епилитни) проби от три определени 

мониторингови точки в периферията на езерото: 2004г.; 2009г.; 2019г. Предварително 

изследвани са пробите в интервал 556-300 сm – общо 55. През първата отчетна година 

на проекта бяха лабораторно обработени останалите проби от сондаж езеро „Безбог” 

(300-0 cm). Пробите бяха подготвени за светлинно микроскопски анализ. Резултатите 

от диатомейния анализ ще бъдат корелирани с вече проведения поленов анализ и ще 

бъдат сравнени с предоставени абсолютни датировки. Провежда се светлинната 

микроскопия и определяне на  относителното количество на диатомейните видове във 

всяка проба в интервал 300-0 см. След завършване на този етап ще се осъществи 

сканиращата електронна микроскопия и създаването на екологични спектри на 

видовете - основни фактори, които ще се интерпретират в екологичния анализ са 

температура, активна реакция на средата /рН/, трофичен статус, сапробност и др; 

определяне на тенденциите в ацидификацията на средата и промените в снежната 

покривка. 

Слез завършване на палеоекологичното изследване въз основа на диатомеен 

анализ на седименти от езеро „Безбог”, резултатите ще бъдат обединени чрез 

статистически анализи  (PCA - principal component analysis, CCA - canonical 

correspondence analysis), и сравнени с данните от проведен поленов анализ с абсолютни 

датировки. Това изследване трябва да бъде завършено през петата година от отчетния 

период.  

 

 

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 първия етап на четвъртата година продължава анализът на сателитните 

снимки, както и работата по подготовка на втора публикация по данните от предишната 

година. Постигнатите резултати до момента са представени чрез постер на Десетата 

конференция на Европейския комитет по опазване на мъховете, провела се на 24-27 май 

2022г. в Загреб. Постерът е представен в Приложение към настоящия отчет. От 

събраната и анализирана досега информация (от теренните проучвания и сателитните 

снимки), се затвърждава очакването, че използваният алгоритъм за характеристика на 

растителната мозайка в торфищни местообитания, дава представа за сезоните промени 

по отношение на овлажняване, отразяващи се върху развитието на растителни видове с 

различни изисквания по отношение на този абиотичен показател - хигрофити, 

мезохигрофити, мезофити  
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През следващите месеци ще продължи анализа на наличните данни и ще бъдат 

направени нов иверификации на терен. 

 

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

обект за оценка на климатичните промени 

През настоящата четвърта година от Програмата работата на екипа продължава 

съгласно предвидените дейности и времевия график на тяхното изпълнение. През 

първия (междинен отчетен) етап на 2022 г. бяха извършени изследвания в целевите 

обекти към подзадачата по следните планирани дейности: 

Дейност: Мониторинг в определените пробни площи на избрани показатели и 

компоненти на биотата 

През отчетния период бяха проведени теренни изследвания в съобществата от 

върболистен тъжник (Spiraea salicifolia) и храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) в 

района на Западни Родопи. Мониторингът на гръбначните животни беше извършван по 

трансектния метод и метода на фотокапаните като в края на зимния и началото 

пролетния сезон през месеците март-май 2022 във всяко от съобщества бяха заложени 

фотокапани за по 94 капаноденонощия. В храсталаците от върболистен тъжник бяха 

регистрирани кос (Turdus merula) и червеногръдка (Erithacus rubecula). В границите на 

съобществото и около него бяха регистрани следи от сърна (Capreolus capreolus), 

лисица (Vulpes vulpes), таралеж (Erinaceus concolor), язовец (Meles meles), а от 

влечугите беше регистриран слепок (Anguis fragilis). 

 

 
Фиг. 1 Червеногръдка (E. rubecula)Фиг. 2 Следи на язовец (M. meles), лисица (V. vulpes) и таралеж (Е. concolor). 

 

В съобществото от храстовиден очиболец (P. fruticosa) бяха регистрирани сърна 

(C. capreolus), дива свиня (Sus scrofa), лисица (V. vulpes), заек (Lepus europaeus), както и 

два индивида златка (Martes martes).  

 

 
Фиг. 3. Златка (M. martes) – два индивида регистрирани в съобществото от храстовиден очиболец (P. fruticosa). 
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Фиг. 4. Заек (L. europaeus) и лисица (V. vulpes) в съобществото от храстовиден очиболец (P. fruticosa). 

 

 

Дейност: Представяне на резултати на международен форум 

По тази дейност е подготвен и одобрен абстракт за участие в International 

Seminar of Ecology – 2022, който ще се проведе през септември, със заглавие Boreal 

relict shrub habitats of Willow-leaf meadow sweet (Spiraea salicifolia) and Shrubby 

cinquefoil (Potentilla fruticosa) in Western Rhodope and their role for the mammals. 

 

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. 

Направен е анализ на наличните данни и са избрани обекти за посещение през 

2022 г. Данните са свързани с растителни съобщества, разпространени над горна 

граница на гората и принадлежащи на растителност от типа мочурища. Избрани са 

общо 23 описания, от които 14 в Средна гора, 3 в Стара планина и 6 в Рила. Ще бъдат 

направени актуални фитоценологични описания, които да съдържат данни за видовия 

състав и количествените параметри на видовете в пробните площадки.  

Планирана дейност 2. Събиране на актуални данни за биоразнообразието 

Предвидено е събиране на актуални данни от избраните обекти в Рила, Стара 

планина и Средна гора. Командировките са планирани за месец август 2022 г. 

Планирана дейност 4. Прилагане на избраните критерии и анализ на резултатите. 

Избраните критерии са свързани с промени във видовия състав, количествените 

параметри отделно на доминиращите видове и на съпътстващите видове, проективно 

покритие на видовете семенни растения и на видовете мъхове. 

 

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 предвидените дейности от 

предварителния план по тази подзадача. Извършени са наблюдения за установяване на 

нови данни за разпространението на гъбите в местообитание 7140 в България. 

Внесени са 28 записа на данни от наблюдения на гъби в изследваното 

местообитание. 
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В сфагнови торфища в Рила са установени 2 вида гъби, нови за България: 

Russula aquosa Leclair and R. griseascens (Bon & Gaugué) Marti. 

Новите видове за България ще бъдат представени с постер на международен 

научен форум: 

 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2022. New species for the Bulgarian 

mycobiota from Sphagnum-mires. – In: 2nd International Conference on Botany and 

Mycology, Sofia, 19–20 September 2022, Sofia. 

 

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

върху флористичното разнообразие като компонент на устойчива и благоприятна 

жизнена среда 

През първата половина на четвъртата година от изпълнението на проекта и в 

съответствие с планирания график, в процес на подготовка е теренно проучване на 9-те 

целеви обекти (отчетни площадки) в района на Черното плато и на Скопарника 

(Витоша), в съответствие с „Протокол за мониторинг“. Теренното проучване е 

предвидено за 21.06.2022 г. За всяка отчетна площадка ще се попълни по един 

формуляр. Информацията ще бъде дигитализирана. Ще бъдат „свалени“ данните от 

поставените постоянни почвени датчици за дългосрочно измерване на температурата 

(през интервал от 1 час). При необходимост някои от тях може да бъдат подменени с 

нови. Всички данни ще бъдат анализирани след провеждане на последната 

командировка през есента на 2022 г.  

Подготвен и одобрен за представяне е един постерен доклад за участие в 

международен форум в Атина, Гърция. 

 

Bancheva S., Vladimirov V. 2022. Recent deterioration of the population state of 

Tozzia alpina subsp. carpathica in Vitosha Mountain, Bulgaria. 8th Balkan Botanical 

Congress, 4-8 July 2022, Athens, Greece. 

 

 

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 2022 се 

работи по Дейност 3. 

Дейност 3 

Обобщени са резултатите от полевите изследвания в контекста на пригодността 

на територията и антропогенните въздействия в района на Натура 2000-зона 

BG0001389 – Средна гора. Изработен е модел  за динамиката на местообитанието на 

лалугера за периода 1985 - 2019 г., основан на сателитни изображения (Landsat 5, 8). 

Резултатите са анализирани в контекста на измененията в антропогенното влияние и 

климатични промени, както и възможността този подход да бъде използван за 

мониторинг на местообитания на видове. Подготвена е научна статия, която е 

предложена  и предстои да бъде  приета за печат : 

Zidarova, S., Popov, V. Long term (1985 – 2018) changes of the habitat suitability of 

European souslik assessed by maxent modelling based on Landsat satellite imagery – a case 

study from a mountain landscape of Central Bulgaria. Acta Zoologica Academiae Scientiarum 

Hungaricae.  
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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. 

 

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 отчетения период е интензифицирана теренната работа с цел получаване на 

нови данни за моделните видове от надсемейство Scarabaeoidea и семейство 

Cerambycidae. През април и май на 2022 г. са проведени 14 посещения на терен. 

Получени са нови данни за разпространението на пет от моделните видове: Lethrus 

perun Král & Hillert, 2013, Butozania bulgarica (Kantardzhieva-Minkova, 1953), 

Pseudotrematodes frivaldszkyi (Ménétriés, 1836), Phytoecia argus (G. F. Frölich, 1793) и 

Dorcadion lineatocolle Kraatz, 1873. Част от събраните екземпляри са препарирани и 

включени в колекционна сбирка, останалите се съхраняват в 70 или 96% спирт. 

Отчетени са географските координати на находищата и са получени оригинални данни 

за биологията и екологичните особености на установените видове. Специални усилия 

са положени за установяване на актуалното разпространение на вида Butozania 

bulgarica, като са посетени голяма част от известните през миналия век находища на 

вида, а също и съседни райони в ЮЗ България. Маркирани са хранителни растения на 

Phytoecia argus в района на с. Понор с цел проследяване развитието на ларвите на вида 

по-късно през сезона. Проведени са теренни изследвания в началото на юни за 

допълване с нови данни разпространението на видовете социалнопаразитни мравки в 

България. Предстои преглед и обработка на събраните материали и въвеждане на 

новата информация в базата данни. Стартирано е проучване на ектопаразити по птици 

и прилепи в райони с изразено средиземноморско влияние. Събран е материал от 

перови акари от птици, като част от него е монтиран на микроскопски препарати.  

Във връзка с изследвания на влиянието на климатичните фактори върху почвени 

нематодни съобщества са обработени 16 почвени проби, събрани през есента и зимата  

от експериментална площадка в Преходно-средиземноморската климатична област. 

Направени са 48 полутрайни микроскопски препарати, в които са монтирани около 

2400 нематоди. Предстои определяне и сравнителен анализ на структурата на 

нематодните съобщества от трите изследвани климатични области. Анализирано е 

обилието и срещаемостта на родовете почвени нематоди, установени в пожарище в 

района на с. Стара Кресна през май 2021 г., четири години след пожара, както и в 

контролна площадка.  

Заявено е участие с доклад на тема „Social parasitic ants in Bulgaria – new 

distribution records and overview“ на Международния семинар по екология - 2022: 

Актуални проблеми на екологията, на който ще се докладва част от резултатите по 

проекта. 

 

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. Ранното откриване на чужди видове и 

своевременното информиране на ключовите заинтересовани страни за реакция са един 

от най-ефективните и евтини начини за предотвратяване на въвеждането и 

разпространението на подобни видове. Регламент (ЕС) 1143/2014 на Европейския 
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парламент и на Съвета изисква страните-членки да създадат такива национални 

системи. Във връзка с това са извършени следните дейности: 

Провеждане на две работни срещи с ключови заинтересовани страни – МОСВ, 

ИАОС, научни организации и НПО. Срещите са проведени в МОСВ под 

ръководството и с активното участие на ресорния заместник министър. 

Провеждане на работна среща с експерти от ИАОС, отговорни за мониторинга на 

биологичното разнообразие в страната, за уточняване на принципни и 

технически детайли във връзка с разработване на софтуерната част (модул) на 

Националната система за ранно откриване и предупреждение за чужди видове, 

включително тези от Списъка на ЕС към Регламент 1143/2014. 

В резултат на проведените срещи и дискусии е разработена подобрена 

концепция за Националната система (представена в Приложение 1.7.3.1), в която са 

описани целта на системата, основните принципи при изграждането и 

функционирането, етапи, източници на данни, необходимите ресурси и 

инфраструктура, отговорните институции. 

През отчетния етап са извършени и дейности, свързани с разпространението на 

резултатите от проекта: 

Представяне на концепцията за Национална система за ранно откриване и 

предупреждение за чужди видове на Дискусионния форум „За природа свободна 

от инвазивни чужди видове растения“, проведен на 10.06.2022 г. в гр. Пловдив 

(https://invasiveplants.eu/forum/). 

Излязла е една публикация от печат с резултати от проекта. 

Извършените дейности през отчетния период са свързани основно със следните 

задачи от плана за настоящата проектна година: „5. Описание на националната 

система за ранно откриване и предупреждение за инвазивни чужди видове“ и „7. 

Разпространение на резултатите“. 

 

 

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 предвидените дейности от 

предварителния план по тази подзадача. Извършени са наблюдения за установяване на 

нови данни за разпространението на гъбите в България. Събрани, документирани и 

приготвени за трайно съхранение са 31 образeца с гъби. 

Установени са 17 вида гъби, нови за България: Lactarius albocarneus Britzelm., 

L. atlanticus Bon, L. fulvissimus Romagn., L. intermedius Berk. & Broome, L. lilacinus Fr., L. 

luridus (Pers.) Gray, L. mediterraneensis Llistos. & Bellù, L. obscuratus (Lasch) Fr., L. 

omphaliiformis Romagn., L. quieticolor Romagn., L. romagnesii Bon, L. rubrocinctus Fr., L. 

salmonicolor R. Heim & Leclair, L. tabidus Fr., L. vinosus Maire, Dumée & L. Lutz, 

Lactifluus bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeken, and L. rugatus (Kühner & Romagn.) 

Verbeken. 

Новите видове за България ще бъдат представени с постер на международен 

научен форум: 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2022. New species of Lactarius and 

Lactifluus (Russulaceae, Russulales) for the Bulgarian mycobiota. – In: 2nd International 

Conference on Botany and Mycology, Sofia, 19–20 September 2022, Sofia. 

 

https://invasiveplants.eu/forum/
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Подзадача РП.I.7.4-2. Динамика на ресурсите от лечебни растения уязвими към 

климатичните промени 

Осъществен е планираният мониторинг на 5 вида лечебни растения: Adonis 

vernalis, Allium ursinum, Galanthus elwesii, Galium odoratum, Primula veris в част от 

естествените им находища. Към целевите видове е включен още един лечебен вид – 

Nectaroscordum siculum, който има ограничено разпространение в източната част на 

страната във влажни широколистни гори от морското равнище до около 1000 м.н.в.   

Проведен е мониторинг на 4 естествени находища на Nectaroscordum siculum в 3 

флористични района: 1) Странджа, 2) Черноморско крайбрежие, 3) Източна и Средна 

Стара планина.  

Находището в Странджа се намира в близост до държавната граница с Турция, в 

пресъхващо през лятото речно корито в покрайнините на горска култура от Robinia 

pseudoacacia. Местообитанието е от лонгозен тип. Почвата е наносна, песъчлива. 

Надморската височина е 40 m. Площта на находището е сравнително малка – 400 м2, но 

плътността на популацията е висока.  Видът е в добро състояние - повече от 80% от 

индивидите са генеративни. Влиянието на антропогенния фактор е минимизирано, 

поради силно ограничения достъп на хора в района (находището се намира зад 

построената гранична телена ограда, която е строго охраняема).  

Находището в Черноморското крайбрежие се намира в близост до Слънчев бряг. 

Местообитанието е смесена широколистна гора с преобладаващо участие на Quercus 

robur. Почвата е алувиална, песъчлива. Надморската височина е 10 m. Площта на 

находището е около 100 м2, плътността също е ниска. В близост до находището 

преминава черен път, поради което антропогенният фактор оказва силно негативен 

ефект.  

Находището в Източна Стара планина се намира край главния път Бургас – 

Варна, в смесена широколистна гора, предимно в участъците с по-млада дървесна 

растителност. Надморската височина е между 400 и 450 m. Видовият състав е богат, 

преобладават Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus polycarpa, Fraxinus ornus, Acer 

campestre, Cornus mas, Crataegus monogyna. Площта на находището е около 1000 м2. 

Популацията има ниска плътност и мозаечна структура. Находището в Средна Стара 

планина се намира над с. Ясеново, при надморска височина 1000 m., в букова гора. 

Популацията е в изключително лошо състояние, почти изместена от Allium ursinum и с 

нито един цъфтящ индивид. 

Теренните проучвания са осъществени в съответствие с утвърдената от 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) «Методика за мониторинг на висши 

растения».  

В процес на подготовка е участие в конгрес: 

Aneva I., Savev S., Nikolova M., Goleva A., Zhelev P. 2022. Natural localities of 

Rhodiola rosea in Bulgaria: their status and dynamics caused by anthropogenic pressure and 

climate change. 8th Balkan Botanical Congress, 4 – 8 July, Athens, Greece. 

