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ЗА  ИЗДАНИЕТО

Годишник на департамент „Природни науки“ е периодично елек-
тронно издание с ISSN 2367-6302, което се издава веднъж годишно. В 
него се включват нови статии на преподаватели и студенти от департамент 
„Природни науки“, както и на гостуващи автори, специалисти и експерти 
в областта на природните науки. Статиите се включват за отпечатване в 
Годишника след задължителна положителна рецензия.

Настоящото, четвърто поред издание на Годишника – 2017, е съставено 
от четири раздела: Статии на преподаватели; Статии на студенти; Гостуващи 
автори; Varia. 

Научните статии могат да се ползват при обучението на студенти и 
докторанти, от преподаватели и изследователи, от експерти и специалисти в 
областта на природните науки.

Допълнителна информация за дейността на департамент „Природни науки“ 
може да бъде намерена на интернет адреси: 
https://naturalsciences.nbu.bg/bg/
https://naturalsciences.nbu.bg/en/

Предходните издания на Годишник на департамент „Природни науки“ са 
достъпни на интернет адрес: 
https://naturalsciences.nbu.bg/bg/publikacii

2019 г.                   От Редакторския екип
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ЮБИЛЕЙ

На 24 март 2018 г. доц. Атанас 
Близнаков, д.н., навърши 70 години. Екипът 
на Департамент „Природни науки“ в Нов 
български университет му пожелава здраве и 
изказва своята голяма благодарност приноса 
му в развитието на Департамента от негово-
то създаване в Нов български университет.

Доц. Атанас Близнаков е дългогодишен преподавател в Департамента. 
Заемал е длъжностите директор на програма, председател на програмен съ-
вет, ръководител на департамент, декан, член и председател на факултетен 
съвет, член на Академичния съвет на НБУ и е участвал в работни комисии.

Атанас Бизнаков има инженерно (1983) и икономическо (1987) образо-
вание, кандидат на икономическите науки (1998) и доктор на икономическите 
науки (1999), доцент – НБУ (2000) и професор – МЭСИ (2004).

Атанас Бизнаков е автор на повече от 200 научни и научно-популярни 
статии, 40 учебници и учебни пособия, осъществил е научно ръководство за 
подготовката на над 200 бакалавърски, магистърски и докторски тези. Автор 
е на образователни и квалификационни програми. Участвал е в международ-
ни и национални научни конференции и симпозиуми, изложби и експедиции.

Преподавал е в областта „икономика и управление“, в т.ч.: управление 
на дейностите по опазване на околната среда, екологичен мениджмънт, еколо-
гични експертизи, туризъм, управление на проекти, методика на научните из-
следвания, управление на защитените територии и зони, управление на риска 
от природни бедствия бизнес планиране и др. Преподавал е в Минно-геоложки 
университет; Технически университет – София; Университет за национално 
и световно стопанство; Икономичиски университет – Варна; Международно 
висше бизнес училище; Великотърновски университет; Институт за индус-
триална отношения и мениджмънт и др. Изнасял е лекции пред студенти от 
Технически университет – Дрезден; Фрайбергска минна академия, Висше 
училище – Кошице; Европейска академия по икономика, управление и право; 
Държавен технологичен университет „К. Циолковски“; Московски държавен 
университет по икономика, статистика и информатика и др.

Ръководител, разработчик и участник в национални, международни, 
териториални, бизнес  и университетски проекти, в т.ч. Проекти на ЕС, 
Програма ФАР, Програма САПАРД, Американска агенция за развитие, 
ПРООН и др.

Консултант по професионално ориентиране, бизнес, стопанско упра-
вление, управление на персонала; бизнес планиране, управление на туризма, 
управление на риска, управление на проекти, управление на иновациите и др.

Честит 70-ти юбилей!
От Редакторския екип
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Ancient mining of magnetite on the territory of Etropole 
and Botevgrad municipalities – pilot study 

Bilyana Kostova
New Bulgarian University, Department of Natural Science
21 Montevideo Str., Sofia, Bulgaria 
bkostova@nbu.bg

Boyan Dumanov
New Bulgarian University, Department of Archeology
21 Montevideo Str., Sofia, Bulgaria 
bdumanov@nbu.bg
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21 Montevideo Str., Sofia, Bulgaria 
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New Bulgarian University, Department of Archeology
21 Montevideo Str., Sofia, Bulgaria 
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Abstract
We present a pilot study to identify traces of ancient iron mining on the 
territory of Etropole and Botevgrad municipalities. For the purpose we cre-
ated search and diagnostic criteria to looking for sites where such mining 
has been performed. Based on these criteria, field tours were also drawn 
up. As a result, many ancient mining places have been registered and doc-
umented. They confirm the realization not only of ancient metallurgical but 
also of ancient mining activity in the studied area.

Key words: ancient iron mining, ancient metallurgy, magnetite 

Древен добив на магнетит на територията на общини 
Етрополе и Ботевград – пилотно изследване 

Биляна Костова1, Боян Думанов2, Живко Узунов2, Ирена Димитрова2 

1 Нов български университет, департамент „Природни науки“
2 Нов български университет, департамент „Археология“ 
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РЕЗЮМЕ
Представено е пилотно изследване за установяване на следи от дре-
вен добив на желязо на територията на общини Етрополе и Ботевград. 
За целта са  създадени критерии за търсене и диагностика на места, 
в които е извършван такъв добив (т. нар. рудища). Въз основа на тези 
критерии са изготвени и маршрути за теренни обходи. В резултат са 
регистрирани и документирани множество рудища, потвърждаващи 
осъществяването не само на металургична, но и на рудодобивна дей-
ност в изучавания район.

Ключови думи: древен добив на желязо, древна металургия, рудища, 
магнетит

Въведение 
Територията на общини Етрополе и Ботевград обхваща северните 

склонове на Етрополска планина и Мургаш, източните склонове на планина-
та Ржана, северозападните склонове на Било планина, част от Предбалкана, 
както и Ботевградската и Етрополската котловини. Изследваният район е 
много добре изучен в геоложко отношение. Първите сведения намираме в 
публикациите на българските геолози – Г. Златарски, Г. Бончев, Н. Пушкаров 
и др., както и тези на някои чужденци – Ами Буе, Ф. Тула и др., още в края 
на 19 и началото на 20 в. През миналото столетие тук са работили много 
български геологопроучватели във връзка с извършваните работи за търсене 
и проучване на медно-рудни и златно-медно рудни находища. 

Най-старите скали (докамбрий) в района са представени от Арденската 
група, която има предимно гнайсово-мигматитов състав и включва двуслю-
дени мигматизирани гнайси с тънки прослойки от биотитови и мусковитови 
гнайси, амфибол-биотитови гнайси и амфиболити. 

Палеозоят включва вулканогенно-седиментни и магмени скали, мета-
морфозирани в зеленошистен фациес от т. нар. от Стр. Димитров (1946 г.) 
Диабазово-филитоидна формация – хлоритови, хлорит-серицитови, кварц- 
хлоритови черни (съдържащи органично вещество) кварцити и амфиболи-
ти. В тези скали са внедрени гранитоидите на Веженския, Ботевградския и 
Ржанския плутони. Ботевградски плутон е изграден от сравнително пъстър 
набор от скали, като най-голям дял във формирането му играят гранодио-
ритите. Освен това, по-малки участъци се изграждат от гранити, габро-ди-
орити и габра. Съществено е, че акцесорните минерали на тези скали са 
представени основно от магнетит, титанит, апатит и циркон. Ржанският 
плутон представлява сравнително малко интрузивно тяло. В южната си част 
е внедрен сред зеленошистни метаморфити, а в северната част е обхванат 
и пресечен от големи тела на диоритови порфирити. Магменото тяло е из-
градено от две основни скални разновидности – меланократни диорити и 
тоналити. В акцесорните минерали на разглежданите скали също е пред-
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ставен магнетит. Веженският плутон е най-големият в разглеждания район. 
В изграждането му участват три наставки – диоритова, гранодиоритова и 
гранитова [Ангелов и др. 1992; Ангелов и др. 1995].

Триасът в района е представен от глинести и доломитни варовици, 
глинести доломити и силно варовити алевролити. Характерни са оолитови 
и биодетрино-оолитови пластове. 

Върху триаса и палеозоя с рязка размивна граница лежат юрски се-
дименти – континентално-морски наслаги, тънкопластови кварцитизирани 
пясъчници, аргилити, песъчливи и биокластични варовици и алтернации 
[Ангелов и др. 1992; Ангелов и др. 1995]. 

Плиоценските седименти в западните части на Ботевград-ската кот-
ловина се разкриват в околностите на с. Литаково, като няколко изолирани 
петна сред кватернерните образувания. Разполагат се с размив върху под-
ложка от гранодиорити. В основата си теригенната задруга е изградена от 
грубозърнести гравийни пясъци. Над тях идват субхоризонтални косо-сло-
исти жълтеникави пясъци в алтернация с белезникави глинести пясъци, 
песъчливи глини и глини [Ангелов и др. 1992; Ангелов и др. 1995]. 

Кватернерните образувания имат голямо генетично разнообразие 
и са привързани към определени морфоложки форми. Алувиалните обра-
зувания изграждат русловите, заливните и надзаливните тераси. Първите 
две образуват обширни алувиални полета и различно широки ивици, удъл-
жени по течението на реките Бебреш, Малък Искър и др. Представени са 
песъчливо-гравийни дтребно- и среднокъсови чакъли с дебелина 18 – 25 
m. Заливните тераси са изградени от крубокъсови несортирани чакъли с 
песъчлив пълнеж в неравномерно количество. Тилните им части са при-
повдигнати от делувиални образувания. Пролувиалните образувания в 
Ботевградската и Етрополската котловини са засебени като наносни конуси. 
Северните склонове са изградени от разнообразен теригенен материал – гра-
вийни, песъчливо-гравитйни и чакълни отложения, прослоени от алеврити, 
песъчливи и алевро-песъчливи глини, разнозърнести пясъци и пясъчници. 
В южните преобладават по-грубо кластичните материали – блокове, валуни 
с чакълен и песъчливо-чакълен пълнеж, постепенно издребняващи в север-
на посока, където латерално преминават в гравий и пясъци, прослоени от 
глинести материали. Делувиалните образувания са представени от песъч-
ливо-глинести отложения с различно участие на дребнокъсови и ръбести 
чакъли с характерен червеникав цвят. Към колувия се отнасят сипеите и 
срутищата, образувани по гравитационен път и натрупани в склоновите 
понижения. Изградени са от ръбести и несортирани скални блокажи и ва-
луни с различна големина. Значително развитие имат в околностите на с. 
Бойковец [Ангелов и др. 1992; Ангелов и др. 1995].

Във връзка с геоложките особености, изследваният район попада в 
северната Старопланинска част на Панагюрско-Етрополския руден район, 
където са локализирани златно-полиметални (Долна Каменица) и злат-
но-медни (Негърщица, Горна Каменица и Етрополе) находища [Богданов, 
1987. Авдев, 2005; Милев и др. 2007].
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При изследване на описаните находища са открити следи от древен 
добив на сребро, олово и злато, като в по-късен етап или успоредно с минния 
добив се е добивало и разсипно злато [Радославов, 1930; Коняров, 1953].

Етрополският район е бил един от големите центрове на железодо-
бивната и металургичната индустрии в България и Балканския полуостров 
и един от значителните в Европа. Железодобивната индустрия в района е 
развивана въз основа на геоложките, геоморфоложките и хидроложките му 
особености. Добивали са магнетитов пясък на места, наречени рудища, от 
алувиалните, делувиалните и пролувиалните седименти, образувани при 
изветряне на скалите на Веженския гранодиоритов путон. Рудищата са 
били разположени по десните притоци на р. Малки Искър: Вонещил, Матен 
дол, Киселица, Драгосин и Черешовица и при левите му притоци Мелна и 
Лопатна. Промиването на магнетитов пясък е ставало и с драги, които са 
използвани и за промиване на разсипно злато [Георгиев, 1978]. 

В литературата е описана добре главно металургичната индустрия, 
която е била съсредоточена главно по течението на реките Малък Искър, 
Долна Каменица, Суха река и Равна. По р. Малък Искър тя се е прости-
рала от вливането на р. Негърщица в р. Невижда на юг и до долината на 
местността Побрат на север. Използвали са пещи и самокови, които били 
струпани на големи групи. По р. Малък Искър са били наредени десетки 
пещи. Никъде в земите на България, където е била развита средновековната 
железодобивна индустрия няма толкова гъсто наредени един до други пещи 
и самокови [Коняров. 1953; Георгиев, 1978]. Най-съществените съвременни 
доказателства за значителната железодобивна и металургична индустрия в 
района на Етрополе са огромните обеми шлаки, по-голяма част от които са 
изнесени между 1906 и 1958 г. [Георгиев, 1978].

В Ботевградския район също е била развита железодобивната и ме-
талургичната индустрия. Източник на желязна суровина е бил Ржанския 
плутон, изграден от гранити, гранодиорити, монцонити, габра и др., които 
съдържат акцесорен магнетит. Металургичната дейност в района е била при-
вързана към реките Бебреш и притоците й Ечемишка, Зелинска, Чешковица 
и Рударка, в околностите на селата Врачеш, Литаково, Скравена, Новачане, 
Желен и др. [Георгиев, 1978].

Литературните сведения за добива на магнетит в изследвания район са 
сравнително малко, за разлика от тези за района на Самоков и Гоце Делчев, 
където добива на магнетит чрез рудища е продължил до началото на 20 в.

Целта на настоящата работа е да бъдат установени, регистрирани и 
документирани места (рудища) в района, в които е осъществяван добив на 
желязна руда (магнетит). 

1. Методи
Създаване на критерии за търсене на рудища въз основа на геоморфо-

ложките и геоложките особености в района, както и въз основа на литера-
турни данни за документиран металургичен процес в района.
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Теренни проучвания на изучавания район за търсене, диагностика, 
регистрация и документация на рудища. 

Методи за теренните проучвания: 
- Селективни теренни издирвания. Те се прилагат в труднодостъпните 
и залесени зони, като спрямо предварително уточнени белези се обхождат 
зоните с висока вероятност за наличие на рудища и археологически обек-
ти с индикация за добив и преработка в античността, средновековието и 
новото време. Методът е приложен предимно в района на гр. Етрополе, 
където обходите са съсредоточени по бреговете на реките, протичащи 
между стръмни склонове от Етрополска Стара планина с цел документи-
ране на рудища и съоръжения за преработка на магнетитов пясък.
- Екстензивни теренни издирвания. В зоните, където видимостта 
на повърхността е по-слаба (обраслите терени и зоните с пустеещи 
ниви и пасища), се прилага методът на екстензивните обходи, при 
които членовете на полевата група отстоят на разстояние между 10 и 
30 m. В настоящия проект той бе приложен по реките и ниските рав-
нинни части около тях в на района на гр. Ботевград, като основната 
цел бе отново издирване на рудища и железодобивна и металургична 
дейност от древността до 19 век.
Методиката на извършване на теренни обходи включва използване на 

мобилни устройства с инсталирана версия на ГИС-софтуер, с помощта на 
която се попълва информация за обектите. Критериите са предварително оп-
ределени, като за целта са съставени атрибутивни таблици, които се попълват 
на терен при регистрирането на рудища и други археологически обекти с ус-
тановени следи от древен рудодобив и металообработка. Таблиците включват 
информация за: име и вид на обекта; подобект, т.е. видими на повърхността 
структури като сгради, постройки, самокови и други находки; датировка; над-
морска височина; информация от литературата. Въвеждането и използването 
на атрибутивни таблици в ГИС среда позволява третирането на информацията 
не само с количествени методи, а и използването им за пространствен анализ, 
чрез който могат да се проследят определени закономерности или изменения, 
настъпващи на определена територия през определено време. За попълване 
на информацията за особеностите на релефа в ГИС среда е включен цифров 
модел на терена (DEM). Той е свързан с останалите компоненти за получаване 
на информация за изложение, наклон, видимост, разстояние до други обекти.

2. Резултати и дискусия
Магнетитовите пясъци в района са се образували от хилядолетното из-

ветряне на гранитоидите от Веженския, Ржанския и Ботевградския плутони. 
В тях магнетитът се явява като акцесорен минерал, който при изветрянето 
остава в изветрелителната кора, където е с повишено съдържание и е от-
носително лесен за добиване или се изнася от зоната на изветряне, като се 
концентрира в алувиални, делувиални и пролувиални седименти и образува 
т. нар. магнетитови пясъци. Такива натрупвания в малки размери днес лесно 
могат да бъдат забелязани в плитките участъци на реките в района (Фиг. 1). 
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Фиг. 1 Съвременно концентриране на магнетит (черен цвят) в магнетитов пясък

Гранитоидите са едрозърнести скали (Фиг. 2), които лесно се подлагат 
на изветряне. 

Фиг. 2 Едрозързърнести гранодиорити

Процесът на изветряне е толкова интензивен (Фиг. 3), че днес на места-
та от естественото им разкритие се добива едрозърнест пясък за строителство 
(Фиг. 4). 

Фиг. 3 Интензивно изветрял гранодиорит

Фиг. 4 Добив на едрозърнест пясък (in situ) от силно изветрели гранодиорити
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Въз основа на съвременните наблюдения за степента на изветряне на 
гранитоидите може да се предполага, че продължилата милиони години про-
мяна на тези скали е довела до формирането на много големи струпвания на 
магнетитов пясък в различни по произход неспоени седименти. Интензив-
ното изземване на магнетита за железодобивната индустрия в даден исто-
рически период е довело до изчерпването на леснодостъпните находища и е
обосновало нуждата от създаването на рудища (Фиг. 5) - места с изкуствено 
създадени условия за събиране и натрупване по гравитационен път на тежки 
акцесорни минерали (магнетит) от метаморфни и интрузивни скали. Според 
нас, рудищата в изследвания район са били ниско ефективни, в сравнение с тези 
в Самоковско и Гоцеделчевско и поради тази причина железодобива в района 
е затихнал през 18 в., докато в Самоковско е продължил до началото на 20 в.

   
Фиг. 5 Рудища

Регистрирането на рудищата днес е затруднено, тъй като те са силно 
заличени поради изменения в релефа и залесяване, а в литературата данните 
са много малко. Рудища могат да бъдат установени чрез неестествено разпо-
ложени спрямо наклона на склоновете улеи, долчинки, оврази и др. негативни 
форми, които са изкопавани за събиране на магнетитовия пясък.

Търсенето на рудища се провежда на места, които отговарят на следните 
критерии: (i) разкритие на гранодиорити на земната повърхност; (ii) подхо-
дящ наклон на релефа, който да подпомогне гравитационното свличане на 
изветрелия материал в дъждовните сезони към близко разположени заравнени 
участъци, където ще се осъществи последващо обогатяване на магнетита.

След извършените теренни обходи и прилагането на описаните кри-
терии са регистрирани рудища по реките Долна Каменица, Черешовица и 
Малък Искър и Бебреш. (Фиг. 6).
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Фиг. 6. Карта на регистрираните рудища: 1 - 3 - р. Долна Каменица; 4,8 
р. Черешовица; 5 - 7 - р. Малък Искър; 9 – р. Бебреш.

Заключение 
Създадени са критерии за търсене и диагностика на рудища в изучава-

ния район, въз основа на които са изготвени маршрути за теренни обходи. В 
резултат са регистрирани и документирани множество рудища, потвържда-
ващи осъществяването не само на металургична, но и на рудодобивна дей-
ност в изучавания район.
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Abstract
The controlling concept is a classic management tool that more and more 
managers implement in their operational work. The main task of modern 
managers is to balance the work of organizations so as to achieve a balance 
between defined corporate goals, usually related to profit and economic 
growth, under conditions of optimized use of resources to preserve and 
improve the environment now and in future. Achieving precisely this 
complex balance between profit and future welfare provokes the need to 
modify a classic management model as a controlling concept. Modeling 
where management focus is on the sustainable use and use of assets.

Key words: controlling, modeling, sustainable development, management

Екологичен контролинг – новото предизвикателство  
Ваня Хаджиева
Нов български университет, департамент „Администрация и управление“

РЕЗЮМЕ
Контролинг концепцията е класически управленски инструмент, който 
все повече мениджъри прилагат в оперативната си работа. Основна задача 
на съвременните мениджъри е така да балансират работата на организа-
циите, че да се постигне равновесие между дефинираните корпоративни 
цели, обикновено свързани с печалба и икономически растеж, при услови-
ята на оптимизирано ползване на ресурсите с цел опазване и подобряване 
на околната среда сега и за в бъдеще. Постигането именно на този сложен 
баланс между печалба и бъдещо добруване провокира потребността от 
модифициране на един класически управленски модел като контролинг 
концепцията. Моделиране, при което управленския фокус се концентрира 
върху устойчивото потребление и ползване на активите. 

Ключови думи: контролинг, моделиране, устойчиво развитие, 
управление  
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Въведение 
В условията на динамично променяща се околна среда съвременните 

организации са изправени пред множество разнообразни предизвикателства, 
които провокират мениджърските екипи да търсят и прилагат нови и модифици-
рани управленски инструменти за постигането на желаните корпоративни цели 
[Близнаков и др. 2012; Байков 2009] Именно, като такъв модифициран упра-
вленски инструмент може и следва да се възприема концепцията за екологичен 
контролинг. По своята същност тя представлява модифициране на контролинг 
концепцията, която се е утвърдила като класически управленски модел още в сре-
дата на ХХ век [Хорват и кол. 2006; https://www.controllerakademie.de/controlling/].

Цел на настоящата работа е: (i) да се представят и анализират пред-
поставките, които налагат модифицирането на класическата контролинг 
концепция в екологичен контролинг; (ii) да се формулира основната цел на 
екологичния контролинг.

  
1. Обект на изследване – класическата контролинг концепция и необ-

ходимостта от нейното моделиране с цел постигане на модифицирана упра-
вленска концепция, фокусирана върху устойчивото корпоративно управление.