 

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 
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Продължава проучването и анализа на нова информация, получена през 2021 г. 

при мониторингови и други изследвания върху реки, 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 стоящи водни обекти от 

поречията на Марица, Тунджа, Арда, Искър, Янтра, Камчия 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  

Поради разширяването на обхвата на проучването извън пъстървовите реки и 

включването на други реки, обитавани от стопански ценни видове риби, продължава 

анализът на данни, събрани от мониторингови проучвания на реки, свързани с рутинен 

биологичен мониторинг на водите, мониторинг на МВЕЦ, проучвателен мониторинг на 

води за възпроизводство на риби, проучвателен мониторинг на СМВТ по БЕК Риби за 

периода 2019-2021 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  

Подготвят се допълнителни полеви изследвания в пъстървови местообитания с 

антропогенен произход и в естествени такива, Подготвят се допълнителни полеви 

изследвания както и в други реки в разширения обхват на проучванията по темата на 

задачата (виж Дейност 2). 

Дейност 5: Оценка на абиотичните и биотичните фактори 

Завършена е лабораторната обработка на част от събраните досега 

хидробиологични проби. Наред с това се извършва форматиране на данните и анализ на 

влиянието на факторите на средата.  

Дейност 6: Оценка на антропогенното въздействие – заплахи и перспективи 

(оценка по 5-бална скала по методиката, включена в НСМБР) 

Ще бъде направена след като бъде събран достатъчно представителен материал, 

завършване на предвидените анализи и обобщаване на наличната информация и 

резултатите по дейности 4 и 5.  

 

Подзадача РП.I.7.4. 4. Местното растително разнообразие и традиционното 

знание като основа за оценка на влиянието на климатичните промени и адаптиране 

към тях 

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. 

Създаване на отговорно отношение към природата и промоция на мерките за 

адаптация към климатичните промени са теми, които рядко присъстват в обществено 
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пространство в България и все още слабо са застъпени в учебния материал за начално и 

основно образование. В тази връзка през отчетния период са проучвани начините на 

представяне на научни факти и информация свързани с биоразнообразието и 

опазването на околната среда в актуалните български учебници и е проучван 

международния опит в сферата на образованието по темите с климатичните промени. 

Дейност 2: Сравнителен анализ на възприятието, разбирането и реакциите към 

измененията на климата на местно ниво в избрани планински и равнинни райони 

Анализирани са традициите за снабдяване с диворастяща храна като форма за 

адаптиране към промените в климата и връзката им със опазването на природната 

среда, начини на валоризация и възможности за предприемачество. Подготвя се 

публикация по темата. 

Дейности по популяризация на програмата 

Публикуване е статия, представяща анализ на факторите (вкл. климатичните 

промени), влияещи върху запазването и поддържането на традиции за производство на 

традиционни храни от животински произход с фокус върху използваните растителни 

съставки (култивирани и диворастящи растения) 

Ivanova, T.; Chervenkov, M.; Kozuharova, E.; Dimitrova, D. Ethnobotanical 

Knowledge on Herbs and Spices in Bulgarian Traditional Dry-Cured Meat Products. Diversity 

2022, 14, 416. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/6/416 

Дейността на екипа по програмата ще бъде представена на пленарна лекция по 

време на International Seminar of Ecology – 2022 (септември 2022). 

 

РП.I.7.5. ЗАДАЧА 5. ГЕНЕТИЧНИ, ЕПИГЕНЕТИЧНИ И ФИЗИОЛОГО-

БИОХИМИЧНИ ОСНОВИ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РАСТЕНИЯТА КЪМ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕД 

 

Извършената през изминалото шестмесечие научноизследователска дейност 

следва предварително планираните дейности в работния план за четвъртата година на 

Програмата. Подготвени са експерименти за определяне на експресията на гени, 

кодиращи ензими с метилтрансферазна активност в ечемик, третиран с УВ радиация - 

изолирана е РНК, синтезирана е копиДНК и са извършени пилотни експресионни 

анализи. От геномния браузър JBrowse са подбрани мобилни генетични елементи от 

семействата CACTA и Gypsy, както и гени, чиято експресия се контролира от 

епигенетични механизми, и които ще бъдат анализирани през второто шестмесечие.  

Приложен е транспозон-базиран маркерен метод iPBS (reverse transcriptase 

primer binding site) в комбинация с метилационно-специфична рестриктаза McrBC, чрез 

който е установено, че засушаването повлиява метилационния статус на подвижни 

генетични елементи от семействата CACTA и Gypsy, като се установява ниско 

транспозиционно активиране със сортово-специфичен характер. 

Съдържанието на ключови стресови метаболити при различни генотипове 

пшеница след засушаване показа съществено генотип-зависимо увеличаване в 

сравнение с контролите. При чувствителните сортове, съдържанието на стресови 

метаболити е средно 4 пъти по-високо след стрес, като се наблюдава по-слабо 

възстановяване след рехидратиране. 

Публикация, изпратена за печат 

Boycheva I, Stoilov L, Vassileva V, Manova V. Evocative role of histone 

acetyltransferases in photomorphogenesis and DNA repair. Представена в сп. “Current 

Genomics”, IF 2.236 

 

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/6/416
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РП.I.7.6. ЗАДАЧА 6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА „ПОЧВА-РАСТЕНИЕ“ 

В РАЙОНИ С ПОВИШЕНА АНТРОПОГЕННА АКТИВНОСТ 

 

През четвъртата година от проекта е предвидено да бъде извършен мониторинг 

на един антропогенно повлиян район - през м. септември. 

Публикувана е научна публикация в която е апробирана методология за 

изследване на антропогенното въздействие върху яз. Пчелина. (методологията е 

описана в предишния отчет): Molecules 2021, 26(24), 7517; 

https://doi.org/10.3390/molecules26247517 

 

РП.I.7.7. ЗАДАЧА 7. РАСТИТЕЛНИТЕ ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ КАТО 

РЕСУРС НА ЦЕННИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

Дейност 1. Определяне на ДНК увреждащ/защитен ефект на екстракти от инвазивни 

видове  

Определен е ДНК увреждащия/защитния потенциал на воден екстракт от 

плодове на Amorpha fruticosa върху моделен организъм Saccharomyces cerevisiae чрез 

гел електрофореза в постоянно електрично поле. Получените данни потвърждават 

слабият ДНК увреждащ потенциал при самостоятелно третиране. От друга страна 

всички тествани концентрации на екстракта проказа добре изразен ДНК защитен ефект 

спрямо действието на индуктора на ДНК двойно-верижни разриви – радиомиметика 

Зеоцин. 

 

Дейност 2. Получаване на етерично масло от Xanthium strumarium L. 

Получено е етерично масло чрез водо-парна дестилация от плодовете на X. 

strumarium, растящи в България. Маслото е анализирано чрез GC-MS и са 

идентифицирани 29 негови съставки, представляващи 99,99% от общия му състав. 

Анализът показа, че българското етерично масло от плодове на X. strumarium съдържа 

предимно сесквитерпени, следвани от въглеводороди, и в допълнение съдържа малко 

монотерпени (лимонен) и дитерпени (метилов естер на гиберилин А9). 

Излязла от печат е статията:  

Todorova T, Boyadzhiev K, Shkondrov A, Parvanova P, Dimitrova M, Ionkova I, Krasteva I, 

Kozuharova E, Chankova S (2022) Screening of Amorpha fruticosa and Ailanthus 

altissima extracts for genotoxicity/antigenotoxicity, mutagenicity/antimutagenicity and 

carcinogenicity/anticarcinogenicity. In: Chankova S, Peneva V, Metcheva R, 

Beltcheva M, Vassilev K, Radeva G, Danova K (Eds) Current trends of ecology. 

BioRisk 17: 201-212. https://doi.org/10.3897/biorisk.17.77327 (SJR (Scopus):0.24 

Q3) 

 

 

РП.I.7.8. ЗАДАЧА 8. СЪЗДАВАНЕ И ТЕСТВАНЕ С ТЕРЕННИ ДАННИ НА 

ПРОСТРАНСНТВЕНА БАЗА ДАННИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ 

 

Дейности 1-4: През периода методическият подход за екологично обосновано 

обединяване на разнородни данни (data fusion), който е в основата на предложената 

архитектура на данните по тази задача, бе апробиран на екосистемно ниво с данни от 

зад. 1.5 и други налични официални данни. Резултатите и обработените данни са 

публикувани с отворен достъп в специален брой "Forest Management and Biodiversity 

https://doi.org/10.3390/molecules26247517
https://doi.org/10.3897/biorisk.17.77327
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Conservation" на списание Diversity (JCR/CiteScore Q2, IF 2,047), doi 

https://doi.org/10.3390/d14040240. 

Във връзка с устанивените през 2021 г. приоритети за съдържанието на 

геопространствената база, подходът Единна система се прилага и при набирането на 

нови данни за характеризиране на видовия състав. През първата половина на годината 

работата бе насочена към включване в концептуалната рамка на набираните данни за 

видовия състав на птици и насекоми в агроекосистемите на маслодайни култури (роза и 

лавандула), събирани по проект ФНИ КП-06-Н56/1 и обединяването им (data fusion) с 

налични данни на екосистемно ниво за района на Розовата долина, които се събират от 

съответните институции. Определен е районът за събиране на данни от дистанционни 

наблюдения, за който да бъдат генерирани подходящи вегетационни индекси. 

Дейност 5: Резултатите от анализа на генерираните вегетационни индекси,  

климатични и теренни данни позволи да се постигне задачата за проследяване на  

тенденциите както в отделните подтипове екосистеми, така и във високопланинските 

екосистеми като цяло. Не бяха установени изменения вследствие на антропогенен 

натиск, но чрез съчетаване на данни бяха идентифицирани и приблизително датирани 

изменения, свързани с климатичните промени, във видовия състав на горските 

екосистеми в избрания район на наблюдение и обхвата на всички екосистеми в 

наблюдавания ландшафт. Изведени бяха кандидат-индикатори за промяната на 

екосистемния обхват и състояние, използващи като първични данни вегетационни 

индекси. 

С това са изпълнени части 1-4 от задачата и частично е изпълнена част 5. До 

края на проекта е необходимо да се потърси автоматизиране на приложения аналитичен 

метод за непрекъснато наблюдение на високопланинските екосистеми, както и замяна 

на използвания в него климатичен модел ERA Interim със заместващия го модел ERA 5 

, който е в процес на поетапна антуализация от страна на програма Коперник. 

Подготвена за печат е една статия 

Katrandzhiev, K.; Gocheva, K.; Bratanova-Doncheva, S. Whole System Data Integration for 

Condition Assessments of Climate Change Impacts: An Example in High-Mountain 

Ecosystems in Rila (Bulgaria). Diversity 2022, 14, 240. 

https://doi.org/10.3390/d14040240 

 

 

РП.I.7.9. ЗАДАЧА 9 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ (ПОЧВИ 

И РАСТЕНИЯ) ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ ПРИ УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА 

БЕЗОПАСНА ПРОДУКЦИЯ 

 

Подзадача РП.I.7.9.-1. Създаване на F1 хибриди домати, толерантни към 

засушаване 

През отчетния период съгласно дейностите предвидени по работна програма е 

огледан разсад от 17 хибрида домати, получени от извършена през предходната година 

хибридизационна програма. Кръстоските са между чувствителен х толерантен, 

толерантен х чувствителен и толерантен х толерантен образци. Предвижда се 

извършването на детайлна оценка по комплекс от фенологични, стопански, 

морфологични, биохимични и сензорни характеристики на хибридите и преценка на 

пригодноста им за отглеждане в услоние на редуцирано напояване. 

В момента растенията са разсадени при полски условия по технология за 

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

редуцирано поливане. 

https://doi.org/10.3390/d14040240
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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 

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 

сортове и линии, в т.ч. пшеница - 25, ечемик – 25 и овес - 15. По време на вегетацията 

са извършени полски наблюдения за установяване настъпването на отделните 

фенофази при всяка от културите. Отчетени са датата на поникване, 

продължителността на фазите братене, вретенене, изкласяване/изметляване. Предстои 

регистриране настъпването на различните етапи на зрялост. Отчетен е броят на 

засятите, поникналите и презимували растения, на базата на които е определена 

степента на зимоустойчивост. Чрез полско-лабораторни методи е определена степента 

на студоустойчивост и сухоустойчивост на изпитваните генотипове. В момента се 

тества сухоустойчивостта на късните генотипове. 

Имайки предвид спецификата на метеорологичните условия през стопанската 

2021-2022 година се наблюдава незначително удължаване на междуфазните периоди на 

изпитваните сортове в сравнение с предшестващата година, така че очакванията са 

вегетационният период да бъде с оптималната за конкретните генотипове 

продължителност.  Поради липса на ниски температури през зимата не бяха установени 

зимни повреди или измръзване на проучваните материали, както и доказано вариране 

между генотиповете по отношение на признака зимоустойчивост. Степента на 

студоустойчивост е установена при полско-лаботорни условия, на базата на анализа на 

набор от физиологични показатели. Условията през годината бяха благоприятни за 

преценка на образците по височина на стъблото, устойчивост на полягане и болести. 

След прибиране на изпитваните генотипове ще бъде извършен биометричен и 

биохимичен анализи за установяване на основните елементи на добива и на важни 

биохимични и физични показатели, свързани с качеството на зърното. Чрез прилагане 

на математико-статистически анализи ще бъде установено влиянието на 

метеорологичните условия на 2021/2022 година върху продуктивността и 

адаптивността на проучваните генотипове.  

 

2.Изграждане на демополета за презентиране на сортове подходящи за 

производство при условията на абиотичен стрес.  

 

Демополетата са насочени към земеделските производители и са предназначени 

за презентиране на сортове, които са подходящи за отглеждане при условията на 

абиотичен стрес с цел внедряването им в производство. Засяти са 27 сорта ечемик, 3 

сорта овес и 15 сорта пшеница. Извършени са всички необходими мероприятия, 

свързани с технологията на отглеждане на трите култури. Отчетена е 

продължителността на фенофазите по сортове, броят на засятите и поникнали растения. 

Определена е степента на зимоустойчивост, студоустойчивост, устойчивост на 

полягане и болести, височина на стъблото и др. В момента при полско-лабораторни 

условия се отчитат  показателите, свързани с биологическата сухоустойчивост на 

генотиповете.  

След две годишно прекъсване на посещенията на демострационните полета, през 

настоящата година бе осъществена презентация на подбраните сортове пшеница, 
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ечемик и овес пред фермери и други потенциални потребители на научните продукти 

на института. Беше представена необходимата информация за качествата на сортовете 

на института и възможностите за тяхното внедряване и разпространение.  

 

3.Създаване и поддържане на полски колекции от образци шеница, ечемик и овес, 

устойчиви на абиотичен стрес.  

 

За четвърта поредна година в опитното поле на Институт по земеделие – 

Карнобат са засяти 3 колекции с 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 и степента на проява на важни селекционни 

признаци, характеризиращи проучваните образци – зимоустойчивост, сухоустойчивост, 

тип на класа/метлицата, височина на стъблото, устойчивост на полягане и болести и др. 

Предстои финализиране на полските наблюдения и оценки по някои от показателите, 

извършването на биометричен анализ за определяне на структурните елементи на 

добива и биохимични изследвания за определяне на специфичните за отделните 

култури качествени показатели. Чрез статистически анализи на събраната информация 

ще се направи окончателна оценка на образците по отношение на тяхната устойчивост 

към абиотичен стрес и ще се посочи перспективата за използването им в целенасочени 

кръстоски.  

 

4.Създаване на ново генетично разнообразие от пшеница, ечемик и овес.  

 

С цел създаване на ново генетично разнообразие от образци с висока студо- и 

сухоустойчивост са приложени методите на комбинативната селекция. В питомник за 

хибридизация са засяти по 10 сорта и селекционни линии ечемик, пшеница и овес. През 

месец май по време на цъфтежа при всяка от културите са извършени по 18 хибридни 

комбинации (по 3 от всяка култура) в направленията по студоустойчивост и 

сухоустойчивост. След приключване на вегетацията получените хибридни семена ще 

бъдат прибрани и подготвени за сеитба на F1. През стопанската 2021/2022 година бяха 

отгледани хибридите от F1 и F2  популации, получени от осъществените през 

предходните две години хибридни комбинации. В F2  хибридна популация по 

морфотип е извършен отбор на елитни растения, които ще бъдат отгледани като 

потомства в Селекционен питомник. От засятите в Селекционен питомник потомства е 

извършен отбор на потомства за изпитване в КИ. Предстои установяване типа на 

наследяване на признаците студоустойчивост и сухоустойчивост. 

 

Подзадача РП.I.7.9-3. Картотекиране и съхранение на диви овощни видове и 

стари локални сортове, застрашени от изчезване при специфичните условия на 

Западна България 

За етапа са проведени 2 експедиции, при които са обходени райони, основно в 

пограничната област Краище (Община Трекляно), както и планински местности около 

селата Смоличано, Ваксево и Ветрен (Община Невестино). При извършените обходи е 

са маркирани редица диви форми, както и някои стари ябълкови и крушови сортове. 