2. Предпоставки за възникване и последващо развитие на класи-
ческата контролинг концепция

Контролингът като обособено научно направление се оформя в началото 
на ХХ век, когато в световен мащаб се появяват нови предизвикателства пред 
управлението. Промяната на макроикономическите параметри при взаимо-
действието между участниците в разменните отношения, създава нови предиз-
викателства пред мениджърските екипи. В отговор на тези нови потребности 
мениджърите започват да променят своето поведение, като се стремят да го адап-
тират в максимална степен към новите предизвикателства на заобикалящата ги 
среда. В резултат на новите потребности в класическата контролинг концепция 
се формират няколко модификации на контролинга, както е показано на фиг.1.

 Фиг. 1. Видове контролинг според функционалните управленски области 
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Според функционалните управленски области, които са неразделна 
част от оперативния мениджмънт, контролингът може да се диференцира в 
следните ключови направления [Хаджиева 2016]: 

• контролинг на печалбата, включващ дейностите по краткосрочното 
планиране, реализиране, анализиране и контролиране на стратегиче-
ските параметри на печалбата и остойностените вериги в производстве-
ния процес на конкретната организация;
• финансов контролинг, обусловен от контролинга в протичащите 
бизнес-процеси, финансов отчет, бюджетиране, финансово планиране, 
инвестиране, разходно калкулиране, годишно приключване, счетовод-
ство, данъчно пресмятане, финансово ревизиране, застраховане;
• производствен контролинг, определен от контролинга на оператив-
ното производствено планиране, контролинга на ресурсните потоци, 
контролинга на отклоненията, контролинга на производствено-органи-
зационния процес, контролинга на доставките, контролинга на транс-
портната дейност, логистичния контролинг;
• контролинг на персонала, обединяващ контролинга на дейността, 
задълженията и задълженията на работниците и администрацията, 
контролинга на мотивационните стратегии и контролинга в рамките на 
комуникационните процеси;
• маркетингов контролинг, който включва контролинг на продажбите 
и пласмента, контролинг на маркетинговия микс, контролинг на ка-
чеството на обслужването, контролинг на гаранционното обслужване, 
контролинг на изследователската и развойната дейност.

 
3. Дискусия
Новите предизвикателства от първата четвъртина на XXI век поставят 

акцента на всички човешки действия върху устойчивостта, като по отно-
шение на управлението вниманието се концентрира върху изграждането на 
устойчиви модели за управление на съвременните организации. 

Сред множеството предизвикателства на новото хилядолетие с 
най-висока степен на острота се открояват заплахите по отношение на окол-
ната – заобикалящата ни, среда. Съвременните организации, в най-голяма 
степен техните мениджърски екипи, носят отговорността за последствията 
от глобалното замърсяване на околната среда. Поради увеличаващото се 
население, урбанизацията и нарастващата индустриализация, икономиче-
ският растеж води до интензифициране на потреблението, намаляване на 
наличните ресурси и до увеличаване на замърсяването на околната среда 
с промишлени, селскостопански, битови и други отпадъци [Берберова и 
др. 2007; Харизанов и др. 2006]. Напредъкът на технологиите, мащабното 
строителство (жилищно и промишлено), огромното производство и меха-
низирането на селското стопанство постепенно водят до увеличаване на 
замърсеността на околната среда и до отделянето на голямо количество 
парникови газове (въглероден и азотен диоксид, фреони и метан, водни пари 
и т.н.). Технологичния подем води до нарастване доходите на населението, 
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увеличаване на потреблението, включително броя на автомобилите, използ-
ваните битови и промишлени химикали, опаковки и пр. Икономическият 
растеж води до замърсяване на околната среда, поради:

1. Експлоатиране на природните ресурси;
2. Стремително нарастващият обем на промишленото производство, а 

оттам и на генерираните отпадъци и газове;
3. Неотговорното и нещадящо поведение на домакинствата и отдел-

ните индивиди, които не проявяват екологично отговорно поведение.
Глобалните екологични заплахи, които са пряка последица от нару-

шения екологичен баланс в резултат на човешката дейност, се проявяват в: 
- Климатични промени – глобално затопляне;
- Разрушаване на озоновия слой – нарушаване на топлинната струк-

тура на атмосферата, съпроводено с възможни промени в атмосферната 
циркулация – силен парников ефект и увеличаване на ултравиолетовата 
радиация на земната повърхност;

- Увеличаване на киселинността;
- Замърсяване на водните басейни;
- Унищожаване на биологичното разнообразие – безвъзвратно изчез-

ване на множество растения и животни и т.н.
Всичко гореизброено налага съвременните корпорации да приложат 

политики, посредством които да хармонизират дейността на организациите 
с опазването на околната среда. 

 Заплахата от глобална екологична катастрофа налага в императивна 
форма да се моделират прилаганите към момента управленски практики с 
цел хармонизиране работата на съвременните корпорации с концепцията 
за устойчиво развитие, което би могло да се реализира посредством моди-
фицирането на контролинг концепцията. Едно такова модифициране цели 
поставянето на природосъобразното функциониране на съвременните ор-
ганизации в „окото“ на управленския фокус, с което да се постигне баланс 
между устойчивост и рентабилност.   

 Концепцията за устойчиво развитие за пръв път е дефинирана в 
доклада „Нашето общо бъдеще“ от 1987 г. на Световната комисия по окол-
ната среда и развитието, известна като комисията „Брунтланд“ (по името 
на нейния тогавашен председател Гру Харлем Брунтланд). Там е записано, 
че устойчивото развитие е ,,развитие, задоволяващо потребностите сега, но 
без да се поставят под заплаха възможностите за задоволяване на потреб-
ностите на бъдещите поколения“ [Доклад на Световната комисия по околна 
среда и развитие 2015]. 

На конференцията на Обединените Нации за околна среда и раз-
витие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. [https://undocs.org/ru/A/
CONF.151/26/Rev.1(Vol.I)] са формулирани няколко фундаментални и дъл-
госрочни решения, ангажиращи международната общност със следните 
ключови принципи на екологичната политика в контекста на концепцията 
за устойчиво развитие, по-важните от които са:
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• Принцип на превантивните мерки, основаващ се на най-добрите съ-
ществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете 
за хората и околната среда; 

• Принцип “Замърсителят плаща“, който означава, че на всички нива 
разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърся-
ване се носят от отговорните за причиняването им; 

• Принцип, че защитата на околната среда е обща задача за правител-
ствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество 
между тях;

• Принцип на интегрирането, който означава, че опазването на окол-
ната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно, и че 
екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето 
и прилагането на политиките в много други области като транспорта, енер-
гетиката, промишленост, селското стопанство и др.

4. Резултат
Прилагането на концепцията за устойчиво развитие по отношение на 

управлението на съвременните организации е възможно да се постигне посред-
ством имплементирането на модела за екологичен контролинг, който да обхване 
всецяло работата на съвременните организации, както е показано на фиг. 2.

Управлението по своята същност е сложен процес, които обхваща ком-
плексно работа на съвременните организации. В своята цялост, той има от-
ношение към всяка една операция в рамките на организацията. Точно поради 
тази причина, може да се приеме, че през управленския модел на контролинг 
концепцията могат реално да се заложат и да бъдат реализирани идеите за 
устойчиво управление на съвременните организации. Управление, което ще 
постави с равен приоритет изпълнението на поставените корпоративни цели 
при съблюдаването на природосъобразна работа на съвременните организации. 

 

Фиг. 2. Екологичен контролинг
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Заключение
Като се вземат предвид разгледаните особености на контролинг кон-

цепцията и адаптирането й към идеята за устойчиво развитие, може да се 
приеме, че дефинирането на матрицата за екологичен контролинг би дало 
възможност на всяка съвременна организация да постигне желаните цели 
- както материални, така и нематериални при съблюдаване на ключовите 
постулати на концепцията за устойчиво развитие. Вграждайки в своята 
управленска структура елемента на устойчивост всяка компания би си га-
рантирала както пазарен, така и социален успех в условията на устойчива 
природосъобразна среда. Концепцията за устойчиво развитие, може да бъде 
вградена в управлението на всяка организация посредством прекъсването 
и пренасочването на неблагоприятните тенденции и процеси и запазване, 
доразвиване и обогатяване на добрите управленски практики посредством 
прилагането на екологичен контролинг. 

Приложението на класическата контролинг концепция цели да се 
оптимизират управелнските процеси в рамките на организацията, като 
усилията се концентрират върху постигането на желаните корпоративни 
цели. При моделирането на концепцията – екологичен контролинг всички 
управленски действия са насочени към балансиране на отношението устой-
чивост-корпоративни цели. Постигането на такъв именно баланс ще се 
отрази благотворно както върху всяка конкретна организация, така и върху 
обществото като цяло и ще направи много по реална хипотезата за устой-
чиво-природосъобразно бъдещо развитие на индивидите, на стопанските и 
нестопанските организации и на обществото като цяло за един по-добър 
свят, в който да живеем всички заедно.
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Abstract
The structures of two types of cement mortars, characterized by high work-
ability at a relatively high content of marble powder and fine particles have 
been studied. The formed structure is interconnected and has open pores 
thus penetration of free water occurs, resulting in continuous hydration 
with formation of various products and growth of crystals. Comparison 
with conventional cement-sand mortars showed that the high carbonate 
content make a dense structure with tendency of self-desiccation.
Physical and chemical methods have used to prove the formation of cement 
phases (minerals such as taumasite, ettringite and monocarbonaluminate) 
and other hydrosilicates. For mortars with a low water/cement ratio, the 
effect of the filler (marble powder) on the newly formed phases was deter-
mined. Thermal analysis was used to determine the temperature intervals 
of their decomposition and the mass losses. During the phase decomposi-
tion the composition of the exhaust gases was analyzed. The data confirms 
the existence of parallel thermal reactions in the range 520-700°C. These 
temperatures are lower than usual, as the carbonate, hydroxyl and sulfate 
ions are poorly bonded in the structure, leading to the processes of decar-
bonization, dehydroxylation and desulphurization of the cement phases.
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Влияние на инертни минерални добавки върху криста-
лохимичните и термични свойства на бели циментови 
строителни разтвори

Венцеслав Стоянов1,2, Вилма Петкова3,4, Биляна Костова3, Екатерина 
Серафимова5
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РЕЗЮМЕ
Изследвани са структурите на два вида циментови строителни раз-
твори, отличаващи се с висока обработваемост при относително ви-
соко съдържание на мраморно брашно и фини частици. Формираната 
структура е с отворени свързани пори, в които се осъществява свобод-
но движение на вода, водещо до продължителна хидратация с образу-
ване на разнообразни продукти и растеж на кристалите. Сравнението 
с конвенционални циментово-пясъчни разтвори показа, че високото 
съдържание на карбонати уплътнява структурата до степен на придо-
биване склонност към самоизсушаване. 
Чрез физико-химични методи е доказано образуването на циментови 
фази (минералите таумасит, етрингит и монокарбоалуминат) и дру-
ги хидросиликати. За строителните разтвори с нисък водоциментов 
фактор е установено влиянието на пълнителя (мраморно брашно) 
върху формираните нови фази. Чрез термичен анализ са определени 
температурните интервали на тяхното разлагане и са отчетени масо-
вите загуби. При разлагането на фазите е анализиран съставът на из-
ходящите газове, данните от който потвърждава съществуването на 
паралелно протичащи термични реакции в интервала 520-700°C. Тези 
температури са по-ниски от обичайните, тъй като карбонатните, хи-
дроксилните и сулфатните йони са слабо свързани в структурата, во-
дещо до протичане на процесите декарбонизация, дехидроксилиране 
и десулфуризация на циментовите фази. 

Ключови думи: бели циментови строителни разтвори, фазообразува-
не, кристало-химични и термични свойства.
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Въведение
За постигне на естетична и декоративна повърхност на циментовите 

строителни разтвори и бетони се използва бял или цветен портландцимент 
и/или добавъчни материали [Lea’s Chemistry, 2004, Hamad, 1995, Ling et al., 
2011]. Свойствата на тези циментови състави се определят от тяхната ми-
кроструктура [Taylor, 1997], която се състои от калциево-силициеви, кал-
циево-алуминиеви и др. минерали, образувани в процеса на хидратация-
та на циментовите минерали [Bensted, 1999; Boris, 2016]. Минералите са 
с различно количество кристализационна и структурносвързана вода, като 
видът и съставът на тези хидратни фази зависи от присъствието на активни 
и инертните минерални добавки в свързващата система. Най-често в ци-
ментовите строителни разтвори и бетони се влагат техногенни отпадъци, 
чиято роля е да се намали себестойността на получаваните композити, при 
запазване или подобряване на тяхната дълготрайност към въздействията на 
околната среда. [Aïtcin, 2007; Aïtcin et al., 2011]. В настоящата работа се 
изследва влиянието на бяло мраморно брашно като инертна добавка при 
получаване на бели циментови строителни разтвори.

В предишни наши изследвания са представени резултати от механич-
ните, физичните, химични и спектроскопски изследвания на свойствата на 
циментови разтвори на база бял цимент, кварцов пясък и мраморно брашно 
[Stoyanov et al., 2012; Petkova et al., 2012; Kostova et al., 2016]. Получените 
резултати доказват образуването на калциево-силициеви хидросиликати и 
установяват трудностите при идентифициране на образуваните хидратни 
фази, което е основание за продължаване на изследванията в тези системи 
на основата на циментно свързващо вещество.

В настоящата работа основната цел е изследване влиянието на па-
раметрите: i) количество на мраморното брашно (минерална добавка) и ii) 
водоциментов фактор върху процесите на хидратация и фазообразуване на 
хидро-сулфат- и хидро-сулфо-карбонатни калциево-силикатни фази, про-
тичащи в бели циментови строителни разтвори. Изследвано е изменение-
то на техните термични свойства, а изучаването влиянието на параметрите 
се оценява чрез методите на термичния анализ (TG-DTG-DSC) и праховата 
рентгенова дифракция.

Подготовка и получаване на образците
За целите на изследванията като свързващо вещество е използван бял 

портландцимент CEM I 52.5 N (БДС EN 197-1), производство на „Девня 
цимент“ АД (България) със следния химичен състав (в тегловни %): SiO2 – 
24.3; Al2O3 – 2.1; Fe2O3 – 0.2; CaO – 68.3; MgO – 0.3; Na2O – 0.13; K2O – 0.02; 
Free lime – 1.9. Минералният състав, изчислен по метода Bogue, е (в теглов-
ни %): C3S – 72.13; C2S – 15.28; C3A – 5.23; C4AF – 0.61. 

Циментовите разтвори са получени при използване на два вида пълни-
тели (дребен добавъчен материал): речен пясък и мраморно брашно (Таблица 
1). Първата серия от образци (Серия А) е изготвена с мит и сушен речен пясък 
със съдържание на SiO2 над 85%. Пълнителят във втората серия образци (Се-
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рия B) е мраморно брашно, произведено от AIAS S.A (Гърция). То е с химичен 
състав (в тегловни %): CO2 + H2O – 45.7; SiO2 – 0.12; Al2O3 – 0.38; Fe2O3 – 0.14; 
CaO – 32.9; MgO – 20.0; Na2O – 0.05; K2O – 0.19; MnO – 0.01, което определя 
съдържанието на минералите доломит CaCO3.MgCO3 и калцит CaCO3.

Таблица 1 Състав на образците

Серия образци Пълнител

Съотношения

Цимент-към-пълни-
тел

Вода-към-ци-
мент

Вода-към-фи-
ни частици***

A 28* и A 120** 
(Контролен 
разтвор)

Речен пясък 1:3 0.50 0.500

B 28* и B 120** Мраморно 
брашно 1:2 0.60 0.353

* на 28 дни на отлежаване;
** на 120 дни на отлежаване;
*** размер на частиците под 125 μm.

Всички образци са приготвени с дестилирана вода. Съотношения-
та цимент-към-пълнител, вода-към-цимент (водоциментов фактор) и во-
да-към-фини частици са представени в Таблица 1. Серията А е контролен 
разтвор (референтната проба), образците на която отговарят на изисква-
нията, описани в EN 196-1 (раздел 6) [EN 196-1:2006], за определяне на 
якостта на натиск на цименти. Тези циментови разтвори са приготвени чрез 
механично смесване, а образците – след уплътняване в кофражни форми 
40×40×160 mm, съответстващи на стандарта. Образците от Серия В бяха 
приготвени съгласно EN 196-1, с максимално възможно количество вода, 
при което 10 минути след смесването на компонентите не се наблюдава се-
диментация и водоотделяне [Stoyanov, 2010]. След свързване за 1 ден във 
влажна атмосфера (> 95% RH и 20°C) всички образци са поставени във вода 
с температура 20°C да отлежат до деня на тяхното изпитване – 28 и 120 дни 
(време на свързване и втвърдяване).

Методи за изследване
Праховите рентгенови изследвания са проведени с дифрактометър D2 

Phaser BrukerAXS с използване на Cu-филтрувано кобалтово рентгеново лъ-
чение (λ = 0.15418 nm) в интервала 5-80° 2-theta, при условия 30 kV и 10 mA. 
Въз основа на интерпретацията на измерените пикове в дифрактограмите 
е извършен фазов анализ. Използвана е еталонната картотека PDF (Powder 
Diffraction File, ICDD) за установяване на присъстващите фази и минерали.
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TG-DSC-DTG-анализите на циментовите разтвори са проведени с 
термичен анализатор Setsys Evolution DSC-TG 2400, SETARAM (Франция), 
комбиниран с масспектрометър OmniStar за анализ на изходящите газове в 
същото време на провеждане на нагряването. Експериментите са проведени 
при скорост на нагряване 10oC.min-1 и маса на образците 19.8-20.0 mg във 
въздушна атмосфера.

Резултати и дискусия
Прахов рентгенофазов анализ
Дифракторграмите на изходните материали, контролната смес А и 

композитен материал – смес В са представени на фиг. 1, фиг. 2 и в табл. 2. 

Фиг. 1a. Дифрактограма на бял цимент       Фиг. 1б. Дифрактограма на             
                                                                                   мраморно брашно

Фиг. 2a. Дифрактограми на смес                  Фиг. 2б. Дифрактограми на смес
              A – 28 и 120 дни                                      В – 28 и 120 дни
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Резултатите от рентгенофазовия анализ, представени в табл. 2, 
идентифицират следните фази от изходните състави: белит (Belite), албит 
(Albite), анортит (Anorthite), обогатен с Mg-калцит за образците от серии 
А-В, кварц – серия A, доломит - серия B. Идентифицирането на компоненти 
от изходния портландцимент се дължи на недостатъчно количество на вода 
в системите, водещо до непълна хидратация на свързващото вещество. В 
потвърждение на това е и получаването на нови безводни фази като CaSiO3 
(Wollastonite) (А120, В28, В120) и 3CaO.3SiO2 (Tricalcium Silicate) (А28). 

Новообразуваните хидратни фази се характеризират с по-ниско съ-
държание на кристализационна вода. Минералната фаза, която се формира 
в началото на хидратационните процеси и присъства и в образците от 120 
ден, е Ca(OH)2 (Portlandite). Карбонатните йони, внесени с минералното 
брашно (серия В), също участват във формирането на хидратните фази, тъй 
като фазовият анализ идентифицира в хидратираните образци 3CaO.Al2O3.
CaCO3Ca(OH)2.5H2O (Monocarboaluminate) (В120) и 3CaO.Al2O3.0.5CaCO
3.0.5Ca(OH)2.5.5H2O (Hemicarboaluminate) (В28, А120). Сулфатните йони 
участват при образуването на Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4).12H2O (Thaumasite) и 
6Ca(OH)2.Al2(SO4)3.26H2O (Ettringite). Таумаситът се формира в първите дни 
на хидратация, а етрингитът и монокарбоалуминатът се откриват в образци-
те, втвърдявали в продължение на 120 дни под вода. Използването на мра-
морно брашно като пълнител повишава съдържанието на карбонатни йони 
в циментовите разтвори [Aguilera et al., 2003; Barnett et al. 1999; Matschei 
et al., 2007, Pipilikaki et al. 2008], което е предпоставка за формирането на 
карбонат-съдържащи минерали, като таумасит [Aguilera et al., 2003; Taylor, 
1997] и на изоморфно заместен етрингит [Barnett et al., 1999; Barnett et al., 
2000] при хидратацията им по реакции (1) и (2):

 
3Ca2+ + HSiO3

- + CO3
2- + SO4

2- + 5OH- +12H2O → 
3Ca(OH)2.Si(SO4.CO3).12H2O   (1)

 
6Ca2++2AlO2

- +3CO3
2- + 3SO4

2- +6OH-+26H2O →
3Ca(OH)2.3CaCO3.Al2(SO4)3.26H2O  (2)

Кристалохидратите, които формират хидросиликатния гел C-S-H, са 
моно- и полукарбоалуминат, таумасит, етрингит, югаваралит и вайракит. 
В Серия В формираните хидратирани калциево-алуминиеви силикати и 
алуминати имат по-голямо разнообразие – моно-карбоалуминат югавара-
лит, етрингит и таумасит. Сравняването на спектрите показва, че в Серия А 
(бял портландцимент, кварцов пясък и вода) се формира етрингит (фиг. 2а), 
докато в Серия B (бял портландцимент, мраморно брашно и вода) – таума-
сит (фиг. 2б). Независимо от по-ниския водоциментов фактор, в разглежда-
ните разтвори се формират портландит и калциеви хидросиликати.
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Таблица 2 Резултати от рентгеновия фазов анализ (XRD)

No Описание Образец Идентифицирани минерали
1. Нехидратирани фази от 

цимента 
A (28, 120) 
B (28, 120)

Белит (C2S), 49-1673 –  
2CaO.SiO2

Албит (C3S), 11-0593 –  
(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8

Анортит (CAS2), 41-1486 –  
CaO.Al2O3.2SiO2

2. Фази от пълнителя
мраморно брашно 

B (28, 120) Доломит, 36-0426 –  
CaCO3.MgCO3

Mg-калцит, 47-1743 –  
CaCO3

3. Нови фази, формиращи 
C-S-H гел:

A (28, 120)  
B (28, 120) 

Портландит, 44-1481 –  
Ca(OH)2

3.1. - съдържащи ОН- и 
CO3

2-
- 

B120
Монокарбоалуминат, 41-
0221 – 3CaO.Al2O3.CaCO-

3Ca(OH)2.5H2O
A120,  
B28

Полукарбоалуминат, 41-0221 –  
3CaO.Al2O3.0.5CaCO3.0.