Предстои да бъдат наблюдавани и описани по време на узряване на плодовете им. В 

повечето случаи маркираните форми растат като единични дървета във вече изоставени 

градини или трудно достъпни места в горския фонд, самостоятелно или смесено с 

други видове (фиг. 1, 2, 3). 
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До момента от рода Круша (Pyrus) са отбрани 20 стари, почти изчезнали сортове 

(Лятна стамболка (Енисейка), Пастърва, Беграм, Японски беграм, Боскова масловка, 

Присад, Водник, Ечменка, Синевъц, Женева, Котешка глава, Есенна стамболка, 

Генерал Льоклер, Попска круша, Сулия, Едра рашка, Трънлива, Топавец, Лютивка и 

Парлапанка) и 8 диви форми (евентуално за проучването им като подложки), от род 

Ябълка (Malus) – 10 стари сорта (Овча муцуна, Кадънка, Бернска розова, Годжинг, 

Каселска ренета, Бял зимен калвил, Жълт Белфльор, Кичовка, Кандиле, Велингтон), 

които ги няма в колекционните насаждения на Института и 10 диви форми 

(семеначета). От род Череша (Prunus avium) са отбрани 12 форми (случайни 

семеначета), притежаващи културни белези, както старите сортове Алданова, Румънка, 

Бобошевска ранна, Ръждавичка белвица и Наполеон. Маркирани са над 100 

махалебкови дървета и диви череши, като на повечето от тях е направен серологичен 

анализ.  

Посочените стари сортове круши, ябълки, череши и някои диви форми са 

размножени овощния разсадник на Института (фиг. 4). Предстои създаването на 

сортиментово насаждение.   

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). Приети за отпечатване за края на годината са две статии - Krumov, 

S., Sotirov, D., 2022.  Brief pomological characteristic of threatened from extinction local 

sweet cherry cultivars and some forms of unidentified origin. Fruit Growing Research, и 

Сотиров, Д., С. Димитрова, С. Крумов, 2022. Кратка характеристика на застрашени от 

изчезване  местни крушови сортове. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 

 

 

  

      
Фиг. 1. Цъфтеж на отбрани ябълкови семеначета, 2022 г. 
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Фиг. 2. Диви черешови форми, 2022 г. 
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Фиг. 3. Дива популация от махалебкови форми, Трекляно, 2022 г. 

 

 

 

 

       
Фиг. 4. Размножени стари овощни сортове и някои диви форми, 2022 г. 
 

 

 

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

атмосферни и хидросферни явления 

 

Под-пакет РП I.8.4. Изследване, моделиране и оценка  на опасността и риска  от 

пожари 

 

По време на отчетния период е разширена зоната за работа, като освен територията в  

Кресненското дефиле покриващо пожара от 24-29 август 2017г. е започнала работа за 

събиране на данни в южни райони на България където пожарният риск е голям и чести 

горски пожари са се случвали в последните 10 години. Допълнителните зони са: 

Тополовград, Свиленград, Златоград и Хасково.  

 

Данните които са събрани за петте територии са групирани както следва: 

 

1Данни за териториално деление на България - Административни и административно-

териториални данни, Подразделения на специализирани териториални 

администрации, Търговски дружества и държавни предприятия и всички различни 

като Други, 

2Общи данни за риска -  Население, Стопанска дейност: Недвижимо имущество, 

Инфраструктура, Техническа инфраструктура, Управленска инфраструктура, 

Стопанска дейност от първичен сектор, Стопанска дейност от вторичен и третичен 

сектор, Културно наследство, Околна среда, Критична инфраструктура, 

3Специализирани данни според тип природно бедствие 
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Създадена е таблица с потенциалните горивни модели готови за калибриране в южна 

България обобщени в таблицата: 

Тип 

растителност 

 

Възможни модели на гориво 

 

Логика/Предположения 

 

Бял бор 

(Pinus sylvestris) 

188 (често се използва за бор 

ponderosa) 

183 – модифициран  

Борът Ponderosa (Pinus ponderosa) 

може да бъде подходящ прокси зац 

запада на САЩ. В противен случай 

вероятно модифициран 183 (TL3) за 

увеличаване на скоростта на 

разпространение и дължината на 

пламъка.  

Черен 

бор/Акация 

(Pinus 

nigra/Acacia) 

161 

183 – вероятно 

модифициран 

FBFM 161 работи най-добре, когато 

подлесът е доминиран от тревист 

подлес, включително треви (той е 

динамичен). Създаването на 

персонализиран модел гориво, като 

се започне от FBFM 183, е друго 

решение за увеличаване на скоростта 

на разпространение и дължините на 

пламъка. Използването на FBFM 165 

би допуснало наличието на 

стълбовидни горива и вероятно ще 

предскаже навишена скоростта на 

разпространение и дължината на 

пламъка.  

Бук 

(Fagus sylvatica) 

182/186 ( спящ сезонен 

пожар) 

161 (пожар през 

вегетационния сезон) 

 

FBFM 182 или 186 (или 

персонализиран FBFM) може да се 

използва, когато огънят гори 

предимно през отпадъци от твърда 

дървесина (кръгли листа). FBFM 186 

има тенденция да има много по-

висока скорост на разпространение и 

дължина на пламъка от 182. 

FBFM 161 е динамичен и може да се 

използва по време на вегетационния 

период, когато се очаква пожарът да 

гори през полесната растителност.  



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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

132 

 

 

Всички данни са нанесени в онлайн платформата https://riskmap.bg/, групирани в два 

раздела Общини и Горски Стопанства. Тестове и валидиране на новите данни ще се 

осъществяват в летния сезон на 2022г. 

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.  

 

РП 1.8.5.2 Създаване на хронологична геопространствена геобаза данни за 

възикналите в страната различни категории наводнения. 

 

Дейността е приключила 

 

РП 1.8.5.4 Разработване и прилагане на оптимизирани подходи, методи и модели за 

картографиране и оценка на заплахата от наводнения в ключови РЗПРН 

 

На база изготвените оптимизрани цифрови модели на терена се работи върху 

оптимизирана интегрирана методика за картографиране на заплахата от наводнения. 

Съвместно с екип от РП I.9. (проф. Янко Герджиков и доц. Диян Вангелов), както и 

колеги от подпакет РП I.8.3 (гл.ас. Калина Радева) и РП I.8.6 (доц. Биляна Борисова), се 

работи по задача свързана с моделирането на дебритни потоци. Понастоящем се работи 

по методика за оценка, която се основава на цифрови модели получени чрез 

интегрираното използване на фотограметрични методи и методи на въздушно-лазерно 

сканиране за изследването на тези явления. Предстоят теренни визледвания през 

втората част от годината.  

Горун 

(Quercus 

dalechampii) 

182/186 ( спящ сезонен 

пожар) 

161 (пожар през 

вегетационния сезон) 

 

FBFM 182 или 186 (или 

персонализиран FBFM) може да се 

използва, когато огънят гори 

предимно през отпадъци от твърда 

дървесина (кръгли листа). FBFM 186 

има тенденция да има много по-

висока скорост на разпространение и 

дължина на пламъка от 182. 

FBFM 161 е динамичен и може да се 

използва по време на вегетационния 

период, когато се очаква пожарът да 

гори през полесната растителност. 

Тревни площи 

 

101 (може да е най-

подходящ за паша) 

102 (непасено пасище) 

Персонализиран FBFM (по-

ниски ROS и FL от FBFM 

101) 

 

Не предполага напояване. 

Скоростта на разпространение и 

дължината на пламъка се променят 

драстично в зависимост от избрания 

FBFM.  

https://riskmap.bg/
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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 

(Забележка: поради ограничените възможности за теренни изследвания в 

предходните две години, в настоящатат година ще бъде финализирана работата по 

посочената работна задача – резултатите са необходими за целите на 

изследователския план в I.8.6.4) 

Продължава работа по изготвянето на класификация, обвързана с природните 

местообитания по Директива 92/43/ЕЕС и вероятността те да предоставят защита срещу 

наводнения. Ключовите участъци, върху които беше базиран анализа, заемат 

географското пространство в западната част на страната и по-точно – териториите на 

общините Драгоман и Годеч. Класификацията ще включва четири нива на разделение, 

свързани с природогеографските компоненти, които са с основно значение за 

формирането на природните местообитания. Тези четири нива са: литология, климат, 

почви и растителност. Всяко едно от тези нива ще включва оценки за отделните 

природни местообитания на територията на съответната община, основани на 5-

степенна скала, съответно стойност „0“ е равносилна на липса на възможност дадено 

природно местообитание да осъществява регулация по отношение на наводнение, а 

стойност „5“ е равносилна на много висока възможност за регулация. 

На този етап от работата по класификацията е оценен компонента растителност във 

всяко едно от природните местообитания, а в последствие ще бъдат поставени оценки и 

на останалите три компонента. Така за всяко едно местообитание ще има по четири 

оценки, на които ще бъде изчислена средната стойност и тя ще формира крайната 

оценка на потенциала на дадено природно местообитание да реализира регулация по 

отношение на наводненията. 

Към настоящия отчет са приложени две таблици, които показват настоящата оценка на 

компонента растителност в отделните природни местообитания в общините Драгоман и 

Годеч (таблица 1 и таблица 2). 

 

Таблица 1. Оценки на компонента растителност в природните местообитания от 

община Драгоман. 

 

Община Местообитания Компонент Междинна оценка 

Драгоман 3140/3150 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 
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Растителност 0 

 

3260 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

40А0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 3 

 

6110 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

62А0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

6210 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6230 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6240 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

6410 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6430 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6510 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

7230 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 
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Растителност 1 

 

8210 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

8220 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

9150 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9170 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9180 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 4 

 

91Е0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 3 

 

91M0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

91H0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 4 

 

 

Таблица 2. Оценки на компонента растителност в природните местообитания от 

община Годеч. 

 

Община Местообитания Компонент Междинна оценка 

Годеч 4060 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 3 

 

5130 Геология 

 

  
Климат 
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Почви 

 

  
Растителност 3 

 

6110 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

6210 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

6230 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6240 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

62А0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 1 

 

62D0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6410 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6430 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6510 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

6520 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 2 

 

7140 Геология 

 

  
Климат 
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Почви 

 

  
Растителност 1 

 

7220 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

8110 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

8210 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

8220 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 0 

 

9110 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9130 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9150 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9170 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9180 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 4 

 

91Е0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 3 

 

91H0 Геология 

 

  
Климат 
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Почви 

 

  
Растителност 4 

 

91M0 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 5 

 

9530 Геология 

 

  
Климат 

 

  
Почви 

 

  
Растителност 4 

 

 

 

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 

 

I.8.6.4 (1) Екипът на подпакета продължава работата си (стартирала през 2020) 

върху анализа на влиянието на неблагоприятните явления върху екологичното 

състояние на повърхностните води в градски екосистеми.  

Извършено е изследване с интердисциплинарен подход при оценката на риска за 

градките екосистеми (в частност качеството на водите за питейно-битови нужди) от 

неблагоприятни явления, събития и процеси, които могат да нарушат екологичното 

равновесие и да доведат до токсикация на водите в подземите и повърхностните 

водоизточници. Актуалността на проблема е сериозна предвид проблемите с 

водоснабдяването на големи градове в България през последните години (Перник, 

Хасково и др.). В контекста на глобалните климатични промени и увеличаващите се 

население и антропогенен натиск върху градските екосистеми на София, качеството на 

водите от подземните и повърхностните водоизточници е с жизнено важно значение.  

Обект на проучване е територията на Столична община по отношение на 

подземните и повърхностните водоизточници в контекста на тяхното качество като 

индикатор за устойчивост на градските екосистеми спрямо неблагоприятните 

атмосферни и хидросферни явления, породени от природни или антропогенни събития. 

Предмет на изследване са градските екосистемни услуги, свързани с качеството на 

водите за питейно-битови нужди от подземни и повърхностни водоизточници в 

Столична община. 

В рамките на изследването е извършен пробоотбор на подземни и повърхностни 

води по стандартизирана методика; изследвани са съдържанията на тежки метали (Hg, 

Cd, As, Cu, Pb, Fe); изследвани са радиологични показатели (Rn, U (nat), 3H, обща α- и 

β-активност. Резултатите са интерпретирани в контекста на типологията на градските 

екосистемни усулги на територията на Столична община и влиянието на тежките 

метали и радиологичните елементи върху околната среда и човешкото здраве. 

Резултатите на изследването ще бъдат представени на НАЦИОНАЛНА 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ GEODECADE 2020-2030 през септември месец 2022 г. 

(Към датата на настоящия отчет абстрактът е приет за участие).  
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I.8.6.4 (2) Продължаваме работата си и върху разработването на методически 

подход за оценка и картографиране на екосистемната услуга „регулиране на 

наводнения“, базиран на хидроложко моделиране в ГИС среда: 

Най-съществената част в него е интегрирането на хидроложкия модел SWAT 

работещ в ГИС средa посредством приложението ArcSWAT. Подходът включва 

няколко пет основни етапа: 1) Обработка на изходните данни; 2) Хидроложки 

моделиране; 3) Генериране на параметри за оценка чрез специално разработен за целта 

инструмент в ГИС; 4) Оценка на капацитета по индикатори; 5) Оценка на капацитета за 

регулация на наводнения за избраната територия; 6); Визуализация на резултатите. 

Обработването на изходните данни е необходимо, за да се осигури необходимата 

информация на входа на хидроложкия модел ArcSWAT. Чрез него се генерират т. нар. 

първични количествени резултати. Разработен е ArcGIS инструмент, който извършва 

обработка на тези резултати и създава крайни такива с количествени показатели и 

качествени оценки на избрани индикатори, които от своя страна са основа за оценката 

на самата екосистемна услуга. По този начин тази информацията се привързва към 

пространствените данни, генерирани от ArcSWAT, а именно полигонен слой, 

съдържащ еднородни хидроложки единици. Това са територии с уникална комбинация 

от почви, земно покритие и наклон на склон. Следователно всяка една единица вече 

носи информация за нейният капацитет да задържа вода, което се репрезентира с 

нейната оценка на екосистемната услуга. Финалният продукт е карта на екосистемната 

услуга регулиране на наводнения. Подходът е приложен за два отделни водосборни 

басейна с различна обезпеченост с данни. За горното течение на р. Огоста са 

използвани данни с висока резолюция специално подготвени за прецизно моделиране в 

ArcSWAT. Симулирани са случаи със слаб валеж и с по-интензивен валеж при 

калибрирани месечни данни. След това подходът е приложен с използване на 

широкодостъпни данни с по-ниска резолюция. За басейна на река Батулийска подходът 

е приложен само със широкодостъпни данни, за да се тества приложимостта му за 

други басейни, където липсва подробна предварителна подготовка, каквато има за 

басейна на р. Огоста. 

 

Обработка на изходните данни за въвеждане на входа на модела  

За извършване на хидроложко моделиране и калибриране на резултатите са 

нужни определен набор от пространствени и хидроклиматични данни. Това включва 

цифров модел на релефа (DEM), данни за земното и почвеното покритие, но и данни за 

валежното количество, средна температура на въздуха, слънчева традиция,  посока и 

скорост на вятъра, RH и данни за речния отток за калибрирането на резултатите от 

хидроложкия модел ArcSWAT. Основните данни са:  

Релеф - цифров модел на релефа на басейна на р. Огоста над  яз. Огоста с 

пространствена резолюция 8м. Той е  и е извлечен от https://search.asf.alaska.edu/#/, 

сателит ALOS PALSAR. При въвеждане на цифровия модел на релефа в ArcSWAT се 

извършва slope анализ или изчисление на наклона на склона с възможност да се 

използва една стойност или няколко – по желание на потребителя. В случая се 

извършва разделение на 3 типа наклон на склон: а) от 0 до 5%, б) от 5 до 15% и в) над 

15%. 
Земно покритие – като източник на данни е използвана комбинация от 

физически блокове от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и 

класификацията на земното покритие/земеползване по CORINE за 2018г. Тези данни 

подлежат на рекласификация към Land Use and Land Cover (LULC) класификацията 

(United States Geological Survey Land Cover Land Use), която се използва от ArcSWAT. 