5Ca(OH)2.5.5H2O
3.2. - съдържащи ОН- и SO4

2- A28, 
A120 
B120

Етрингит, 41-1451 –  
6Ca(OH)2.Al2(SO4)3.26H2O

- 
B28

Гибс, 21-0167 –  
CaSO4.xH2O

3.3. - съдържащи ОН-, SO4
2- 

и CO3
2- 

- 
B (28, 120)

Таумасит, 46-1360 –  
Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4).12H2O

3.4. - хидроксисиликати, об-
разувани от оксидите 
на CaO, Al2O3, SiO2

- 
B120

Югаваралит, 39-1372 -  
CaO.Al2O3.6SiO2.4H2O

- 
B120

Вайракит, 42-1451 -  
CaO.Al2O3.4SiO2.2H2O

4. Безводни фази A120 
B (28, 120)

Воластонит, 42-0550 - 
CaSiO3

A (28, 120) 
-

Трикалциев силикат, 74-0874 -  
3CaO.3SiO2
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Термичен анализ
Резултатите от проведените термични изследвания на компонентите 

на циментовите разтвори са показани на фиг. 3 (бял портландцимент) и фиг. 
4 (мраморно брашно). TG-DTG-DSC зависимостите на контролните обра-
зци (Серия A) и на циментови разтвори с минерално брашно (Серия В), са 
представени на фиг. 5, фиг. 6 и табл. 3. Част от резултатите са допълнени с 
анализ на изходящите газове от разлагането на образците с масспектроме-
тър, който е проведен заедно с термичните експерименти (фиг. 5 и 6). По 
този начин се получиха удобни за сравнение температурни интервали на 
разлагане и масови загуби, на която основа се определи механизмът на раз-
лагане с проследяване на изоморфните превръщания. Установи се, че масо-
вите загуби се разпределят в четири основни етапа: I-ви етап – 1.00-1.53%, 
II-ри етап – 0.46-0.70%, III-и етап – 2.60-4.36%, IV-и етап – 3.30-30.10%. 
Общите масови загуби при сравнение на образците от серия А и серия В 
показват увеличение от 11.44% (A28) до 40.70% (B120), дължащо се на уве-
личаване на масовите загуби при процеси на дехидратация в I-вия интервал 
и от декарбонизация в IV-я интервал. 

Разпределението на масовите загуби е свързано и с обособяване на че-
тири температурни интервала, в които се извършват процеси на дехидрата-
ция при температури 40-200°C (I-ви етап), деходроксилиране при 420-470°С 
(II-ри етап), дехидратация, декарбонизация и деходроксилиране при 520-
700°C (III-и етап) и декарбонизация и десулфуризация при 700-830°C (IV-и 
етап) [Stoyanov et al., 2012; Tavangarian et al., 2011; Pacewska et al., 2011; 
Olszak-Humienik et al., 2015; Huang et al., 2015; Jo Dweck et al., 2016; Boris et 
al., 2016; Frankeová et al., 2016; Sabeur  et al., 2016]. 

Четирите етапа характеризират термичното поведение, както на из-
ходния материал – бял цимент (фиг. 3), мраморно брашно (фиг. 4), така и 
на изследваните циментови разтвори (фиг. 5 и фиг. 6). Разлики се отчи-
тат в масовите загуби в етапите на деходроксилиране, декарбонизация и 
десулфуризация в интервала 520-700°С (III-и етап), както и в етапите на 
декарбонизация и десулфуризация в интервала 700-830°C (IV-и етап). В 
тези температурни интервали се определиха измененията в количеството 
на кристализационната и структурно-свързана вода, декарбонизация на 
карбонатни и хидрокарбонатни йони и десулфуризация на сулфатни йони, 
дължащи се на вложените компоненти, съотношенията между тях и фор-
мираната микроструктура.

Промени в I етап – Дехидратация в температурния интервал 40-200°С
В нискотемпературната област до 400°С се извършват процеси на де-

хидратация на кристализационната вода от образуваните хидратни фази във 
втвърдените циментови разтвори. Данните от прахов рентгенофазов анализ 
доказва съществуването на фази, които формират гипс и C-S-H гел, който е 
съвкупност от хидросиликатни минерали с фина кристална структура, об-
разувани при хидратацията на циментовите минерали, която често е рент-
геноаморфна [Barnett et al. 1999; Stoyanov et al., 2012; Petkova et al., 2012].
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Регистрираните температури се отнасят до дехидратацията именно на 
тези фази, а ниските стойности на масовите загуби се дължат на ниско съдър-
жание на тези минерали в циментовите състави. За целите на настоящето из-
следване от важно значение са промените в по-високотемпературните области.

Промени във II етап – Дехидроксилиране в температурния интер-
вал 420-470°С

Термичните ефекти, регистрирани в този тесен температурен интер-
вал са слаби, но добре проявени и постоянни за всички разглеждани съста-
ви. На основата на собствени резултати [Stoyanov et al., 2012; Petkova et al., 
2012; Kostova et al., 2016 8-10] и тези на редица други автори [Tavangarian 
et al., 2011; Pacewska et al., 2011; Olszak-Humienik et al., 2015; Huang et al., 
2015; Jo Dweck et al., 2016; Boris et al., 2016; Frankeová et al., 2016; Sabeur 
et al., 2016 22-30] може да се приеме, че тези температурни зависимости и 
масови загуби се дължат на дехидроксилиране на портландита. Получените 
по-ниски стойности на масовите загуби и в двата разглеждани състава се 
обясняват с по-малкия водо-циментов фактор, както и свързването на водата 
в състава на циментовите хидросиликати, които формират C-S-H гел. 

Въпреки ниските стойности на масовите загуби, протичането на хи-
дриратационните процеси се установява с отчетеното намаляване на коли-
чеството портландит (свързана вода в портландит) и увеличаването на вода-
та, включена в структурата на С-S-H фазите (табл. 3).

Фиг. 3. TG-DTG-DSC-криви 
на бял цимент

Фиг. 4. TG-DTG-DTA-криви 
на  мраморно  брашно
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Таблица 3 Температури на термичното разлагане (Tinfl.) и масови 

Описание 
на процеса/

Образец

I етап II етап III етап IV етап

Общи 
масови 
загуби/ 

%

40-200°С 420-470°С 520-700°С 700-830°С

Дехидратация Дехидроксили-
ране на Ca(OH)2

Дехидратация 
и дехидрок-

силиране  
на C-S-H гел

Декарбонизация 
на MgCa(CO3)2

Tinfl.
*/ °C

Мас. 
Загуби/ 

%
Tinfl./

 °C
Мас. 

загуби/ 
%

Tinfl./
 °C

Мас. 
загуби/ 

%
Tinfl./

 °C
Мас. 

загуби/ 
%

Бял цимент
65.1
98.0

0.30
0.39

429.9 0.25 539.6 0.15 711.8 3.68 5.19

Мраморно 
брашно

- - - - 575.7 7.70 745.0
788.5
822.4

13.33
15.85
9.05

47.85

A28
108.5
177.1

-

1.01
0.52

-

465.3 0.70 696.7
625.1
682.8

1.46
1.90
1.00

742.5 3.33 11.44

A120
100.4
130.2
169.5

0.68
0.36
0.44

479.2 0.56 562.9
-

675.7

2.46
-

1.82

743.3
764.6

1.87
0.59

10.48

B28
85.2 
116.2

0.50 
0.82

469.0 0.91 529.5 
685.5 
734.7

4.15 
1.68 
4.49

794.3 
814.4 
827.3

11.91 
8.69 
5.95

42.80

B120
89.1 1.10 472.0 0.62 560.0 

703.2 
754.0

4.23 
3.00 
3.24

775.1 
806.9 
824.5

9.87 
12.49 
4.92

41.85

Tinfl. – Температура в инфлексната точка
Промени в III етап – Дехидроксилиране, декарбонизация и десулфури-

зация в температурния интервал 520-700°С
Масовите загуби в температурния интервал 520-700°С не надвишават 

6.4% (В120), но тяхното разпределение показва изменения в количеството 
на структурно-свързаната вода. За изясняване и правилна интерпретация на 
реакционния механизъм термичният анализ бе допълнен с изследване със-
тава на изходящите газове. 

При анализа на резултатите от термичното разлагане на циментовите 
композити в III етап се установява запазване на масовите загуби за серия 
А – общо 4.36% за А28 и 4.28% за А120 (табл. 3 и фиг. 5). При серия В се 
регистрира незначително увеличение на масовите загуби до 10.32% в проба 
В28 и 10.47% в проба В120 (фиг. 6). При сравняване на двете серии увеличе-
нието в масовите загуби е повече от 2 пъти, което се обяснява с включването 
на по-големи количества хидроксилни, карбонатни и/или сулфатни йони в 
структурата на образците от серия В.
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Фиг. 5a. TG-DTG-DSC-криви 
от термичното разлагане

 на образец от серия А, 28 дни

Фиг. 5б. TG-DTG-DSC-криви 
от термичното разлагане 

на образец от серия А, 120 дни

Литературните данни сочат [Tavangarian et al., 2011; Pacewska et al., 
2011; Olszak-Humienik et al., 2015; Huang et al., 2015; 22-25, Frankeová et al., 
2016 29], че в този температурен интервал се извършва дехидроксилиране на 
структурно свързаната вода в състава на минералите, формиращи C-S-H гел: 
етрингит, таумасит, моно/полукарбоалуминат, моносулфоалуминат и др. Про-
цесите на разлагане в тази температурна област са по-сложни и са свързани 
с етапи на взаимно припокриващи се термични реакции, при които освен хи-
дроксилни, се отделят също карбонатни и/или сулфатни йони. Массперктро-
метричният анализ на изходящите газове установи, че в разглеждания тем-
пературен интервал процесът на дехидроксилиране се извършва паралелно 
с декарбонизация и десулфуризация. Сравняването на термичното разлагане 
на таумасита [Киров, 1966; Carmona-Quiroga et al., 2011; Tu et al., 2016] с това 
на изследваните два вида циментови разтвори (серия А и серия B), може да 
се предположи, че в серия А се отделят карбонатни йони заедно с хидроксил-
ните йони, които се идентифицират като ОН- и СО2 в анализа на изходящите 
газове (фиг. 5). В техния състав липсват серни оксиди, което доказва за фор-
миране в процеса на хидратация на фази, съдържащи хидроксилни и карбо-
натни йони като етрингит и моно/полу-карбоалуминати заедно с портландит 
Ca(OH)2 и гипс. Комбинираното отделяне на карбонатни и хидроксилни йони 
предполага както самостоятелното им емитиране от твърдата фаза, така и съв-
местното под формата на хидроксикарбонатни йони. 

В серия В освен регистрираните карбонатни и хидроксилни йони 
в изходящите газове се получават и серни оксиди (фиг. 6), които съвпа-
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дат с температурите, при които се извършват аналогични термични реак-
ции, характерни за таумасита [Киров, 1966; Carmona-Quiroga et al., 2011; 
Tu et al., 2016]. Това означава, че в структурата на образците от серия В 
присъстват фази, които съдържат в състава си хидроксилни, карбонатни/
хидроксикарбонатни и сулфатни йони. Сулфатните (гипс, полухидрат и 
анхидрит) и карбонатни минерали (доломит, калцит) са термично устой-
чиви при разглежданите температури, затова може да се приеме, че при-
съствието на OH-, SOx, CO2 and O2- е в резултат на тяхното освобождаване 
от фази, в които тези йони се намират в други кристалографски позиции. 
Те могат да бъдат свързани с по-слаби междумолекулни връзки в меж-
дуслойни пространства, канални структури и да се интерпретират като 
микроструктурни дефекти или изоструктурни или изоморфни превръща-
ния [Carmona-Quiroga et al., 2013; Macphee et al., 2004; Torres et al., 2004; 
Bensted, 1999]. Тези прояви и замествания в микроструктурата се свързват 
с нейното уплътняване, водещо до повишаване на физико-механичните 
свойства [Stoyanov et al., 2012; Petkova et al., 2012; Kostova et al., 2016]. 
В процесите, освен посочените етрингит и монокарбоалуминати, участ-
ват и минералите: таумасит, хидрогарнет, югаваралит, вайракит, сколецит. 
Тяхното дехидроксилиране е причина за отделяните хидроксилни йони и 
нарастването на масовите загуби в тази температурна област, особено в 
състава В120 (табл. 3 и фиг. 6b).

Термичните реакции, протичащи в температурната област 520-700°С, 
биха могли да се отнесат към дехидратационно-декарбонизационни реак-
ции за освобождаване на карбонатни йони от хидроген-карбонатни фази. 
Например CaHCO3 и монокарбоалуминатите, образувани в началния период 
на хидратация на циментовите минерали [Frankeová et al., 2016], са метас-
табилни фази, които декарбонизират при температури, по-ниски от тези на 
калцита. Това обяснява вмъкнатите нискоинтензивни пикове в основния пик 
на декарбонизацията на композитните материали в следващата температур-
на област 700-830°С. С присъствието на HCO3

- могат да се обяснят емиси-
ите на хидроксилни и карбонатни йони в изходящите газове [Kamruddin et 
al., 2003; Ghorab et al., 2017]thermal analysis with simultaneous evolved gas 
analysis describes the thermal event more precisely and completely. Among 
various gas analytical techniques, mass spectrometry has many advantages. 
Hence, an ultra high vacuum (UHV, докато присъствието на O2- е свързано с 
равновесието СО3

2- ↔ СО2 + О2-.
Получените данни показват, че равновесието между НСО3

-/СО3
2- зави-

си от компонентите на строителните разтвори и от параметрите на околна-
та среда: влажност на въздуха, температура, съдържание на серни, азотни, 
въглеродсъдържащи и др. газове, рН и т.н. Изменението в съотношението 
на фазите, съдържащи НСО3

-/СО3
2- йони, се осъществява на междуфазовата 

граница твърдо-газ (материална среда-атмосфера). Тези процеси водят до 
промяна на химичната активност и разтворимост на материалите и опреде-
лят тяхната дълготрайност, която е от значение за строителната практика. 
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Фиг. 6a. TG-DTG-DSC – криви
от термичното разлагане на обра-

зец от серия В, 28 дни

Фиг. 6б. TG-DTG-DSC – криви 
от термичното разлагане 

на образец от серия В, 120 дни

Промени в IV етап – декарбонизация и десулфуризация в темпера-
турния интервал 700-830°C

Разлагането на карбонат-съдържащите фази в образците от серии А и 
В се извършва при по-високи температури в сравнение с карбонатните фази 
в изходния бял цимент и мраморно брашно (табл. 3, фиг. 3-6). В етапа на де-
карбонизация се регистрират значителни разлики между отчетените масови 
загуби, което се обяснява с различното количество на карбонатни минерали в 
състава на изследваните образци: от 3.68% в изходния цимент, 38.23% в мра-
морното брашно до 27.28% в проба В120. Температурните интервали на раз-
лагане се запазват с незначителни отклонения. За мраморното брашно е ха-
рактерно да се отбележи, че декарбонизацията протича с няколко паралелно 
протичащи реакции в близки температури на разлагане, което води до разцеп-
ване на пиковете в DTG/DSC кривите. Това се наблюдава както при самостоя-
телното му термично изследване (фиг. 4), така и в циментовите състави от 
серия В (фиг. 6). Регистрираните масови загуби се основават на разлагането 
на доломита и калцита, които присъстват в състава на мраморното брашно. 

Многостъпковото протичане на декарбонизацията е указание за тер-
мично разлагане на карбонат-съдържащи фази – смеси от карбонатните ми-
нерали: доломит, Mg-калцит, калцит-хидратирани калциево-алуминиеви-кар-
бонатни силикати. Тяхното разлагане се извършва в близка температурна 
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област и е причина за получаване на разцепване и промяна на интензивността 
на пиковете в DTG/DSC-зависимостите [Gaviria et al., 2018; Mandrino et al., 
2018]. Кривата, описваща отделянето на СО2 при анализа на изходящите газо-
ве, съответства на изменението на DTG/DSC-кривите и доказва съществува-
нето на взаимнозастъпващите се термични реакции в този интервал. 

Изводи и заключение
При анализа на резултатите от термичните изследвания на циментови 

състави се очертават следните изводи.
i) Традиционно мраморното брашно се приема за инертна минерал-

на добавка, която не участва в хидратацията на циментите, но проведените 
изследвания показват, че неговото използване като заместител на част от 
портландциментов клинкер води до получаване на втвърдени строителни раз-
твори с по-голямо разнообразие от хидратни фази, намаляване количеството 
на портландита и увеличаване на съдържанието на структурно-свързаната 
вода. Структурата на разтворите е по-плътна (Серия B в сравнение със Серия 
A), което оказва влияние на физичните и механичните свойства. Присъстви-
ето на минерала таумасит в смесите с мраморно брашно е неизбежно, но за 
преодоляване на евентуално негово негативно влияние, може да се търсят ме-
тоди за повишаване на химическата активност на мраморното брашно с цел 
включване на по-големи количества калциеви йони в състава на калциево-си-
ликатните хидратни фази, както и регулиране на рН на средата. Важно е да 
се контролират и свързващи свойства на изследваните състави включително 
чрез комбиниране с други пълнители и/или подходящи химични добавки. 

ii) Водоциментовият фактор е от съществено значение за правилното 
протичане на на хидратацията на циментовите минерали. Самостоятелното 
изследване и значение на този параметър е отдавна известен и той има вли-
яние в комбинация с други управляващи процеса на хидратация параметри 
– минерални пълнители, химични добавки и др. В настоящите изследвания се 
доказва, че водата е недостатъчна за протичане на пълна хидратация на цимен-
товите минерали и свидетелство за това са малките количества масови загуби 
при дехидратацията на циментовите състави. Въздействието му може да се 
оцени по-добре чрез вариране му в комбинация с други добавки и пълнители.
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Abstract 
The Titius-Bode law from the 20th century (not the Titius-Bode rule from 
the 18th century) reflects the observed regularity (near-commensurability) 
of the orbits in the systems of solar planets, planetary satellites and systems 
of exoplanets. This low is not explained conventionally yet.  Particularities 
of the appearances of the Titius-Bode law, that may help in the future its 
explanation, are emphasized in this paper. 

Key words:  Astronomy – Solar system; Astronomy – Titius-Bode Law. 

Особености на закона на Тициус-Боде в
Слънчевата система

Цветан Б. Георгиев
Нов български университет, Департамент „Природни науки“
Институт по Астрономия с НАО, Българска академия на науките

РЕЗЮМЕ
Този закон на Тициус-Боде от XX век (не Правилото на Тициус-Бо-
де от XVII век) отразява  наблюдаваната всеобща регулярност (при-
близителна съизмеремост) на орбитите на слънче-вите планети, пла-
нетните спътници и системите от екзопланети. Законът не е обяснен 
конвенционално. В статията са изтъкнати особености на проявите на 
закона на Тициус-Боде, които биха могли да подпомогнат неговото 
бъдещо обяснение.

Ключови думи: Астрономия –  Слънчева система; Астрономия – за-
кон на Тициус-Боде

Увод
Законът на Тициус-Боде (ЗТБ, Раздел 2) е прозрян около средата на 

XX век от множество астрономи (Goldreich 1965, Dermott 1968, Nieto 1972). 
Той е опростено  обобщение на правилото на Тициус-Боде (ПТБ, Раздел 1), 
намерено в  последната третина на XVIII век.  
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ЗТБ се оказва валиден при слънчевите планети и спътникови-
те системи на Юпитер, Сатурн, Уран, (Dermott 1968), а също и при 
Нептун и Плутон (Georgiev 2016). В последните години ЗТБ се оказ-
ва валиден и при всички изселвани (над 200) екзопланетни системи, 
съдържащи поне 4 екзопланети (Bovaird & Lineweaver 2013, Huang 
& Bakos 2014,  Bovairdet al. 2015). Наблюдаваното спазване на ЗТБ 
при всяка орбитална система се разглежда като основна особеност на 
текущо квазистационарно състояние в процеса на динамичната ево-
люция на системата. Това не е достатъчно. ЗТБ продължава да не е 
обяснен конвенционално (Hayes & Tremaine  1998,  Lynch 2003). 

От друга страна, с натрупването на все повече данни, особено-
стите на ЗТБ стават все по-интересни. Те характеризират все по-де-
тайлно „как“ се проявява ЗТБ. Предстои да се изясни „защо, поради 
какви причини“ орбиталната система стига до конкретното квази-ста-
ционарно състояние. Отговорите на такава двойка въпроси съпътстват 
непрекъснато човешкото опознаване на природата, а също така и раз-
ширяването на знанията на всеки отделен човек. Класически и уни-
версален пример е разбирането на Слънчевата система. На въпроса 
„Как се движат планетите в пространството?“ отговорът е „По зако-
ните на Кеплер“. На въпроса „Защо планетите не се разлитат или не 
падат върху Слънцето?“ отговорът е „Поради двете основни прояви на 
масата – инертност и гравитация“. Читателят би могъл да се упражни 
като изяви предходната и следващата двойка познавателни въпроси 
относно строежа и еволюцията на слънчевата планетна система. 

В тази статия се акцентира върху особеностите на ЗТБ в стре-
меж да се отговори по-точно и по-пълно на въпроса „Как?“. Продъл-
жаването на изследванията в тази насока би осигурило още предпос-
тавки за  бъдещ отговор на въпроса „Защо?“. 