Това налага и съответната генерализация. Изходният формат на информацията е ESRI 

https://search.asf.alaska.edu/#/
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shape файл. Спрямо наличната информация, нужна на хидроложкото моделиране, на 

територията на басейна на яз. Огоста са представени 15  класа на трето ниво по 

класификацията на CORINE, които биват рекласифицирани към LULC класификацията, 

изисквана от ArcSWAT. ((http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/osn-inform 

Почвена покривка – данните за почвената покривка са извлечени от 

Електронна почвена карта, изработена от Изпълнителната агенция по почвени ресурси 

(ИАРП) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Класификацията на 

почвите е заимствана от „генетичната“ класификация на руската почвоведска школа. В 

базата данни на ArcSWAT не е включена почвената номенклатура по FAO, което 

налага допълнителна обработка на информацията, доставена от модела. В резултат на 

територията на водосбора на р. Огоста са установени 34 вида почви по класификацията 

на FAO. От тях 17 вида заемат площ по-малко от 1% от изследваната територия, 15 

между 1% и 6.28% и три вида между 13.98% и 16.31%. 
Хидро-климатични данни – В рамките на това изследване като налични 

климатични данни се разполага с денонощно количество валежи за периода 2000-2006г. 

от десет климатични станции, локализирани около изследваната територия и 

денонощното количество речен отток от станция Гаврил Геново за същия период.  

 

Хидроложко моделиране в ГИС среда  

ArcSWAT е детерминистичен хидроложки модел, работещ на ниво водосборен 

басейн, разработен с цел да се предвижда въздействието на видовете земеползване 

върху елементите на водния кръговрат в относително големи комплексни басейни, с 

разнообразни на видове почви, земно покритие и релеф. ArcSWAT изисква специфична 

информация за топографията, земеползването, растителността, почвените 

характеристики и свойства, климатичните елементи. Физичните процеси, асоцииращи 

се с движението на водата, седиментите, кръговрата на веществата и др. са симулирани 

на базата модел на водосборния басейн конструиран чрез използване на наличните 

данни за топографията, почвите и земното покритие. Тази информация се обработва на 

различни етапи, спрямо изискваните данни които се задават като изходни данни или се 

генерират в процеса на конструиране на виртуалния модел на басейна: релеф, речна 

мрежа, наклон на склона, земно покритие, почвена покривка, (комбинацията от 

последните три образува т.н. Hydrologic Response Units – HRU, на които ще бъде 

обърнато допълнително внимание в по-нататък в работата), климат, водни обекти, 

повърхностни води, основно речно легло. 

SWAT и неговата ГИС версия ArcSWAT са едни от най-използваните 

хидроложки модели в световен мащаб за решаване на проблеми, свързани с водосборни 

басейни и тяхното управление. Те са едни от най-предпочитаните средства за различни 

научни изследвания. Това е така, защото има възможността да предвижда 

въздействието на почвите, земното покритие и управленските практики върху 

движението на водните потоци и тяхното качествено измерение. От друга страна 

съществуват редица материали под формата на помагала, научни статии и видео 

презентации, достъпни до потребителя и описващи процесите, чрез които моделът 

функционира. Това го прави достъпен и за потребители, които нямат специализирано 

обучение. Последното може да е наложително при по-задълбочен хидроложки анализ, 

който не е част от това изследване. 

 

Генериране на параметри за оценка чрез специално разработен за целта 

инструмент в ГИС 

Индикаторите на екосистемните услуги служат за мониторинг на състоянието на 

екосистемите и екосистемните услуги, предоставени в определен времеви интервал. 

http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/osn-inform
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Чрез тях данните от различни източници на информация се концептуализират под 

формата на определени конструкции така, че да тази информация да бъде лесно четима 

и разбираема.  

Избрани с три индикатора за оценка на екосистемнтата услуга регулация на 

наводнения: същинска евапотранспирация (actual evapotranspiration), повърхностен 

отток (surface runoff) и сумарен отток (water yield). Параметрите на индикаторите са 

генерирани от хидроложкия модел ArcSWAT и са извлечени от резултатната геобаза 

данни. Същинската евапотранспирация (actual evapotranspiration) в ArcSWAT се 

калкулира чрез количеството изпарени валежи прекъснато от растителността, 

максималното количество транспирация и максималното количество сублимация. След 

това се калкулират стойностите на същинската сублимация и евапотранспирация от 

почвите. Важно е да се отбележи, че изчислението на евапотранспирацията от почвите 

се отчита само, когато няма наличие на снежна покривка. Високите количествени 

стойности на евапотранспирацията са индикатор за нисък капацитет на екосистемите да 

регулират наводнения. Повърхностният отток (surface runoff) е оттокът, който се 

появява в наклонена повърхнина, непреминаващ в почвата. Използвайки дневните 

количествени стойности на валежите, ArcSWAT симулира повърхностния отток за 

всяка еднородна хидроложка единица (HRU). Високите стойности на повърхностния 

отток са индикатор, че екосистемата задържа по-малко вода в структурата си и 

съответно капацитетът на екосистемата да регулира наводнения е нисък. Сумарният 

отток (water yield) е нетното количество вода, което напуска  еднородната хидроложка 

единица (HRU) и попада в речния поток. Висока стойност на сумарния отток е 

индикатор за нисък капацитет на екосистемата да регулира наводнения.  

Изпълнението на самата методика по качествена оценка на екосистемната услуга 

регулация на наводнения се извършва посредством, създаден специално за тази цел, 

програмен скрипт, разработен програмен език е избран Python. Необработените сурови 

резултати на хидроложкия модел са трудни за четене, анализиране и трудни за 

визуализация. Те включват текстови файлове или геобазаданни с колони, представящи 

множество индикатори, включително дати и редове, репрезентиращи количествените 

характеристики. Тези резултати са уникални за всеки един ден от изследваната година 

и за всяка една еднородна хидроложка единица  (HRU) или суббасейн. Това налага 

генерализация на резултатите, която се осъществява, чрез извличане на данни от 

подбрани параметри за определена дата. Тази функция се изпълнява с вече споменатия 

скрипт, който е се интегрира в ArcMap като нов инструмент каталога с инстроменти 

(Arc Toolbox). По този начин потребителят след хидроложкото моделиране може да 

извлече информация само за определените от него ден, месец и година. Така се създава 

вторичен резултат съдържащ информация за вече определените три индикатора за 

дадена дата, а скриптът извършва калкулацията за определяне на качествените оценки 

на индикаторите и за самата екосистемна услуга регулация на наводнения за всяка 

еднородна хидроложка единица HRU. 

 

Оценка на капацитета по индикатори  

След извършването на хидроложкото моделиране и обработката на първичните 

резултати посредством разработения инструмент се генерират качествени стойности по 

избраните индикатори.  Оценките на всеки един индикатор са разгледани и описани, 

създадени са картосхеми, визуализиращи тези резултати. Този модел на работа се 

прилага за всяка една от тестовите територии за всяка една дата. Съответно има четири 

описания за горното течение на р. Огоста (две с различни дати (ден/месец/година), едно 

с калибрирани месечни данни, едно със широкодостъпни данни) и едно описание на р. 

Батулийска. 
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Моделът дава възможност за генериране на резултати за хидроложките елементи 

на базата на три времеви периода, годишни, месечни и дневни. Годишните не са удачни 

определяне на капацитета за регулация на наводнения защото данните се осредняват и 

ефекта от регулационната роля на екосистемите се „размива“. При месечните 

стойности ситуацията е подобна макар и в по-малка степен, но поради факта че 

калибрирането се прави на база месечни стойности, е добре да се направи тестова 

оценка за сравнение с калибрираните данни. Най-сигурни резултати може да се получат 

при оценяване на капацитета за отделни дни, които са регистрирани високи стойности 

на речния отток, при които има условия за формиране на наводнение. Затова са избрани 

няколко дни с големи количества на валежи от август 2005 година, когато бяха 

регистрирани едни от най-разрушителните наводнения в България. 

 

В таблиците по-долу са дадени предварителни резултати по отделите 

индикатори.  

Евапотранспирация 

Оценка 
Площ 

км2 
Процент 

1 177.60 31.69 

2 260.57 46.50 

3 91.02 16.24 

4 30.30 5.41 

5 0.93 0.17 

Оценка по индикатор евапотранспирация за р. Огоста 

 

Нетно количество вода 

Оценка Площ км2 Процент 

1 0.60 0.11 

2 4.64 0.83 

3 140.94 25.15 

4 362.84 64.74 

5 51.39 9.17 

Оценка по индикатор нетно количество вода за р. Огоста 

 

Оценка на екосистемна услуга регулиране 

на наводнения 

Оценка 
Площ 

км2 
Процент 

2 4.10 0.73 

3 433.38 77.33 

4 122.01 21.77 

5 0.93 0.17 

Оценка на екосистемната услуга регулиране на наводнения за р. Огоста 

 

Повърхностен отток 

Оценка Площ км2 Процент 

1 0.73 0.14 

2 33.20 6.48 
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3 135.60 26.47 

4 119.69 23.37 

5 222.99 43.54 

Оценка по индикатор повърхностен отток за р. Огоста 

 

Нетно количество вода 

Оценка Площ км2 Процент 

1 0.73 0.14 

2 38.04 7.43 

3 138.67 27.07 

4 161.86 31.60 

5 172.92 33.76 

Оценка по индикатор нетно количество вода за р. Огоста 

 

Оценка на екосистемна услуга регулиране на 

наводнения 

Оценка Площ км2 Процент 

1 0.73 0.14 

2 112.28 21.92 

3 179.53 35.05 

4 212.20 41.43 

5 7.47 1.46 

Оценка на екосистемната услуга регулиране на наводнения за р. Огоста 

 

Оценка на индикатор 

евапотранспирация 

Оценка Площ km2 Процент 

1 0.38 0.07 

2 53.25 9.50 

3 359.41 64.13 

4 139.70 24.93 

5 7.68 1.37 

Оценка на индикатор евапотранспирация за р. Огоста (август) 

 

Оценка на индикатор повърхностен 

отток 

Оценка Площ km2 Процент 

1 82.79 14.77 

2 281.58 50.24 

3 140.67 25.10 

4 34.31 6.12 

5 21.06 3.76 

Оценка на индикатор повърхностен отток за р. Огоста (август) 
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Оценка на екосистемна услуга регулиране 

на наводнения 

Оценка Площ km2 Процент 

1 84.38 15.06 

2 368.24 65.71 

3 73.51 13.12 

4 34.17 6.10 

5 0.13 0.02 

Оценка на екосистемна услуга регулиране на наводнения (август) 

 

 
Работна карта с предварителни резултати за горната част на басейна на р. Огоста 

 

РЕЗУЛТАТ: Разработен е методически подход за оценка и картографиране на 

екосистемната услуга регулиране на наводнения базиран на хидроложко моделиране в 

ГИС среда. Подходът е тестван за два водосборни басейна. Предстои резултатите да 

бъдат валидирани и да се разработи научна публикация по темата. 
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I.8.6.4 (3) Продължаваме работата си и върху анализа на риска от наводнения с 

помощта на модела  InVEST Flood Risk Mitigation, приложен на пилотния район на 

изследване (в рамките на проекта) – Източни Родопи, град Кърджали 

Постигнатото за периода може да бъде обобщено до: 

След като са набавени необходимите данни за пускане на модела InVEST: Urban 

Flood Risk Mitigation в предходните отчетни периоди и е направен тест, на този 

етап е оформен файл с типовете застрояване в гр. Кърджали, както и .csv 

таблица за щетите. Във връзка с оформянето на шейпфайлът със застрояването е 

направена справка в интернет (Google и Google Maps) и по Base Maps в ГИС-

среда. За изработка на таблицата е направено проучване на цените на наличните 

имоти в града, в сайта www.imot.bg. Тук трябва да се отбележи, че в този сайт не 

може да се намери информация за всичките типове застрояване на територията 

на гр. Кърджали. Файловете се намират в OSM-buildings.rar. 

Моделът беше пуснат с три сценария – еднократни извалявания (Rainfall Depth) с 

30, 50 и 100 mm. Изходните данни, под формата на растери 

(Runoff_retention_m3), бяха конвертирани от floating points в integer, както и след 

това в .tif формат, за да могат да бъдат сравнявани. Файловете се намират в 

Scenarious.rar. 

Моделът отчете “TypeError” при пускането му с данните за типовете застрояване и 

тази грешка следва да бъде отстранена при следващия отчет по проекта, тъй като 

се изисква комуникация със съзадателите. Файловете се намират в 

InVEST_Flood_40mm.rar. 

В ГИС-среда е направено сравнение между сценариите за изваляванията, 

посредством тула Minus, който на практика изважда стойността на втория 

входен растер от стойността на първия растер, на база клетка по клетка. Тези три 

растера подлежат на последващи анализи, а те (файловете) се намират в 

Minus.rar. 

 

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 продължава работата по две направления. И двете 

направления са фокусирани около контролa и биоуправлението на речната екосистема 

на река Искър. В първото, продължава използването на големи данни в управлението и 

контрола на водите. Продължава обработването на големи данни за да се 

трансформират в знания за контрол и биоуправление на самопречистването във води и 

седименти на р. Искър. Вече е наличната половината от обработените данни.  

http://www.imot.bg/
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Фиг. 1. Карта на река Искър и локализация на критични контролни точки в Горен и Среден 

Искър. 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. 

 

Към настоящия момент се обработват данни за следните показатели от микроязоворите 

при МВЕЦ-ве Церово, Лакатник и Свражен (фиг. 1): 

ХПК (химично потребление на кислород) 

Коцентрация на нитритни, нитратни и амониеви йони 

Концентрация на фосфатни йони 

Количество на аеробни хетеротрофни бактерии 

Количество на колиформни бактерии 

Кислородно съдържание 

Съдържание на разтворени и неразтворени вещества 

След обработката на втората половина от големите данни, ще се даде старт на 

написването на статия за списание с импакт фактор. 

Второто направление, по което се работи, е във връзка с управление на рисковите 

фактори във води и седименти на р. Искър в горното си течение. В него продължават 

изследванията, като през месец март е направено пробовземане, данните от което все 

още се обработват (Фиг. 2). Направените изследвания са по отношение съдържанието 

на биогени във водите и седиментите от няколко критични контролни токчки на р. 

Искър (Фиг. 1).  
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Фиг. 2 Снимки от пробовземане при горното течение на р. Искър 

 

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 се работи по последната част от проведения 

моделен експеримент. 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. 1).  

 
Фиг. 3. Каскада „Среден Искър“ и разположение на ВЕЦ,, Лакатник". 

 

Представените данни от годишния отчет за 2021 г., включваха:  
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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. 

Остава последната част от изследването, т.е. да се установи какъв е ефектът на 

използваните в това изследване наномодулатори, върху отделните микробни 

съобщества в седименти от Каскадата „Среден Искър“. Освен това вече представените 

по-горе показатели, ще бъдат надградени и с ензимологични показатели обвързани с 

биодеградацията на замърсителите в седиментите. В момента се обработват данните за 

обща дехидрогеназна ензимна активност (ОДА) и индекс на фосфатазната ензимна 

активност (ИФА). Също така се предвижда и сравнението на ефективността и скоростта 

на биодеградация на органиката в седиментите от проведения експеримент. По този 

начин изследванията по експеримента, ще имат своята цялост и това ще позволи 

написването на научна публикация в списание с импакт фактор.  

По тази задача, нашият екип може да отчете и официално публикувана научна 

публикация в списание с импакт фактор 2,847: Yotinov, I., Belouhova, M., Foteva, A., 

Dinova, N., Todorova, Y., Schneider, I., Daskalova, E., & Topalova, Y. (2022). Application of 

Nanodiamonds in Modelled Bioremediation of Phenol Pollution in River Sediments. 

Processes, 10(3), 602. (Impact Factor: 2,847; Sitescore SCOPUS: 3,5) 

https://www.mdpi.com/2227-9717/10/3/602  

 

Изводи и обобщение: 

На този междинен етап, продължава активната работа по двете задачи от 

работен пакет РП I.8.6. По задача РП I.8.6.5. екипът продължава обработването на 

големи данни за микробиологични и хидрохимични показатели от микроязоворите при 

МВЕЦ-ве Церово, Лакатник и Свражен. Освен това, се продължава изследването на 

концентрацията на биогенни елементи в р. Искър в горното течение. По задача РП 

I.8.6.6. се продължава с изследванията, които включват  ензимологични показатели 

обвързани с биодеградацията на замърсителите в седиментите, сравнението на 

ефективността и скоростта на биодеградация на органиката в седиментите и ефектът на 

използваните в това изследване наномодулатори, върху отделните микробни 

съобщества. 

 

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 

https://www.mdpi.com/2227-9717/10/3/602
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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. 

В съответствие с първоначалният план, дейностите по този работен пакет 

следваше да завършат до третата година на програмата. Но с оглед пандемичната 

обстановка, част от дейностите по дейности РП I.8.7.2. Оценка на уязвимостта и риска 

върху населението и сградния фонд и РП I.8.7.4. Оценка на уязвимостта и риска от 

неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления върху интензивно 

развиващите се туристически райони в страната са изместени за четвъртата година на 

проекта. 

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, 

физическа и екологична уязвимост). 

През този етап започна проучването и на официалните, за Р.България, източници 

на информация отнасящи се за факторите и измеренията на уязвимостта.  

 

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  

Извършен е анализ на определенията за икономическа уязвимост; в процес на 

разработване са индикаторите за измерване на икономическата уязвимост по фактори – 

exposure, susceptibility and fragility и lack of resilience. 