В научната литература резултатите от изследванията на ЗТБ се 
представят предимно във вид на таблици с числа. В тази статия се 
дават предимно диаграми. Авторът е убеден, че за разлика от табли-
ците, диаграмите общуват с внимателния читател. Възможно е дори 
диаграмата да пита и отговаря на въпроси, за които авторът не се е до-
сетил. Съдържателните диаграми се „произвеждат“ доста по-трудно 
от таблиците, но днес, технически това не е чак толкова трудно. 

Изложението следва да започне по-отдалече. 

1. Трети закон на Кеплер и правило на Тициус-Боде
Третият закон на Кеплер (1619 г.) гласи, че квадратите на орбитал-

ните  периоди на две планети p и P, (изразени в земни години, [yr]) се отна-
сят, както кубовете на техните орбитални големи полуоси a и A, (изразени в 
астрономически единици, [AU], т.е. в разстояния Земя – Слънце): 

(1)  P2 [yr] =А3 [AU]  или  logA = (2/3).logP.
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Втората формула е илюстрирана на фиг.1.а. Понеже  зависимостта е 
аналитична, стандартното отклонение от правата, представяща закона, е дефи-
нитивно s(A)=0. Относителното стандартно отклонение, q(A)=(10s(A)-1).100, 
изразено чрез тази формула в проценти, [%], е също  q(A)=0.

На фиг.1.а размерите на планетните орбити, изразени в логаритмич-
на скала, като че ли нарастват с приблизително постоянна стъпка, т.е. при-
близително по аритметична прогресия. Следователно, реалните разстояния 
нарастват приблизително с постоянен коефициент, т.е. приблизително по 
геометрична прогресия. Казва се още, че орбиталните размери нарастват 
приблизително регулярно или приблизително съизмеримо. Но доколко 
„приблизително“?  Ето първият отговор на този въпрос. 

Фиг. 1. (Теоретичният) трети закон на Кеплер (а) и (емпиричното) правило 
на Тициус-Боде (b) в логаритмични координати. Точки – планети, известни 

по времето на установяването на закона или правилото. Кръгчета – планети и 
планети-джуджета, открити по-късно. Регресионната права на модела на ПТБ 

(b) е определена по N=8 орбити, от Меркурий до Уран, вкл. Церера (Ceres). 
По-нататък, за Нептун, Плутон и Ерида (Eris) ПТБ е очевидно невалидно.

Правилото на Тициус–Боде (ПТБ) за нарастването на отстоянията на 
планетите от Слънцето е намерено емпирично от пруския астроном Йохан 
Тициус (1766 г., Витенберг). То е станало известно след като друг пруски ас-
троном, Йохан Боде (1772 г., Берлин), го е публикувал и пропагандирал, из-
тъквайки, че това правило предсказва съществуване на планета между Марс 
и Юпитер. Според ПТБ разстоянието на планетата до Слънцето А, изразено 
в астрономични единици (астрономична единица,, AU, е разстоянието меж-
ду Слънцето и Земята), следва относително точно формулата 

(2)  А = 0,4 + 0,3. 2k   или   А = (4 + 3.2k) ⁄ 10
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Тук  k = -∞ за Меркурий,  k = 0 за Венера, k = 1 за Земята,  k = 2 за Марс,  k 
= 4 за Юпитер и k = 5 за последната известна тогава планета, Сатурн. Всъщ-
ност разстоянията се изчисляват, като се прибавят към 0,4 (разстоянието 
между Слънцето и Меркурий в [AU]) членовете на геометричната прогре-
сия 0; 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2, в която всеки член след първия е два 
пъти по-голям от предходния. 

ПТБ е онагледено на фиг.1.b. То характеризира прогресивното увели-
чаване на размерите на орбитите единствено на 8 тела от Слънчевата сис-
тема, Меркурий, Венера, Земята, Марс,  Церера, Юпитер, Сатурн и Уран, с 
висока относителна точност, q(A)= 2,8%. ПТБ е подтиквало изучаването на 
Слънчевата система в течение на около един век, но то се е оказало нева-
лидно при Нептун и Плутон. Затова преди средата на XX век ПГБ е било от-
странено от учебниците и е останало само любопитен случаен факт (Nieto 
1972,  Георгиев и Недялков  2017, wikipedia.org/wiki/Titius_Bode_law). 

Интересно е, че  в ПТБ (форм. 2) k не е номер на планета, а поради 
постановката „k = -∞ за Меркурий“ k не е и „обикновен“ степенен пока-
зател. Изобщо, от ПТБ лъха нумерология и то е било крайно непопуляр-
но сред астрономите още преди век. Обаче,  във формулата на ПТБ (форм. 
2), която е трипараметрична, присъства геометрична прогресия от вида 2k. 
Естественото обобщение на тази формула е по-простата, двупараметрична  
формула от вида степенна функция (форм. 3). 

2.  Закон на Тициус-Боде
Законът на Тициус-Боде (ЗТБ) е изтъкнат около средата на XX век 

от множество астрономи, независимо един от друг (Goldreich 1965, Dermott 
1968, Nieto 1972). Ето дефинитивните  особености на ЗТБ – модели, параме-
три, регулярни тела, номерация, точност и обхват.

Модел. Във всяка система орбитиращи тела (днес се имат предвид 
слънчеви планети, планетни спътници, екзоланетни системи) при отдалеча-
ване от гравитационния център орбиталните размери и периоди нарастват 
приблизително по степенна функция спрямо номера на орбитата или пе-
риода. Записан за орбиталните периоди P моделът на ЗТБ има вида 

(3)  Pn = P0.Pc
n      или    log Pn = log P0 + log Pc.n.

Тук  n = 1, 2, …, N e  номер на период, а  P0 и Pс са константи. P0 е 
мащабен фактор (амплитуден коефициент), който има смисъл на период с 
номер нула. Pс е коефициент на приблизителна съизмеримост (частно на 
геометрична прогресия), който характеризира темпа на нарастване на пери-
одите. ЗТБ може да се моделира и чрез експоненциална функция (Poveda & 
Lara, 2008, Panov 2008). 

Орбиталните периоди са предпочитани  пред орбиталните големи 
полуоси. Според третия закон на Кеплер (форм. 1) голямата орбитална по-
луос А и орбиталният период Р са равноправни параметри. На практика е 
по-удобно да се работи с орбиталния период, първо, защото в Слънчевата 
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система ротационният период на централното тяло подкрепя ЗТБ за орби-
талните периоди, и второ, защото периодите свидетелстват за евентуални 
резонанси. Резонанс е отношение на два периода, което е приблизително 
отношение на две цели числа. Например, орбиталните периоди на Сатурн 
и Юпитер са приблизително в резонанс 5/2 = 2,5, а коефициентът на регу-
лярност при орбиталните периоди на слънчевите планети е ≈ 2,6  или ≈ 5/2.

Параметри. Оптималните стойности на параметрите (константите) 
Р0 и Рс, които следва да се определят емпирично, се смятат за основни ха-
рактеристики на  конкретната реализация на ЗТБ. Логаритмичната форма на 
ЗТБ (форм. 3) е всъщност линейна функция на logP ог n. Това е много удоб-
но. Оптималните параметри се определят по метода на най-малките квадра-
ти, т.е. чрез регресионна права, съответна на логаритмичната форма на ЗТБ. 
Ако моделът на ЗТБ се базира на експоненциална функция, последната се 
логаритмува и отново се използва линейна функция. 

Регулярни тела. По идеята си и по първото си (класическо) приложе-
ние  моделът на ЗТБ (форм. 3) не обхваща всички орбитиращи тела в систе-
мата. Той се отнася само за т.н. регулярни тела – такива, които изпъкват със 
сравнително големи маси, както и с почти кръгови и почти компланарни ор-
бити. Такива са, напр.,  4-те Галилееви спътници на Юпитер, 7 спътници на 
Сатурн и 5 спътници на Уран (Dermott 1968). По съвременни данни Нептун 
и Плутон имат по 3 регулярни спътници, които следват ЗТБ (Georgiev 2016). 
При екзопланетите се използват поне 4 планети, стига да ги има, независи-
мо дали могат да се обявят за регулярни или не.

Номерация. Установяването на ЗТБ и оценяването на неговите кон-
кретни параметри следва предварителната номерация на периодите (орби-
тите). Напр., при ПТБ Тициус е прозрял предварително, че между Марс и 
Юпитер липсва планета, за която трябва да се предвиди един празен номер (k 
= 3, форм. 2). Предпочита се номерация, която се изразява с най-малки цели 
числа. Обикновено на първия обект се дава номер 1, но когато се използва ро-
тационният период на централното тяло, на него се присвоява номер 0. Номе-
рацията е инвариантна спрямо добавяне или изваждане на цяло число. Напр., 
на фиг. 4 периодите, вкл. ротационният период на Слънцето, са номерирани 
от 0 до 12. Същият наклон на зависимостта, (log Pc, форм.3), би се получил 
при номерация напр. от 1  до 13. За избягване на произволно предварително 
номериране и за построяване на статистически обосновани модели на ЗТБ, ав-
торът е реализирал компютърна програма за оптимална номерация (Georgiev 
2016, 2018). Програмата оставя „дупки“ в номерацията там, където трябва. 

Точност. Типичната относителна стандартна грешка (остатъчно 
средно-квадратично отклонение) при десетки реализации на ЗГБ е 5–15 % 
(Georgiev 2018). Такава е характерната стандартна грешка при множество 
астрономични зависимости, например, маса—светимост при номални звез-
ди, период—светимост при звезди от тип цефеиди и др. Смята се, че за 
регресионната права на ЗТБ следва да се опира върху най-малко 4 точки.

Обхват. Обхватът на ПТБ по разстояние, до орбитата на Стурн, е ≈ 
10 AU, а на ЗТБ, до орбитата на хипотетичната Планета 9 – ≈ 10 000  AU. 
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Обхватът на ЗТБ при Слънчевата система по периоди е около 250 000 пъти 
или над 5 порядъка (фиг. 2). Такива са и обхватите по звездна светимост на 
споменатите по-горе астрономични зависимости. От гледна точка на обхва-
та ЗТБ, за разлика от ПТБ, е „нормален“ природен закон.   

Конкретните реализации на ЗТБ, които следва да се наричат зависи-
мости на Тициус-Боде, изтъкват допълнителни особености на ЗТБ. Те са 
разгледани по-нататък. 

3. Наблюдаеми особености на ЗТБ
3.1. ЗТБ и ротационният период на централното тяло

 В Слънчевата система ротационният период на централното тяло  
подкрепя ЗТБ, определен по орбиталните периоди на регулярните тела. 
Това е така при спътниковите системи на планетите гиганти плюс Плутон 
(Dermott 1968,  Georgiev 2016). Така е и при и различни набори слънчеви 
планети (фиг. 3) – всичките планети (8 бр.), само планетите от земната група 
(4 бр.), само планетите гиганти (4 бр.), както и планетите плюс планетите 
джуджета (общо 20 бр., фиг. 2.b). Обаче, сред 8 екзопланетни системи с из-
вестни  ротационни периоди на техните звезди, това не се наблюдава нито 
веднъж (Georgiev 2018). Връзката  между ротацията на централното тяло и 
движението на орбитиращите тела не е изяснена. 