 

Под-пакет РП.I.8.8. Технологични решения за изследване на опасността и системи 

за ранно предупреждение 

По време на отчения период са разработени първа чернова на  интегрирана 

методология за използване на информация от оперативните сателитни програми, 

методология за използване на информации и аламерни съобщения от наземна мрежа и 

методология за набиране на информация от района на бедствия чрез  

Направени са поръчки по ЗОП, които ще спомогнат за осъществяване на 

методологиите, които да бъдат изпълнени в срок. Част от резултатите ще бъдат 

публикувани в статии, едната методология е представена в една статия и има издадена 

монография по проекта. 

 
 

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

(вкл. хидрогеоложки) явления“ 

 

РП.I.9.1. Опасни геоложки процеси: разпространение, фактори и особености 

Продължава събирането на информация за нови обекти на изследване. 

РП.I.9.1. Анализ на разпространението на опасни геоложки процеси 
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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 

геолого-геоморфоложките предпоставки и оценка на климатичния фактор за  

възникване и разпространение на опасни геоложки явления. 

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. Публикувана е статия за характеристика 

на опасните процеси, развили се в района на гр. Петрич през 2021 г. За същия район е 

направен морфометричен анализ на водосборите, а резултатите са докладвани на 

конференцията EnviroRISKS. Резултатите от анализа ще бъдат публикувани в сборника 

към конференцията. 

Продължават изследванията по долината на р. Черна Места. Резултатите по отношение 

на антропогенната намеса във водосбора ще бъдат представени на конференцията на 

МГУ 2022 г. и публикувани в годишника на МГУ. 

В процес на изготвяне е статия 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.  

Продължават изследванията на участъка от р. Дамдере, с проява на активни 

геоморфоложки процеси. 

Продължава разработването на методика за оценка на влиянието на геоложката среда 

върху развитието на кално-каменни потоци и дебритни прииждания на територията на 

страната. 

 

Картографиране и каталогизиране 

Набелязване на местата на неизследвани 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 
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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.  

 

Характеризиране на процесите 

•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)   

Определена е пространствено-времева динамика на ерозия и акумулация в участък с 

проява на кално-каменни порои в Източни Родопи.  

Продължава работата по мултифакторен анализ на податливостта от възникване на 

кално-каменни порои. 

 

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 наземен лазерен скенер. 

 

1.4. Общ преглед на разпространението на активните разломи в страната 
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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. 

 

Анализи от извършеното 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.  

 

-За долината на р. Хърсовска, на четири места (определени от 

морфохидрографската характеристика в местата на разширения и стеснения) са 

описани напречните профили на реката. В тях са характеризирани формите и 

изграждащите ги наслаги. 

 

-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, 2020 и 2021 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 
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следи за динамиката на процеса. Анализ на събраните проби от седименти от леглата на 

потоците и наносни конуси.  

 

За района на р. Хърсовска е направено ново теренно обхождане, свързано с описание на 

формите и изграждащите ги наслаги, образувани от приижданията на реката. Взети са 

за анализи общо 22 броя проби (вкл. повърхностни и от профили). На терена бяха 

изяснени първите критерии за подялба на формите от стари и относително нови 

прииждания. 

 

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.  

На базата на повторно заснемане с наземен лазерен скенер са съставени модели 

на терена с висока резолюция за участък с проява на кално-каменни порои в долнто 

поречие на р. Дамдере, ляв приток на р. Върбица. Извършена е оценка на геоморфната 

промяна и са изчислени обеми на ерозия и акумуация, непосредствено преди и след 

изграден бараж за минимизиране на въздействието от пороите. Получените данни 

могат да бъдат използвани за оценка на надежността на съоръженията и планиране на 

дейности за ограничаване на неблагоприятното въздействие от проява на кално-

каменни порои. Подготвена е научна публикация, която е приета за публикуване в 

списание, индексирано в Scopus, Q3. 

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.  

Поради промяна на условията от страна на собственика на терена, на който беше 

инсталирана станцията при с. Кресна, станцията е демонтирана и предстои 

инсталирането й на ново място в района, което да позволи продължаване на редицата 

от стойности на измерваните метеорологични параметри. При инсталирането на 

метеорологичните станции екипът се ръководи от принципа да получи максимално 
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количество качествена метеорологична информация при минимален разход на 

средства.   

 

Анализ на първите резултата от инсталираната през -2021г. 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.  

Продължават преговорите за инсталацията на втора метеостанция в района.  

Събиране на първоначални данни и техния анализ от новата, инсталирана 2021 

г., метеостанция в гр. Оряхово, свързани 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, както и синоптични 

ситуации, свързани с приижданията на р. Хърсовска през пролетта на 2022 г.   

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.  

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 

долината на р. Хърсовска и информацията от синоптични архиви е направена 

геоморфоложка характеристика и са оценени синоптичните условия за проява на кално-

каменни порои в района. 

 

Седиментоложки анализи 
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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. Лабораторната работа 

изцяло е завършена като на пробите е определен цветът (по скалата на Munsell), както и 

реакцията им спрямо HCl. Лабораторната работа е приключила, а камералната е 

свързана с представяне на резултатите (в различен вид: таблици, кумулативни криви и 

Δ-лни диаграми). След окончателното оформяне на резултатите и на получените данни, 

резултатите ще бъдат публикувани в научна публикация със седиментоложка 

насоченост, в която ще се анализират формите и наслагите.  

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.  

 

База данни и работа в ГИС среда 

 

Попълва се базата данни за кално-каменни порои. 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. 

 

Обработват се резултатите от проведеното проучване на участъци с проява на срутища 

в Кресненското дефиле и Искърски пролом.  

 

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 и геоложко картиране на района. 
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Описани и опробвани са седименти от три разреза – при село Тюленово, местност 

Мартинов камък и нос Шабла. 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.  

 

Изследваните варовици са със сарматска (бесарабска) възраст и са включени в състава 

на Одърската свита. Те представляват част от рифова постройка, която се разкрива по 

крайбрежието от нос Шабла до нос Калиакра.  

 

Със седиментоложките изследвания са определени структурните особености на 

варовиците и микро- и макрофосилите, които ги изграждат. Варовиците са силно 

окарстени. С инженерногеоложките изследвания е определена тяхната плътност, 

порестост, якостни показатели и др.  

 

След извършването на изследванията е подготвен текст за статия, която е приета за 

печат в Списание Инженерна геология и хидрогеология, 36, с автори Елена Колева-

Рекалова, Николай Добрев и Росен Нанкин. 

 

Съвместните седиментоложки и инженерногеоложки изследвания на варовици, 

изграждащи нос Калиакра, са представени в текст за статия, публикувана 03.2022 г. 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. 

 

За следващия отчетен период се предвижда да бъде проведена командировка в района 

на залив Болата и крайбрежната част на с. Камен бряг, при която ще бъдат детайлно 

описани и опробвани сарматските фораминиферни варовици от Одърската свита. Целта 

е да бъдат установени със седиментоложки и инженерно-теоложки методи и анализи 

степента и факторите за окарстяване на тези варовици. Данните ще бъдат публикувани 

в списание с импакт фактор. 

 

 

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. 

 

 

Продължава работата по анализа на данните от разработените участъци през 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.  
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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.  

 

Направени са археосеизмологични изследвания на руините на епископалната  базилика 

намираща се на ул. ,,Хан Крум” във Варна. Установени са сеизмични ефекти от 5-6 век 

след н.е. През тези векове е имало силни земетресения с магнитуд М 7-7,5. Фиксирани 

са срутвания, усуквания на стени, отмествания на фундаменти, завъртания на 

постаменти и други систематични сеизмогенни деформации.   

Съществен нов момент е, че се търсят не само преки ефекти от сеизмичните 

въздействия отразени в един обект (както при по-предишните изследвания), но и 

систематически масови деформации, които позволяват пеленгация на действащите 

сили и извършване на количествени оценки на размера на тези сили, което е в пряка 

връзка с наблюдаваните сеизмични интензивности и въздействия върху сгради и 

съоръжения по онова време. Тази методология позволи идентификацията на сеизмични 

събития неизвестни до момента. Най-често това са афтершокове на силните 

земетресения документирани в сеизмичните каталози, но добавяли своите ефекти върху 

вече повредените структури. 

 

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). 
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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.  

 

Продължава отчитането на резултати от инклинометричните измервания на свлачището 

в село Енчец, община Кърджали, където свлачищните процеси са под мониторинг от 

2019 г.  

 

Продължават и инклинометричните изследвания на изградените през 2019 година 4 

броя инклинометъра.  

 

Продължават и инклинометричните измервания на свлачището в квартал Езерище, град 

Своге, където свлачищните процеси са под мониторинг от 2020 г. 

 

 

РП 1.9.5. Оценка на въздействието на опасни геоложки процеси върху околната среда 

Продължава обработката и анализа на получените през изминалите три етапа теренни и 

дистанционни данни. Изготвят се фигури, таблици, 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. 

Продължение 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 
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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. 

Подготвя се анкетно проучване (основа за научна публикация), което има за цел да се 

идентифицират мненията на местната общност в района на Средна Струма по 

отношение на екологичните проблеми, породени от проява на опасни геоложки, 

геоморфоложки и метеорологични явления, да се анализира как населението възприема 

и преживява екологичните проблеми. 

 

 

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.  

Базата данни за силни движения е допълнена с обновената информация (до 

2018г.) от ESM (The Engineering Strong-Motion Database). Предимствата на базата са, че 

за всяка наблюдателна точка e дадена скоростта на напречната вълна в горните 30 м. - 

Vs30.  

  

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 обявяването на резултатите (ако е преди края 

на 2022 г.) от 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.  

Базата данни за Vs30 за Пловдив и Велико Търново е допълнена с данни от 

USGS slope-based global map за да се покрие цялата застроена площ на градовете. 

 

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. 

Дейността е завършена 
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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 

Дейността е завършена 

РП.I.10.3-2 Оценка на графиците на повторяемост и максимално очакваният 

магнитуд за всяка зона с потенциал за силни земетресения 

Дейността е завършена 

РП.I.10.3-2 Вероятностна оценка на сеизмичната опасност с големи периоди на 

повторяемост чрез използване на логическо дърво; 

Дейността е завършена. 

 

РП.I.10.4 Сеизмични сценарии за зони с потенциал за силни земетресения 

1.На основата на геоложка и сеизмологична информация са оценени периодите 

на повторяемост за сеизмичните източници около градовете Пловдив и 

Велико Търново. 

2.На базата на сеизмотектонските особености и инженерно геоложки условия  

са генерирани детерминистични и вероятностни сеизмични сценарии за 

градовете Пловдив и Велико Търново. Сценариите са по отношение на 

максимално ускорение, скорост, спектрални ускорения за 0.3 и 1.0 секунди 

и макросеизмична интензивност.  

3.На базата на сеизмотектонскте особености, инженерно геоложки условия и в 

съответствие с историческата сеизмичност са генерирани 

детерминистични и вероятностни (475 и 1000 години период на 

повторяемост) сеизмични сценарии за градовете Пловдив и Велико 

Търново. Детерминистичните сценарий са за земетресения с магнитуд 

Mw=7.0 за град Пловдив и Mw=6.8 за град Велико Търново.  

4.Изследвана е структурата на сградата на Националния институт по 

геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на 

науките. Оценени са ускоренията на които сградата би устояла. 

Определено е къде структурата изпитва най-високо динамично усилване и 

следователно е най-слабата и най-вероятно да се увреди първа по време на 

земетресение. 

5.Събира се информация за свлачищата в България, която съдържа подробни 

карти на най-застрашените райони на територията на страната. 

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 1. 

 

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.Проведена идентификация и класификация на сградния фонд. Общият брой 

на сградите в град Русе е 35 831. Повечето от сградите (33354 бр.) могат да 

бъдат класифицирани като нискоетажни до 3 етажа, 1530 сгради са в 
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диапазона от 4 до 6 етажа, 846 сгради са в диапазона от 7 до 9 етажа и само 

101 сгради са над 10 етажа. Определени са разпределенията на сградите по 

периоди на построяване – като брой сгради и като разгъната застроена 

площ. Въз основа на информацията за конструктивната система от 

кадастъра, всяка сграда е класифицирана в отделен тип в съответствие с 

матрицата на типологиите на българските сгради. 

2.Извършена е оценка на сеизмичната уязвимост за всяка сграда поотделно, въз 

основа на информацията за нейната носеща конструкция (типология), време 

на построяване (проектиране), етажност и други технически параметри. 

3.Оценени на директните повреди и разрушения на сградите в Русе при 

катастрофални земетресения – детерминистичен сценарий основани на 

резултатите от 10.4. 

4.Оценени са социалните загуби - ранени хора и жертви. При оценката на 

социалните загуби резултатите се получават в два варианта, в зависимост от 

това кога е настъпило земетресението – през деня или през нощта. 

5.Оценени са икономическите загуби вследствие на директните физически 

повреди и разрушения за двата сценария. Посочените суми могат да се 

използват при разработване на плановете за реакция при бедствия и 

планиране на нуждата от финансов ресурс за възстановяване на сградния 

фонд. 

Подробно описание на резултатите е представено в Приложение 2. 

 

 

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 финализирани 

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.  

 

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 
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модели на повърхността (ЦМП) и ортофото мозайки с висока пространствена 

резолюция.  

На текущ принцип продължава и попълването на геобазата данни с 

геоинформационни ресурси, като през изминалия период беше осъвременена базата 

данни с цифрови модели на различни територии, които са обект на изследване на 

програмата. През този период за пръв път са включени и данни от въздушно-лазерно 

сканиране и цифрови модели, които са генерирани на тяхна основа. 

В рамките на този под пакет екипът продължава работа по алгоритъма 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 град Стара Загора, като през летния месец предстои и набиране на теренни данни в 

Бургас и София 

Съвместно с колеги от РП.I.8 и РП.I.9 се работи по интегрирани модели и 

свързаните с това информационни ресурси за оценка и картографиране на рискови 

хидроложки и геоморфоложки процеси (в т.ч. моделиране на дебрисни потоци). 

 

РП.II.1.4. Осигуряване на изчислителна среда за използване на най-съвременни числени, 

динамични и статистически модели 

 

 

През първите 6-месеца на 4-та година колективът продължи да поддържа и 

обновява инсталираните софтуерни пакети и специфични модели през последните 3 

години на проекта. За нуждите на членове от колектива на проекта, работещи по 

работни пакети, РП.I.1 – РП.I.10 бяха инсталирани на Авитохол следните софтуерни 

пакети: (1) софтуера CDO, включващ над 600 оператора, имплементирани като 

програми за командния ред, които се използват за обработка и анализ на данни от 

областта на климатологията и числени методи за прогнози на времето (Numerical 

Weather Prediction, NWP) и (2) MATLAB Component Runtime (MCR), представляващ 

група от споделени библиотеки, което позволява на потребителите да изпълняват 

компилирани програми на MATLAB на други компютри, а изпълнението да се 

извършва на Авитохол. Бяха създадени още два акаунта на потребители, ползващи 

инсталираните софтуерни пакети. Така общият брой на потребителите от проекта е над 

15. Подсигурено е дисковото пространство от 200 TB, съгласно плана за 4-тата година. 

Така всички потребители от проекта могат да ползват това дисково пространство при 

необходимост, при работа със инсталираните софтуерни продукти и създадените 

числени и/или стохастични модели, които общо вече са 10 на брой. 

 

 

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, 
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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 

са в основата на всички продукти на ArcGIS: ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine и ArcGIS 

Server.  

 

 

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 симпозиум „Образование, география и културен туризъм”, 6 март 

2022 г. В чест на 60-годишнината на проф. д.н. Стела Дерменджиева, гр. Велико 

Търново. 
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-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 21 януари 2022 г. 
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3)Организиранa и проведена отчетна онлайн конференция на 21 януари 2022 г. по 

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

неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2021 

г.; 

 
4) Разпространение на постери и брошури с целите и резултатите на програмата 

във ВУЗ и училищата. 

На 12.04.2022 г. екипът от учени направи дарения на ПМГ „Св. Климент Охридски“ – 

гр. Монтана от книги, постери и брошури на Национална научна програма „Опазване 

на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни 

бедствия“ и участва в обучение на учениците. 
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СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ РАБОТНИ ПАКЕТИ 

 

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

Работата по този работен пакет има основно връзка с РП.I.4, РП.I.5, РП.I.7 

 

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

Подготвя се годишна научна конференция през октомври 2022 г. съвместно РП I.2 и РП 

I.3  

 

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  

изчисляване на количествените характеристики на индексите на топлинен комфорт в 

България.  

Екипът от Технически университет – София (ТУ-София), Колежа по енергетика 

и електроника (КЕЕ), участник в настоящия работен пакет съвместно с експерти от и 

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) и от Централна 

научноизследователска лаборатория (ЦНИЛ) при ХТМУ, участник в РП.I.3.4 предложи 

метод за оползотворяване на индустриален биологичен отпадък (хидролизиран 

лигнини), получен в резултат на високо температурна сернокисела хидролиза на 

иглолистна и широколистна дървесина до съответните захари, с цел производство на 

течни биогорива. Резултатите са представени на 2nd International conference on 

ENVIROnmental protection and disaster RISKs (EnviroRISKs 2022) & 10th Annual CMDR 

COE Conference on Crisis Management and Disaster Response (CM & DR 2022) и в статия 

Naydenova et al., Utilization perspective of industrial biomass residue, която се намира в 

процес на рецензия. Представената разработка е изложена в публикация, която 

понастоящем е в процес на рецензия. 

 

 

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 
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съвместен анализ на този етап. Към Задача 1.7.8 се подготвя база данни, която 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 

И през текущата година продължава изпълнението на интегрирана задача във 

взаимодействие между екипите на РП.1.8 (І.8.2; І.8.6 и І.8.7), РП 1.9 и ІІ.1 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. Тази година във вниманието на екипа е водосборът на река Стумешница и р. 

Струма в районът на град Петрич. 

Продължават изследванията и върху регулиращите екосистемни услуги, осигурявани от 

зелената инфраструктура в градски екосистеми, по отношение на ефекта на „градския 

топлинен остров“. 

Създадена е необходимата подготовка за изпълнението на интегрирана задача 

във взаимодействие между екипите на РП.1.8 (І.8.2; І.8.6 и І.8.7), РП 1.9 и ІІ.1 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. На 01.07.2020 е изпратена заявка за данни до Дирекцията на НП Пирин. За 

втората половина на годината са планирани теренни изследвания в 

интердисциплинарен екип. 

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

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 

2022 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 – водосбори на р. Глазне, р. Черна Места и р. Джерман. Проведено е заснемане 

с БЛС на тестови район Глазне, като в ход е обработката на получената информация. 

Във взаимодействие между екипите на РП.I.8. и РП II.1 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. 
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ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

 

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

 

Статии излезли от печат 

1.Ivanov V., Gadzhev G. Behavior and Scalability of the Regional Climate Model 

RegCM4 on High Performance Computing Platforms. In: Lirkov I., Margenov S. (eds) Large-

Scale Scientific Computing. LSSC 2021. Lecture Notes in Computer Science, (2022), vol 

13127. Springer, Cham, pp. 124-131, https://doi.org/10.1007/978-3-030-97549-4_14 (IF: 

0.302) Q4 

2.Chervenkov, H., Slavov, K. (2022) Inter-annual variability and trends of the frost-

free season characteristics over Central and Southeast Europe in 1950-2019. Journal of 

Central European Agriculture (JCEA), 23(1), pp. 154 - 164, 

https://doi.org/10.5513/JCEA01/23.1.3394   

3.Georgiev G., Hubenov Z., Mirchev P., Georgieva M., Matova M. 2022. New 

tachinid parasitoids on pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa) (Diptera: 

Tachinidae) in Bulgaria. Silva Balcanica 23(1): pp. 5 - 10. 

https://doi.org/10.3897/silvabalcanica.22.e81890  

4.Georgieva M., S. Belilov, S. Dimitrov, M. Iliev, V. Trenkin, P. Mirchev, G. 

Georgiev. Application of Remote Sensing Data for Assessment of Bark Beetle Attacks in Pine 

Plantations in Kirkovo Region, the Eastern Rhodopes. Forests, 13(4), 620, MDPI Open 

Access Publishing, 2022, pp. 1-15. SJR (Scopus):0.68, JCR-IF (Web of Science):2.634. 

5.Glogov, P., G. Zaemdzhikova. 2022. Characteristics of Metasequoia 

glyptostroboides artificial community Kоkаlуаnе village, Sofia region. Ecological 

Engineering and Environment Protection, 1, pp. 56-61. 

6.Gyudorova, S. P. Glogov, G. Popov. 2022. Study of the regenerative abilities of 

manna ash in artificial Austrian pine plantations in the region of Sofia, Bulgaria Baskent 

International Conference On Multidisciplinary Studies, February 24-25, 2022, Ankara 

Turkey, pp. 401-408. 

7.Kechev, M., Naglis, S., Negrobov, O.P. 2022. A new species Chrysotus hubenovi 

and new data on the family Dolichopodidae (Diptera) of Bulgaria. Zoosystematica Rossica, 

31, 1, Zoological institute, Russian academy of sciences, ISSN: 2410-0226, 

https://doi.org/10.31610/zsr/2022.31.1.27, pp. 27-41. SJR (Scopus):0.463 

 

Монография 

Додев, Й., И. Марков. 2022. Горите от източен габър в България, издателство „Авангард 

Прима“ София, ISBN 978-619-239-693-0, 220 с.  

 

 

Статии приети за печат 

1.Pavlova-Traykova E. 2022. Using EPM Method for estimation soil erosion in 

forest territories in the upper part of Dzherman River. Forest science, Special issue. 

2.Георгиева, Георги Георгиев, Пламен Мирчев, Севдалин Белилов. Санитарно 

състояние на горите в района на РДГ Кърджали за периода 2011-2021 г. Наука за 

гората, Специално издание. 

3.Белилов, С., Г. Георгиев, М. Георгиева, П. Мирчев, М. Кечев, Г. 

Заемджикова. 2022. Прилагане на дистанционнни методи за оценка на здравословното 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-97549-4_14
https://doi.org/10.5513/JCEA01/23.1.3394
https://doi.org/10.3897/silvabalcanica.22.e81890
https://doi.org/10.31610/zsr/2022.31.1.27
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състояние на горски насаждения след ветровал в района на Смолян. Наука за гората, 

Специално издание. 

4.Тричков, Л., М. Жиянски. 2022. Състояние на почви в горски екосистеми, 

повлияни от миннодобивните дейности в района на Пирдоп. Наука за гората, 

Специално издание. 

5.Вацкичева, М., П. Савов. Формиране на екокомпетентност чрез магистърския 

курс „Атмосфера и околна среда“. Приета за публикуване в сборника на 50-та 

Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: 

„Kлиматичните промени и образованието по физика“ .Варна 2-5 юни, 2020 г. 

6.P Zlateva and S Hadjitodorov. An Approach for Analysis of Critical Infrastructure 

Vulnerability to Climate Hazards, Proc. 4th International Conference on Environment, 

Resources and Energy Engineering,  Bangkok, Thailand , June 10-12, 2022 

7.Chervenkov H., Slavov K. (202X) ETCCDI Thermal Climate Indices in the CMIP5 

Future Climate Projections over Southeast Europe, In: Georgiev I., Kostadinov H., Lilkova E. 

(eds) Advanced Computing in Industrial Mathematics. BGSIAM 2019. Studies in 

Computational Intelligence, vol XXX. Springer, Cham. 

8.Chervenkov H., Slavov K. (202X) ETCCDI Precipitation-based Climate Indices in 

the CMIP5 Future Climate Projections over Southeast Europe, In: Georgiev I., Kostadinov H., 

Lilkova E. (eds) Advanced Computing in Industrial Mathematics. BGSIAM 2020. Studies in 

Computational Intelligence, vol XXX. Springer, Cham. 

 

 

Статии готови за печат 

1.Tsvavkov, N., Tsvetanov, Shishkova, V., E., Panayotov, M. First 

dendrochronological studies of Quercus protoroburoides.  Подадена в сп.  

Dendrochronologia (IF 2.73 (Scopus), 2.29 (Web of science), SCImago Journal Rank): 0.857, 

Quartile: Q1 в области Ecology, Plant Science) 

 

 

Участия в научни форуми 

„Юбилейна научна конференция „30 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ“, 03 юни 2022 г., гр. Балговеград, 

Структура и природна динамика на горите в резерват „Парангалица“. Момчил 

Панайотов и Николай Цветанов. 

Baskent International Conference On Multidisciplinary Studies, February 24-25, 

2022, Ankara Turkey. Study of the regenerative abilities of manna ash in artificial Austrian 

pine plantations in the region of Sofia, Bulgaria. Stela Gyudorova, Plamen Glogov, Grud 

Popov. 

XII Научен семинар на Институт за гората, 12.04.2022 г.: 

-Санитарно състояние на горите в района на РДГ Кърджали за периода 

2011-2021 г. Маргарита Георгиева, Георги Георгиев, Пламен Мирчев, Севдалин 

Белилов ; 

- Прилагане на дистанционнни методи за оценка на здравословното 

състояние на горски насаждения след ветровал в района на Смолян. Севдалин 

Белилов, Георги Георгиев, Маргарита Георгиева, Пламен Мирчев, Михаил Кечев, 

Гергана Заемджикова; 

-Състояние на почви в горски екосистеми, повлияни от миннодобивните 

дейности в района на Пирдоп. Любчо Тричков, Миглена Жиянски. 
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50-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на 

тема: „Kлиматичните промени и образованието по физика“. Варна 2-5 юни, 2020 г. 

Формиране на екокомпетентност чрез магистърския курс „Атмосфера и околна среда“. 

Вацкичева, М., П. Савов. 

4th International Conference on Environment, Resources and Energy Engineering,  

Bangkok, Thailand , June 10-12, 2022.An Approach for Analysis of Critical Infrastructure 

Vulnerability to Climate Hazards. P Zlateva and S Hadjitodorov. 

2st International conference on ENVIROnmental protection and disaster RISKs“ 

(https://envirorisks.cmdrcoe.org/), секция „Climate Change Challanges and Security 

Implications“: 

- Applicability of the CHIRPS Precipitation Product in the Regional 

Climatology of Southeast Europe. Hristo Chervenkov, Kiril Slavov; 

-Estimation of the historical and future renewable energy potential with 

RegCM4 over the region of Southeastern Europe. Vladimir Ivanov, Georgi Gadzhev, 

Kostadin Ganev, Dr. Ivelina Georgieva 

 

 

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

 

Статии излезли от печат 

Nitcheva, O., Vatralova, A., Shopova, D., Trenkova, T., Hristova, N., Mileva, B., Koutev, V. , 

Dobreva, P., Kotev, V. (2022). A study of the impact of the changes in winter precipitation 

pattern on the winter crops yield in south central region of Bulgaria. Applied Ecology and 

Environmental Research. 20. 1729. 10.15666/aeer/2002_1729-1740. (Q3, ISI IF 0.75). 

 

Статии приети за печат 

P. Dobreva,  O. Nitcheva,  Monio K. (2022) Verification of ion density in magnetosheath 

using themis satellite plasma measurements. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences. 

75(6). (Q3, ISI IF 0.38). 

Участия в научни форуми доклади на конференции:  

Татяна Орехова, Петър Гергинов, Росица Горова и Алексей Бендерев «Подземните 

води в България през 21 век: състояние и проблеми, научни изследвания»,  представен 

на Национално честване на Световния ден на водата, на 22 март 2022 г. в ЦУ БАН. 

Orehova T., Chapanov Y., Bournaski E., Solar and Climate Impacts on Groundwater Level 

Variations in two wells in England, 2nd International conference on ENVIROnmental 

protection and disaster Risks, 06 -09 June 2022, Sofia, Bulgaria. 

Chapanov Y., Bournaski E., Variations of Daily Danube Discharge at 16 Gauging Stations, 

2nd International conference on ENVIROnmental protection and disaster Risks, 06 -09 June 

2022, Sofia, Bulgaria. 

Georgi Belev and Petja Ivanova-Radovanova. Climate change implications on the condition 

of road surface in Bulgaria., 2nd International conference on ENVIROnmental protection and 

disaster Risks, 06 -09 June 2022, Sofia, Bulgaria. 

Shopova D., Nitcheva O. Assessment of environmental flow requirements according to 

Bulgarian water law, prepared for SGEM Conference 2022. 
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Nitcheva O., Vatralova A. Assessment of nitrogen pollution of the environment in Bulgaria 

and numerical simulations for its mitigation, prepared for SGEM Conference 2022. 

 

 

РП 1.3. Качества на водите (повърхностни и подземни) 

 

Публикувани материали 

Simeonova, Tsetska. (2021). Groundwater Quality Dynamics from Field Experiments on 

Watershed Level in Southern Bulgaria. Bulgarian Journal of Soil Science, 6(2), 185–194. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.5767990 

Чолакова, З. 2021. Особености в съдържанието на тежки метали в дънните седименти 

на някои притоци на р. Искър в Стара планина (река Искрецка и река Батулийска). – 

Год. СУ, ГГФ, кн. 2 – География, т.113, 140-160. ISSN 0324 – 2579 (print), ISSN 2535 – 

0579 (online) (изл. от печат януари 2022 г.) https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya/

kniga_2_geografiya_tom_113 

Подготвени и/или приети за печат материали 

S. Georgieva, P. Todorov, P. Peneva, Photosensitive scinnamyl 5,5’-dimethyl- and 5,5’-

diphenylhydantoin Schiff bases as a good alternative to smart sensors for metal ions detection, 

Chemical papers. 

Публикации за издания с IF/SJR (3броя) 

1.Стоянов, Н., Д. Антонов, С. Димовски, А. Бендерев. 2022. Прогнозиране на 

възможната миграция на радионуклиди в подземните води от ПХРАО „Нови 

хан“. – Сп. Geologica Balcanica. ISSN 0324-0894 

2.Стоянов, Н., С. Димовски, С. Колев. 2022. Модел на замърсяването на 

подземните води от хвостохранилището в района на ураново находище 

Елешница, Южна България. – Сп. Review of the Bulgarian Geological Society, 

ISSN 0007-3938 

3.Kristina GARTSIYANOVA, Marian VARBANOV, Atanas KITEV, Stefan 

GENCHEV, Emilia TCHERKEZOVA. Water Conservation and River Water 

Quality of the Bulgarian Black Sea Tributaries, International Journal of 

Conservation Science, SSN:2067-533XE-ISSN:2067-8223 

Публикации за издание с научно резензиране (1 брой) 

1.Стоянов, Н., С. Димовски. 2022. Моделиране на условията за привличане на 

манган в кладенците за добив на подземни води от терасата на р. Въча. – Сп. 

Хидрогеология и инженерна геология. ISSN 0204-7934 

Участие в научни форуми 

Минали 

„ICIR Euroinvent 2022 – International Conference on Innovative Research“ – Яш, Румъния 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5767990
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Kristina GARTSIYANOVA, Marian VARBANOV, Atanas KITEV, Stefan GENCHEV, 

Emilia TCHERKEZOVA. Water Conservation and River Water Quality of the 

Bulgarian Black Sea Tributaries 

Предстоящи 

11-а Национална конференция по химия, Химикотехнологичен и металургичен 

университет 23-25 юни 2022, София 

A. Kovacheva, R. Gergulova, R. Ilieva, D. Rabadjieva, I. Vladov, V. Nanev,нCOMPLEX 

APPROACH FOR ECOLOGICAL ASSESSMENT OF ISKAR RIVER AND ITS 

TRIBUTARIES IN THE REGION OF SOFIA MUNICIPALITY, BULGARIA  - постер 

20th International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes,  

Virtual Meeting - Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, 4-9 September 2022 

D. Rabadjieva*, A. Kovacheva, R. Gergulova, R. Ilieva, S. Tepavitcharova 

THERMODYNAMIC ELUCIDATION OF THE RELATIONSHIP CHEMICAL SPECIES 

IN WATER SOIL EXTRACTS – PHYTOACCUMULATION – постер 

XVI Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, юни, 2022 г. със 

заглавие: 

      Cinnamyl 5,5’-dimethyl- and 5,5’-diphenylhydantoin Schiff bases as molecular  

      chemosensors for detecting metal ions in an aqueous environment.  

Приет за участие доклад на тема:  

„Оценка на качеството на повърхностните води в горната част от басейна на р. 

Арда” (авт. Зорница Чолакова)  

във ІІ-ра географска конференция „GeoDecade 2020-2030”, 13-15 септември 2022 г., 

Шумен; https://geodecade.com/ 

 

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 

Tz. Nonova, K. Slavova, I. Genov, L. Dobrev, V. Doncheva, O. Hristova, B. Dzhurova. 

Radionuclide Content in Black Sea Sediments from Varna Bay at the Northern Bulgarian 

Coast. BgNS TRANSACTIONS, 25, 1 (2020/21) pp. 71–75, https://bgns-

transactions.org/journals/volume-25/ 

 

Участия в научни форуми: 

1)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.  

2)Boyko Ranguelov, Orlin Dimitrov, Atanas Kisyov, Stefan Dimovsky., 

METHODOLOGY FOR EARTH’S FAULTS TYPOLOGY., ТРЕТА 

https://geodecade.com/
https://bgns-transactions.org/journals/volume-25/
https://bgns-transactions.org/journals/volume-25/
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НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, “ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА”, 25–

26 ноември 2021, Smolyan.  

3)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 

Представените доклади са публикувани в пълен текст. 

Участие в конференция ENVIRORISKs’22 (РП.I.4.1) с доклад: 

Andreeva, N., Eftimova, P., Valchev, N., Prodanov, B., Lambev, T. and Dimitrov, L. 

Assessment of vulnerability to storm induced flood hazard in a large bay, 2nd ENVIRORISKs 

Conference, Sofia, Bulgaria, 06-10 June 2022 

 

РП.I.5. Качеството на живот в страната 

Статии излезли от печат 

 

Статии в списания с IF/SJR 

Gadzhev, G.; Ganev, K.; Mukhtarov, P. Influence of the Grid Resolutions on the Computer 

Simulated Surface Air Pollution Concentrations in Bulgaria. Atmosphere 2022, 13, 774. 

https://doi.org/10.3390/atmos13050774, IF=3.12 (2020-2021), SJR=0.69 (2021), Q2 

Bojilova, R.; Mukhtarov, P.; Miloshev, N. Latitude Dependence of the Total Ozone Trends 

for the Period 2005–2020: TOC for Bulgaria in the Period 1996–2020. Atmosphere 2022, 13, 

918. https://doi.org/10.3390/atmos13060918, IF=3.12 (2020-2021), SJR=0.69 (2021), Q2 

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 

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, J. Phys.: Conf. Ser. 2240 012032 (2022); doi:10.1088/1742-

6596/2240/1/012032; SJR=0.21 (2020), Q4 

Gadzhev, G.; Ganev, K. Computer Simulations of Air Quality and Bio-Climatic Indices for 

the City of Sofia. Atmosphere 2021, 12, 1078. https://doi.org/10.3390/atmos12081078, 

IF=3.12 (2020-2021), SJR=0.69 (2021), Q2 

Други статии 

И. Георгиева, Н. Милошев, 2021, Замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови 

частици (ФПЧ) – анализ на резултатите от компютърни симулации за България и 

София град, Bulgarian Geophysical Journal, 2021, Vol. 44, pp. 3 – 22 

https://doi.org/10.34975/bgj-2021.44.1 

 

И. Георгиева, 2021, Сезонна и годишна повторяемост на индексите за качеството на 

атмосферния въздух за района на град София, Bulgarian Geophysical Journal, 2021, Vol. 

44, pp. 23 – 32 https://doi.org/10.34975/bgj-2021.44.2 

 

Geleva, E., Tonev, D., Protohristov, H., Dimitrov, S., Bashev, V., Genchev, S., Demerdjiev, 

A. (2022) Distribution of Tritium in Surface Water and Precipitation in Rila Mountain, 

https://doi.org/10.3390/atmos12081078
https://doi.org/10.34975/bgj-2021.44.2
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Bulgaria. Ecological Engineering and Environment Protection, 1, 70-76,   ISSN:1311-8668, 

Реферира се в EBSCO,   http://ecoleng.org/archive/eContents20.2022.html#8 

 

Варийска, В. (2021) Изследване и оценка на въздействието върху околната среда на 

устойчиви органични замърсители в България от Базова екологична обсерватория 

Мусала. Минно дело и геология, 10, 59-63, https://mdg-magazine.bg/wp-

content/uploads/2021/12/BR10_21web.pdf#page=61 

 

Z. Spasova, T. Dimitrov (2021). Universal Thermal Climate Index and Incidences of Stroke 

in the Age Group 60+ in Sofia, Bulgaria – сборник с доклади от PRE-IGU CONGRESS 

SEMINAR (12 – 14 August 2021, Varna). 

 

Дисертационен труд (защитен от член на научния колектив на 10.03.2022 г.) за 

получаване на образователната и научна степен ”доктор” в научна област 5. технически 

науки, по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 

“Механика на флуидите“. Научни ръководители: доц. д-р инж. Росица Величкова и доц. 

д-р Илияна Найденова, Технически университет –София. Огнян Любчов Сандов, Тема: 

Динамика на процеса на изгаряне и генериране на вредности при използване на 

алтернативни горива, 2022, ЕМФ, ТУ-София. 

 

Статии готови за печат 

Статии в списания с IF/SJR 

T. Petrova, I. Naydenova, J. Ribau and A. F. Ferreira. Biochar from agro-forest residue: 

application perspective based on decision support analysis. Energy, 2022. Submitted 

Manuscript Number EGY-D-22-05065 - в процес на рецензиране. 

I. Naydenova, T. Radoykova, O. Sandov, T. Petrova and I. Valchev. Utilization Perspective of 

Industrial Biomass Residue, Studies in Systems, Decision and Control - в процес на 

рецензиране. 

A.M. Dzhambov, K. Dikova, T. Georgieva, P. Mukhtarov, R. Dimitrova. Time Series 

Analysis of Asthma Hospital Admissions and Air Quality in Sofia – A Pilot Study, Studies in 

Systems, Decision and Control - в процес на рецензиране. 

S. Tsakovski, V. Danchovski, R. Dimitrova, P. Mukhtarov. Multivariate statistical modelling 

of urban air-quality, Studies in Systems, Decision and Control - в процес на рецензиране. 

E. Mavrodieva, S. Dimitrova, M. Tzoneva, T. Sheitanova, Tzv.Georgieva, T. Panev. Current 

status of indoor air quality in school premises in Sofia,Bulgaria, Studies in Systems, Decision 

and Control - в процес на рецензиране. 

R. Bojilova, P. Mukhtarov, N. Miloshev, Investigation of the dependence of ultraviolet 

radiation on the day, Studies in Systems, Decision and Control - в процес на рецензиране. 

 

Участия в научни форуми 

I. Naydenova, T. Radoykova, O. Sandov, T. Petrova and I. Valchev. Utilization Perspective of 

Industrial Biomass Residue, 2nd International conference on ENVIROnmental protection and 

disaster RISKs (EnviroRISKs 2022) & 10th Annual CMDR COE Conference on Crisis 

Management and Disaster Response (CM & DR 2022), Sofia 6-8 юни 2022 

 

https://mdg-magazine.bg/wp-content/uploads/2021/12/BR10_21web.pdf#page=61
https://mdg-magazine.bg/wp-content/uploads/2021/12/BR10_21web.pdf#page=61
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A.M. Dzhambov, K. Dikova, T. Georgieva, P. Mukhtarov, R. Dimitrova. Time Series 

Analysis of Asthma Hospital Admissions and Air Quality in Sofia – A Pilot Study, 2nd 

International conference on ENVIROnmental protection and disaster RISKs (EnviroRISKs 

2022) & 10th Annual CMDR COE Conference on Crisis Management and Disaster Response 

(CM & DR 2022), Sofia 6-8 юни 2022 

 

S. Tsakovski, V. Danchovski, R. Dimitrova, P. Mukhtarov. Multivariate statistical modelling 

of urban air-quality, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRORISKS 2022 & 

10TH ANNUAL CMDR COE CONFERENCE ON CM & DR 2022, Sofia 6-8 юни 2022 

 

E. Mavrodieva, S. Dimitrova, M. Tzoneva, T. Sheitanova, Tzv.Georgieva, T. Panev. Current 

status of indoor air quality in school premises in Sofia,Bulgaria, 2ND INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ENVIRORISKS 2022 & 10TH ANNUAL CMDR COE CONFERENCE 

ON CM & DR 2022, Sofia 6-8 юни 2022 

 

R. Bojilova, P. Mukhtarov, N. Miloshev, Investigation of the dependence of ultraviolet 

radiation on the day, 2nd International conference on ENVIROnmental protection and disaster 

RISKs (EnviroRISKs 2022) & 10th Annual CMDR COE Conference on Crisis Management 

and Disaster Response (CM & DR 2022), Sofia 6-8 юни 2022 

 

 

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 

 

 

Монография излязла от печат: 
1.Stoykova, K. 2022. Nannofossil stratigraphy and global events in the Paleocene and Lower 

Eocene of northern Bulgaria. S., Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS, 296 p., 
ISBN: 978-619-245-125-7. 

 

Статии излезли от печат 

 

1.Marchev, P., Raicheva, R., Georgiev, St., Savov, I., Jelev, D. 2022. Formation of 

ultrapotassic magma via crustal contamination and hybridization of mantle magma: an 

example from the Stomanovo monzonite, Bulgaria. Geological Magazine, 159 (1): 81-

96. DOI: 10.1080/00206814.2021.1917008 

2.Bozukov, V., Vatsev, M., Ivanov, D., Simov, N. 2021. New fossil flora from 

Palaeogene sediments near Bersin village (SW Bulgaria).  Review Bulgarian 

Geological Society, vol. 82, part 3, 2021, p. 102–104 

3.Ivanov, D. 2022. Palynology and palaeoecology of the Late Oligocene from 

southwestern Bulgaria. in: Fekete, K. (Ed.), 2022: 21st Slovak-Czech-Polish 

Paleontological Conference. Field Trip Guide and Abstracts Book. Bratislava, St. 

Geol. Inst. D. Štúr, 135-136, ISBN:ISBN 978-80-8174-064-0. 

4.Ivanova, D. K., Chatalov, A. 2022. Berriasian-Hauterivian microfossil associations 

across the demise and drowning of the Slivnitsa Carbonate platform, Southwest 

Bulgaria. 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, May 22-25, 2022, 

Bratislava, Slovakia, 137-138. (ISBN 978-80-8174-064-0) 
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5.Metodiev, L., Koleva-Rekalova, E., Georgieva, M., Stoylkova, T. 2022. Palaeoenvironmental 

changes in the Moesian Basin (Bulgaria) during the Toarcian. EGU General Assembly 

2022, EGU22-3697, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3697. 

6.Sachanski, V., Andreeva, P., Kiselinov, H., Tanatsiev, S., Lakova, I. 2022. In search of 

the Ordovician–Silurian boundary in Bulgaria. – XXII International Congress of the 

CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7-11 September 2022, Abstracts. 

7.Granchovski, G., K. Stoykova. 2022. (Submitted). Campanian-Maastrichtian boundary 

interval at Beloptichene (Kula tectonic unit, NW Bulgaria): new nannofossil data. – J. 

Nannopl. Res., Abstract Book 18 INA Conference Avignon, France, 28 August – 3 

September 2022. 

8.Stoykova, K., T. Vennemann, M. Ivanov, G. Granchovski. 2022. (Submitted).  PETM 

Riben section revisited (northern Bulgaria, SE Europe): new nannofossil and 

foraminiferal isotope data. – J. Nannopl. Res., Abstract Book 18 INA Conference 

Avignon, France, 28 August – 3 September 2022. 

9.Stoykova, K., P. Marchev, R. Raycheva, R. Ivanova, G. Granchovski. 2022. (Submitted).   

Did the 33.4 Ma Eastern Rhodope supereruptions contribute to the Early Oligocene 

cooling? Calcareous nannofossil data from the St. Sozon section, Limnos Island, 

Greece. – J. Nannopl. Res., Abstract Book 18 INA Conference Avignon, France, 28 

August – 3 September 2022. 

10.Marchev, P., B. Jicha, R. Raycheva, A. Okay, I. Peycheva. 2022. (Submitted). The 

role of the 33.4 Duzhdovnitsa supereruption in the formation of the Paratethys Mn 

giant concentration: inferences from the Obrochishte and Binkilic Mn deposits. – XXII 

International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7-11 September 2022, 

Abstracts. 

11.Shopov, Y. 2022. (Accepted).   On the Possibility to use δ13C Speleothem Records for 

Determination of Total Freezing of the Ground during Glaciations. – Proceedings of 

18-th International Congress of Speleology, v. 3, Savoie Mont-Blanc, France 

Karstologia, 23, ISSN 0751-7688, 4 pp. 

12.Yaneva, M., Nikolov, P., Koleva-Rekalova, E., Ognjanova-Rumenova, N. 2022. 

(Submitted). Integrated biostratigraphy, lithology and palaeoecology of the Upper 

Bessarabian – Lower Khersonian deposits from the realm of Northeastern Bulgaria. – 

XXII International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7-11 September 2022, 

Abstracts. 

 

 

Статии приети за печат 

 

1.Ivanova, D. K., Chatalov, A. 2022. A New Record of the Valanginian Weissert Event in 

the section Kalotina, Southwestern Bulgaria. C. R. Acad. Bulg. Sci. (submitted) 

 

 

Статии готови за печат 
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1.Chatalov, A., Ivanova, D. K. 2022. The Valanginian history of the Slivnitsa Carbonate 

Platform (Western Bulgaria): evidence for emergence and drowning of the platform. 

 

 

Участия в научни форуми 

 

 

1.Bozukov, V., Vatsev, M., Ivanov, D., Simov, N. 2021. New fossil flora from 

Palaeogene sediments near Bersin village (SW Bulgaria).  Review Bulgarian 

Geological Society, vol. 82, part 3, 2021, p. 102–104 

2.Ivanov, D. 2022. Palynology and palaeoecology of the Late Oligocene from 

southwestern Bulgaria. in: Fekete, K. (Ed.), 2022: 21st Slovak-Czech-Polish 

Paleontological Conference. Field Trip Guide and Abstracts Book. Bratislava, St. 

Geol. Inst. D. Štúr, 135-136, ISBN:ISBN 978-80-8174-064-0. 

3.Ivanova, D. K., Chatalov, A. 2022. Berriasian-Hauterivian microfossil associations 

across the demise and drowning of the Slivnitsa Carbonate platform, Southwest 

Bulgaria. 21st Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference, May 22-25, 2022, 

Bratislava, Slovakia, 137-138. (ISBN 978-80-8174-064-0) 

4.Metodiev, L., Koleva-Rekalova, E., Georgieva, M., Stoylkova, T. 2022. Palaeoenvironmental 

changes in the Moesian Basin (Bulgaria) during the Toarcian. EGU General Assembly 

2022, EGU22-3697, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3697. 

5.Sachanski, V., Andreeva, P., Kiselinov, H., Tanatsiev, S., Lakova, I. 2022. In search of 

the Ordovician–Silurian boundary in Bulgaria. – XXII International Congress of the 

CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7-11 September 2022, Abstracts. 

6.Granchovski, G., K. Stoykova. 2022. (Submitted). Campanian-Maastrichtian boundary 

interval at Beloptichene (Kula tectonic unit, NW Bulgaria): new nannofossil data. – J. 

Nannopl. Res., Abstract Book 18 INA Conference Avignon, France, 28 August – 3 

September 2022. 

7.Stoykova, K., T. Vennemann, M. Ivanov, G. Granchovski. 2022. (Submitted).  PETM 

Riben section revisited (northern Bulgaria, SE Europe): new nannofossil and 

foraminiferal isotope data. – J. Nannopl. Res., Abstract Book 18 INA Conference 

Avignon, France, 28 August – 3 September 2022. 

8.Stoykova, K., P. Marchev, R. Raycheva, R. Ivanova, G. Granchovski. 2022. (Submitted).   

Did the 33.4 Ma Eastern Rhodope supereruptions contribute to the Early Oligocene 

cooling? Calcareous nannofossil data from the St. Sozon section, Limnos Island, 

Greece. – J. Nannopl. Res., Abstract Book 18 INA Conference Avignon, France, 28 

August – 3 September 2022. 

9.Marchev, P., B. Jicha, R. Raycheva, A. Okay, I. Peycheva. 2022. (Submitted). The role 

of the 33.4 Duzhdovnitsa supereruption in the formation of the Paratethys Mn giant 

concentration: inferences from the Obrochishte and Binkilic Mn deposits. – XXII 

International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7-11 September 2022, 

Abstracts. 

10.Shopov, Y. 2022. (Accepted).   On the Possibility to use δ13C Speleothem Records for 

Determination of Total Freezing of the Ground during Glaciations. – Proceedings of 
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18-th International Congress of Speleology, v. 3, Savoie Mont-Blanc, France 

Karstologia, 23, ISSN 0751-7688, 4 pp. 

11.Yaneva, M., Nikolov, P., Koleva-Rekalova, E., Ognjanova-Rumenova, N. 2022. 

(Submitted). Integrated biostratigraphy, lithology and palaeoecology of the Upper 

Bessarabian – Lower Khersonian deposits from the realm of Northeastern Bulgaria. – 

XXII International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7-11 September 2022, 

Abstracts. 

 

 

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

среда 

 

Статии излезли от печат 

 

Към 1.7.3. 

Koshev, Y.S., Nedyalkov, N.P. & Raykov, I.A. 2022. Range expansion of three invasive alien 

mammals in Bulgaria. – Russian Journal of Theriology 21(1): 53-62, doi: 

10.15298/rusjtheriol.21.1.06 [SJR2021=0.16, Q4] (Приложение 1.7.3.2). 

 

Към 1.7.4-4. 

Ivanova, T.; Chervenkov, M.; Kozuharova, E.; Dimitrova, D. Ethnobotanical 

Knowledge on Herbs and Spices in Bulgarian Traditional Dry-Cured Meat Products. Diversity 

2022, 14, 416. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/6/416 

 

 

 

Към 1.7.6. 

Toni Venelinov, Veronika Mihaylova, Rositsa Peycheva ,Miroslav Todorov ,Galina Yotova 

,Boyan Todorov ,Valentina Lyubomirova  andStefan Tsakovski. 2021 Sediment Assessment 

of the Pchelina Reservoir, Bulgaria. Molecules 2021, 26(24), 7517 

 

Към 1.7.7. 

Todorova T, Boyadzhiev K, Shkondrov A, Parvanova P, Dimitrova M, Ionkova I, Krasteva I, 

Kozuharova E, Chankova S (2022) Screening of Amorpha fruticosa and Ailanthus 

altissima extracts for genotoxicity/antigenotoxicity, mutagenicity/antimutagenicity and 

carcinogenicity/anticarcinogenicity. In: Chankova S, Peneva V, Metcheva R, 

Beltcheva M, Vassilev K, Radeva G, Danova K (Eds) Current trends of ecology. 

BioRisk 17: 201-212. https://doi.org/10.3897/biorisk.17.77327 (SJR (Scopus):0.24 

Q3) 

 

Към 1.7.9.-3 

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) 

 

Статии приети за печат 

 

Към 1.7.2.- 3. 

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/6/416
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Zidarova, S., Popov, V. Long term (1985 – 2018) changes of the habitat suitability of 

European souslik assessed by maxent modelling based on Landsat satellite imagery – a 

case study from a mountain landscape of Central Bulgaria. Acta Zoologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae 

 

Към 1.7.9.-3 

Krumov, S., Sotirov, D., 2022.  Brief pomological characteristic of threatened from extinction 

local sweet cherry cultivars and some forms of unidentified origin. Fruit Growing 

Research 

Сотиров, Д., С. Димитрова, С. Крумов, 2022. Кратка характеристика на застрашени от 

изчезване  местни крушови сортове. Journal of Mountain Agriculture on the 

Balkans 

 

Статии готови за печат 

Към 1.7.8 

Katrandzhiev, K.; Gocheva, K.; Bratanova-Doncheva, S. Whole System Data Integration for 

Condition Assessments of Climate Change Impacts: An Example in High-Mountain 

Ecosystems in Rila (Bulgaria). Diversity 2022, 14, 240. 

https://doi.org/10.3390/d14040240 

Към 1.7.5. 

Boycheva I, Stoilov L, Vassileva V, Manova V. Evocative role of histone acetyltransferases 

in photomorphogenesis and DNA repair. Представена в сп. “Current Genomics”, IF 

2.236 

 

Участие в конференции 

 

Планирано участие 

 

Към 1.7.1. – 2. 

Участие в International Seminar of Ecology – 2022, който ще се проведе през септември, 

със заглавие Boreal relict shrub habitats of Willow-leaf meadow sweet (Spiraea salicifolia) 

and Shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa) in Western Rhodope and their role for the mam 

 

Към 1.7.2.-1. 

Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2022. New species for the Bulgarian mycobiota 

from Sphagnum-mires. – In: 2nd International Conference on Botany and Mycology, 

Sofia, 19–20 September 2022, Sofia. 

 

Към 1.7.2.-2 

Bancheva S., Vladimirov V. 2022. Recent deterioration of the population state of Tozzia 

alpina subsp. carpathica in Vitosha Mountain, Bulgaria. 8th Balkan Botanical 

Congress, 4-8 July 2022, Athens, Greece. 

Към 1.7.2.-4. 

Заявено е участие с доклад на тема „Social parasitic ants in Bulgaria – new distribution 

records and overview“ на Международния семинар по екология - 2022: Актуални 

проблеми на екологията, на който ще се докладва част от резултатите по проекта 

Към 1.7.4.-1. 
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Assyov, B., Denchev, T.T. & Denchev, C.M. 2022. New species of Lactarius and Lactifluus 

(Russulaceae, Russulales) for the Bulgarian mycobiota. – In: 2nd International 

Conference on Botany and Mycology, Sofia, 19–20 September 2022, Sofia. 

Към 1.7.4.-2. 

Aneva I., Savev S., Nikolova M., Goleva A., Zhelev P. 2022. Natural localities of Rhodiola 

rosea in Bulgaria: their status and dynamics caused by anthropogenic pressure and 

climate change. 8th Balkan Botanical Congress, 4 – 8 July, Athens, Gr 

 

 

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

атмосферни и хидросферни явления 

 

Статии излезли от печат 

1.Nikolova N., Micu D.M., Dumitrescu A., Radeva K., Paraschiv M., Cheval S., Todorov 

L. 2022. A SPEI-Based Approach to Drought Hazard, Vulnerability and Risk Analysis 

in the Lower Danube River Region. In: Negm, A., Zaharia, L., Ioana-Toroimac, G. 

(eds) The Lower Danube River. Earth and Environmental Sciences Library. Springer, 

Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-03865-5_10 

2.Nikolova N., Ratchev G., Gera M., Krenchev D., Matev S. 2022. Extreme Air 

Temperatures at the Southwestern Slope of Pirin Mountain (Bulgaria) and related 

Synoptic Conditions. C. R. Acad. Bulg. Sci., vol. 75, no. 1, pp. 71–79, Feb. 2022. 

Scopus, Q3. 

3.Nikolova N., Matev S., Pophristov V. 2021. Rainfall Erosivity and Extreme 

Precipitation Months – A Comparison between the Regions of Lovech and Kardzhali 

(Bulgaria). 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2021. Book number 3.1. SGEM Serries: SGEM International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference, pp 389-396 ISSN 1314-2704. ISBN: 978-619-7603-24-8. 

ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2021/3.1/s13.64 

 

Статии приети за печат 

1.Dobrinkova N. “Bulgarian platform for natural hazards data collection and decision 

support in field operations ”, Springer book series Studies in Systems, Decision and 

Control, special Issue: “Environmental Protection and Disaster Risks”, (SJR: 0.11 – 

Q4) (accepted) 

 

Статии, изпратени за рецензиране 

1.Stoyanova R., Nikolova N., Meteorological drought in South-west Bulgaria -frequency, 

magnitude, and intensity. Bulletin of the Serbian Geographical Society. (Scopus) 

 

Участия в научни форуми 

-„2nd Environmental protection and disaster RISKs“ – презентация: Popov H., 

Stapanyuk O. Heat Waves over the Balkans: A statistical analysis, possible causes 

and physical drivers.  

Предстоящо:  

https://doi.org/10.1007/978-3-031-03865-5_10
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1. IGU CENTENNIAL CONGRESS, Paris, 18-22 July 2022. Stelian Dimitrov, Martin 

Iliev, Lidia Semerdzhieva, Bilyana Borisova, Kalina Radeva „Цataloging of the 

intensity of the urban heat island on the surface through integrated application of 

uas photogrammetry, thermal radiometry and gis based spatial modeling“ 

2. II-ра географска конференция “Geo Decade 2020-2030”, 13-15 септември, 

Шумен, България. Презентация: Димитър Желев, Биляна Борисова, Илко 

Младенов, Сабрина Андонова, Росица Пейчева, Валентин Георгиев 

„Качеството на водите за питейно-битови нужди в столична община като 

индикатор за устойчивост на градските екосистеми спрямо 

неблагоприятните атмосферни и хидросферни явления, породени от 

природни или антропогенни фактори“.  

 

 

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: 

 

Dobrev N, E. Koleva-Rekalova, R. Nankin. 2022. The Sarmatian Carbonate Tempestites 

From Kaliakra Cape (NE Bulgaria) – A Real Risk To Its Stability. Comptes rendus de 

l'Académie bulgare des Sciences. Vol. 75 No. 3, 2022, 396-404, 

DOI: https://doi.org/10.7546/CRABS.2022.03.09  

 

Герджиков, Я., Доцева, З., Димитров, С., Вангелов, Д. 2022. Природното бедствие от 

декември 2021 година в района на Петрич, югозападна България. Геология и 

минерални ресурси, 1, 2-7. 

 

Статии приети за печат 

Колева-Рекалова Е., Н. Добрев, Р. Нанкин. 2022.  Седиментоложки и 

инженерногеоложки особености на сарматските варовици по Черноморското 

крайбрежие между нос Калиакра и нос Шабла. Списание Инженерна геология и 

хидрогеология, 36, приета за печат. ISSN: 0204-7934 

 

Nikolova, V., Kamburov, A., 2022. Application of geoinformation technologies for 

evaluation of short-term geomorphic change: an example of the river Damdere debris 

flood area (Bulgaria). J. Geogr. Inst. Cvijic. 2022, issue 2. – Scopus, Q3 

 

Gerdjikov, I., Dotseva, Z.,Vangelov, D. 2022. An assesment of the anthropic impact on the 

Cherna Mesta River system during the flash flood of mid-2019. Journal of Mining and 

Geological Sciences, 65 (in press) 

 

Статии в процес на изготвяне 

https://doi.org/10.7546/CRABS.2022.03.09
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-Работи се по публикации, които се предвижда да бъдат изпратени за рецензиране в 

списания, индексирани в Scopus и/или Web of Science:  

 

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) 

 

Berov B., Vatseva R., Ivanov P., Nankin R., Krastanov M. Landslide movements study 

and land cover changes in Balchik area on the Northern Black Sea coast of Bulgaria. 

XXII International Congress of the CBGA, Plovdiv, Bulgaria, 7–11 September, 2022 

(изпратен абстракт). 

 

Berov B., Dobrev N., Ivanov P. Landslide Landscapes in Bulgaria. In: Nikolova V., A. 

Baltakova (eds.). Landscapes and Landforms of Bulgaria. Book series: World 

Geomorphological Landscapes, Springer. 

 

Gerdjikov, I., Dotseva, Z., Pavlova-Traykova, E., Vangelov, D. 2022. Characteristics of 

July 2019 Cherna Mesta River flash flood. Comptes rendus de l'Académie bulgare des 

Sciences. (in review). 

 

Dotseva, Z., Gerdjikov, I., Vangelov, D. 2022. Torrential Catchments from Belasitsa 

Mountain (SW Bulgaria) - Geological and Geomorphological Characteristics and 

Related Hazards. Environmental Protection and. Disaster Risks. EnviroRISK 2022. 

Studies in Systems, Decision and Control (in review). 

 

Kounov, A, Gerdjikov, I., Antić, M., Georgiev, N., Spikings, R. 2022. Structural and 

thermochronological constraints on the late Alpine evolution of the northern Rila 

Mountains (Rhodope Metamorphic Complex, Bulgaria). Minerals (in review) 

 

 

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

последствията от тях 

 

Статии излезли от печат 

Oynakov, E.; Solakov, D.; Aleksandrova, I., 2021. Assessment of Station Corrections (Site-

Effect) For Seismic Stations from The Bulgarian Seismic Network Calculated On The Basis 

Of Local And Regional Earthquakes. Proc. XXI International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021, 

V21, Book 1.1 pp 411-418. SJR (Scopus):0.232 (Q4) 

Aleksandrova, I.; Solakov, D.; Oynakov, E., 2021. Comparison of NOTSSI Network Stations’ 

Corrections, After Analysis of the Seismic Noise and Earthquakes, Using the Method for 
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Calculating the Ratio of the Amplitude Spectrums of H-V Signal Components. Proc. XXI 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, 

Ecology and Management – SGEM 2021, V21, Book 1.1 pp 435-442. SJR (Scopus):0.232 

(Q4) 

Solakov D., S. Simeonova, P.Raykova, M. Metodiev, 2021. Earthquake scenarios for the city 

of Plovdiv. Proc. XXI International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, 

Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2021, V21, Book 1.1, pp 459-466 

SJR (Scopus):0.232 (Q4) 

Stefanov, D., D. Solakov, J. Milkov, 2021. Seismic risk for the city of Blagoevgrad. Proc. XXI 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, 

Ecology and Management – SGEM 2021, V21, Book 1.1, pp 543-550SJR (Scopus):0.232 

(Q4) 

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. 

Proc. of 21th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, V21, 

Book 1.1, pp 551-558 SJR (Scopus):0.232 (Q4) 

 

Приети за печат: 

Emil Oynakov, Radan Ivanov, Irena Aleksandrova, Jordan Milkov, Maria Popova.  

Evaluation of the Nakamura vulnerability index of a cast-in-situ reinforced-concrete building 

from ambient noise records. 2nd International Conference On Envirorisks 2022 & 10th 

Annual Cmdr Coe Conference On Cm & Dr 2022 

Radan Ivanov, Emil Oynakov,  Irena Aleksandrova, Maria Popova,  Jordan Milkov 

Evaluation of the fundamental frequency and damping of a cast-in-situ reinforced-concrete 

building by ambient noise analysis. 2nd International Conference On Envirorisks 2022 & 

10th Annual Cmdr Coe Conference On Cm & Dr 2022 

Stela Simeonova, Plamena Raykova, Dimcho Solakov. Seismological Analysis Of The Swarm 

Type Seismicity In The Region Of Velingrad, Bulgaria. XXIInd International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and 

Management – SGEM 2022 

Dimcho Solakov, Stela Simeonova, Plamena Raykova. Deterministic Earthquake Scenario 

For The City Of Varna. XXIInd International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2022 

Dimcho Solakov, Stela Simeonova, Petya Trifonova, Plamena Raykova, Metodi Metodiev. 

Earthquake Risk Scenarios for the City of Veliko Tarnovo. 2nd International Conference On 

Envirorisks 2022 & 10th Annual Cmdr Coe Conference On Cm & Dr 2022 

 

Участия в научни форуми 

Участия в:  

1.2nd International Conference On Envirorisks 2022 & 10th Annual Cmdr Coe 

Conference On Cm & Dr 2022 (Hybrid Participation) 

 

Планирани участия в  
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1.SGEM2022  

2.3-th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology 

 

 

РП.II.1. Създаване на единна геоинформационна среда 

 

Статии излезли от печат 

 

Atanassov, E., Gurov, T., Georgiev, D., Ivanovska, S. (2022). On the Use of Low-

discrepancy Sequences in the Training of Neural Networks.  Large-Scale Scientific 

Computing. vol 13127. Springer, Cham., pp 421–430, doi.org/10.1007/978-3-030-97549-

4_48 (SJR(2021)=0.407), Q2 

. 

Участия в научни форуми 

 

Участие с доклад:  „New features in the service for estimating the brown bear (Ursus 

arctos L.) population in Bulgaria”,  (Todor Gurov et al. at the 14th Conference of the Euro-

American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural 

Sciences, (AMITANS’22), Albena, Bulgaria, June 22-27, 2022., (accepted in Program) 

 

 

РП II.3 Публично представяне и комуникация на получените научни 

резултати в обществото (поетапно и след края на програмата) 

 

Koulov, B., Stoyanova, V. (eds.) Local and Regional Aspects of Natural Hazards. Conference 

Proceedings under the auspices of Commissions for Local and Regional Development and 

Land Use and Land Cover Change at the International Geographical Union. „Az-buki“ 

National Publishing House of the Ministry of Education and Science, Sofia, 2021. 
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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/


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

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ – Междинен отчет за четвъртата  година 

на програмата 

190 

 

- 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 

Участие в предаването „История БГ” по TV-1 излъчено на 28.03.2022 г от 21 часа. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394109795484493 (РП 

I.4.3-1) 

 

Р. Димитрова, 2 Southeast Europe Webinar „Status of air quality & health data streams – 

accessibility and usability across the region“ - Leveraging ground monitoring, satellite and 

modelling data to fill gaps in air quality data. Представяне на 1.12.2021 г. (не беше 

отчетено в предишния доклад за 3та година) 

 

Участие като съ-организатори на 2nd International conference on ENVIROnmental 

protection and disaster RISKs (EnviroRISKs 2022) & 10th Annual CMDR COE Conference 

on Crisis Management and Disaster Response (CM & DR 2022). 

 

 

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 1.7.3. 

Участие в Дискусионен форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове 

растения“, проведен на 10.06.2022 г. в гр. Пловдив (https://invasiveplants.eu/forum/), на 

който е представен проекта и концепцията за Национална система за ранно откриване и 

предупреждение за чужди видове 

Към 1.7.9.-2 

На 8 юни 2022 година в Институт по земеделие, Карнобат бе проведен Открит ден, на 

който бяха презентирани постиженията на института по създаване на 

високопродуктивни сортове ечемик и овес с подобрена устойчивост към абиотичен 

стрес. Бяха направени ценни препоръки за внедряване и разпространение на конкретни 

сортове, подходящи за отделните райони на страната. Предвид наблюдаваните дълги 

периоди на засушаване през последните години, вниманието на земеделските 

производители и фермери бе привлечено основно от сортове, притежаващи висока 

сухоустойчивост и тези, съчетаващи признаците сухоустойчивост и студоустойчивост в 

един генотип. 

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://invasiveplants.eu/forum/
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РП.I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални 

атмосферни и хидросферни явления 

1. Чрез участие и представяне на програмата с постер в International Symposium 

“Education, Geography and Cultural Tourism”, March 6th , 2022, VelikoTurnovo 

2. 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“ 

 

 

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 

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“ 

 

 