3.2. ЗТБ и далечните от центъра нерегулярни тела
Резонно е да се очаква, че регулярните тела, съвместно с централно-

то тяло, определят конкретните параметри на ЗТБ. Наистина, множество 
нерегулярни тела, особено по-масивните от тях, следват ЗТБ, определен по 
регулярните тела. Това се вижда при спътниковите системи на планетите 
(Dermott 1968,  Georgiev 2016). Може да се изтъкне и че Тритон, големият 
спътник на Нептун, седми по маса сред планетните спътници, подкрепя ре-
шаващо ЗТБ (Georgiev 2016). Обаче, Тритон обикаля Нептун ретроградно 
(обратно), т.е. той не би трябвало да се смята за регулярен обект. Масивните 
планети джуджета в Слънчевата система също следват ЗТБ (фиг.2.b).

Фигура 2.а възпроизвежда диаграмата на ЗТБ за Слънчевата система, 
построена от Dermott (1968), където обаче принципът за използване само 
на регулярни тела е пренебрегнат.  Използвани са наличните тогава 10 пла-
нетни периоди, заедно с ротационния период на Слънцето. ЗТБ е опреде-
лен по N=11 периоди. Точките на Слънцето, Земята и Нептун се отклоняват 
най-много от регресионната права на ЗТБ. Земята и Нептун изглеждат неу-
местни в системата, като на Земята се полага номерът на Венера, 2. 

Фигура 2.b представя диаграма на ЗТБ, построена от Georgiev (2017), 
където принципът за използване на регулярни тела е още по-пренебрег-
нат. Използвани са 8 планетни периоди, 12 периоди на планети джуджета 
и ротационният период на Слънцето, т.е. общо  N=21 периоди. Планетите 
джуджета, с изключение на Церера, имат силно елиптични и силно накло-
нени към еклиптиката орбити. Въпреки това те се скупчват на определени 
(целочислени) номера на орбити, т.е. следват ЗТБ. При Нептун и Плутон се 
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позиционират още 4 значими по маса планети джуджета. Отново Слънцето, 
Земята и Нептун се отклоняват силно, като тук  на Земята, заедно с Марс, 
се полага номер 3.

    

Фиг. 2. (а) Модел на ЗТБ за Слънчевата система  по N+1 = 11 периоди 
(точки). Показани са полагаемите места на планетите джуджета Ерида 

(Ерис) и Седна (кръгчета), с оптимални номера 9 и 12.  (b) Модел на ЗТБ 
за Слънчевата система по N+1 = 21 периоди, вкл. Седна и хипотетичната 

Планета 9 (Malhotra et al., 2016) на номер 12. 

Моделите на ЗТБ за Слънчевата система на фиг. 2.a и 2.b си приличат по гра-
диентите – съответно 0.42 и 0.44, а също и по сравнително големите стан-
дартни отклонения – 23 % и 24 %. Обхватът по периоди и в двата случая е 
над 5 порядъка.,  около 250 000 пъти.

3.3. ЗТБ при планетите от земната група и планетите гиганти поотделно
Фигура 3.а представя модел на ЗТБ за 8-те слънчеви планети (точки, 

прекъсната права) и модели на ЗТБ, построени поотделно за двете групи 
планети (точки, непрекъснати прави), с подразбиращи се номерации. Рота-
ционният период на Слънцето не е използван. Оптималните положения на 
ротационния период на Слънцето и на орбиталните периоди на планетите 
джуджета са показани с кръгчета. Относителните стандартни отклонения 
на моделите са 21 %, 12 % и  15 %. Според фиг. 3.а, общият модел на ЗТБ за 
Слънчевата система изглежда „счупен“ между орбитите на Марс и Юпитер, 
в областта на Главния астероиден пояс.  
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Фиг. 3.  ЗТБ при слънчевите планети.  (а) Без използване на ротационния 
период на Слънцето: Заедно за 8-те планети  (точки, прекъсната линия) 
и поотделно за 4-те планети от земната група и за 4-те планети гиганти 

(точки, непрекъснати линии);  (b) Със използване на ротационния период 
на Слънцето:  Поотделно за 4-те планети от земната група и за 4-те 
планети гиганти (точки, непрекъснати линии). На двете диаграми

 с кръгчета са означени периоди на други обекти, за сравнение.   

Фигура 3.b  показва модели на ЗТБ (непрекъснати прави),  постро-
ени поотделно за двете групи планети (точки), вече с използване на рота-
ционния период на Слънцето под № 0. Относителните стандартни грешки 
на двата модела са около 10 %. Положенията на периодите на други обекти 
са показани с кръгчета. Според модела на ЗТБ, построен само по планетите 
гиганти, на Венера и Земята отново се полага единен номер, 3, но тук Вене-
ра изглежда по-неуместна от Земята. В оптималния модел  на ЗТБ, построен 
само по  планетите от земната група, на Венера и Земята се присвояват раз-
лични номера, но пък се отварят „дупки“ в последователността. Според фиг. 
2.b, моделът на ЗГБ в Слънчевата система изглежда „двойствен“. 

На фиг. 3 се вижда, че градиентите на ЗТБ (форм. 3) за двете групи 
планети поотделно са съществено различни – 0,38-0,39 и 0,29. Градиент на 
модел на ЗГБ  log Pc = 0,4 отговаря на коефициенти на съизмеримост по пе-
риоди P и по размери на орбитите А, съответно,  2,5 и 1,9. Градиент на модел 
на ЗГБ  log Pc = 0,3 отговаря на коефициенти на съизмеримост по периоди  P 
и по размери на орбитите А, съответно,  2,0 и 1,6. 

Известно е, че двете групи слънчеви планети се отличават по поне 
12 физически признаци (Георгиев и Недялков, 2017), а има и група плане-
ти джуджета. Моделите на ЗТБ на фиг. 3 свидетелстват кинематично, че в 
Слънчевата система съжителстват две популации големи планети и поне 
една популация малки планети. Теорията за произхода на слънчевите пла-
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нети няма как да бъде проста и „обтекаема“.
3.4. ЗТБ при малките вътрешни спътници на големите слънчеви планети

Фигура 4 представя модели на ЗТБ за спътниковите системи на пла-
нетите гиганти без използване на ротационните периоди на централните 
тела. Правите линии горе, вдясно, са долните части на моделите на ЗТБ за 
регулярните спътници (точки). Стандартните отклонения на тези модели 
са типично около 10 % (Georgiev 2016).  Правите в средата представят мо-
делите на ЗТБ за вътрешни малки спътници с диаметри 15-190 км (4 при 
Юпитер, 6 при Сатурн, 10 при Уран и 6 при Нептун). 

          

  

Фиг. 4. Модели на ЗГБ (прави линии) при планетите гиганти за регулярни-
те спътници (точки; горе, вдясно) и за вътрешните малки спътници (малки 

точки; в средата). Абсциси – номера на периодите. Ординати – логаритми на 
периодите в земни денонощия. Хоризонталните пунктирни линии и големите 
точки съответстват на ротационните периоди на централните тела. Хоризон-
талните прекъснати линии ограждат разположенията на пръс-тените на пла-
нетите. Оценките на моделите за периодите, съответстващи на номерата, вкл. 

за ротационния период на планетата под номер 0, са означени с кръгчета. 

На диаграмите на фиг. 4, долу, вдясно, са имплантирани функции на 
грешките R(G) за градиентите на ЗТБ  (G = log Pc), използвани за опти-
мална номерация на малките вътрешни спътници (Georgiev 2016, 2018). 
Позициите на минимумите на тези функции G0, с височини типично 5 %, 



51

Annual of Natural Sciences Department, 2017

съответстват на относителните стандартни грешки на моделите на ЗТБ при 
оптимални номерации на периодите. Оптималните номерации на моделите 
на ЗТБ за малките вътрешни спътници тук са изкуствено отместени в ляво, 
така че ротационният период на планетата да съответства на най-подходя-
щия номер сред последователностите от малки спътници.  Основните резул-
тати за малките спътници на планетите са следните три. 

(1) Фигура 4 показва, че моделите на ЗТБ за спътниците на планетите 
гиганти са „счупени“ или „двойствени“ като модела на ЗТБ при слънчевите 
планети (фиг. 3).  При това, моделите на ЗТБ за малките вътрешни спътници 
се характеризират с малки стандартни отклонения, до ≈ 5 %. 

(2) В 3 случая, при Юпитер, Сатурн и Уран, моделите на ЗТБ „пред-
сказват“ много добре ротационния период на планетата, под № 0. Обаче, 
при Нептун очакваният ротационен период е около 1.5 пъти по-малък от 
наблюдавания.  

(3) В 3 случая пръстените на планетите обхващат ротационния период 
на планетата, както и номерата на периоди, съответни на липсващи малки 
спътници: при Юпитер – № 0, при Сатурн – № 0 и № 1, при Нептун – № 0. 
Обаче, пръстенът на Уран не обхваща ротационния период на планетата и се 
разполага даже под известните малки спътници. Както и при другите плане-
ти гиганти, този пръстен може да се асоцира с липсващ спътник с период, 
съответен на № -6.  

Зключение
Описаните и илюстрирани в тази работа особености на ЗТБ показват, 

че кинематичното състояние на Слънчевата система е сложно. То не може да 
бъде обяснено само с проста и гладка еволюция под действието на закона за 
гравитацията, т.е. чрез плавен процес на запазване и разпределение на ъгло-
вия момент нна протопланетния облак. Имало е несъмнено и колизии (ката-
строфални взаимодействия). Възможно е доизясняването на многобройните 
особености на ЗТБ да спомогне за неговото конвенционално обяснение. 
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РЕЗЮМЕ
Ips typographus е един от най-важните видове насекоми, вредите-

ли по обикновения смърч (Picea abies) в България. Видът напада както 
повалени или счупени от вятъра, също така и физиологично отслабени 
живи дървета. Глобалните климатични промени оказват отрицателно 
влияние върху здравето на смърчовите гори и създават условия за ма-
совото развитие на този вредител. Научните изследвания в тази област 
започват по-интензивно след 2003 г. С цел проучване на патогените и 
паразитите на I. typographus са избрани девет находища в планините 
Витоша, Люлин и Родопите.  През периода 2003 – 2018 г. за наличие на 
патогени и паразити са изследвани 2916 екземпляра на I. typographus. 
В резултат на извършените изследвания са установени един вид вирус, 
един вид едноклетъчно, един вид микроспоридия, един вид ентомопа-
тогенна гъба и нематоди. Едноклетъчното Gregarina typographi е отно-
сително често срещано в бръмбарите от всички изследвани находища и 
е доминаниращ патоген. Процентът на заразените бръмбари варира от 
1.4% до 50.4%. Екстензивността на заразяване на гостоприемника с ми-
кроспоридията Chytridiopsis typographi варира от 0.8% до 8%. Наблю-
давани са също пет вида нематоди  (4 вида паразитни и 1 вид асоции-
ран).  Тяхната екстензивност варира от 38.8% до 96.2% за различните 
находища. Представени са важни данни за локализацията, разпростра-
нението и заразеността с установените патогени. 

Ключови думи: Ips typographus, ентомопатогени, нематоди, България

Investigations on the complex of pathogens and parasites in 
spruce bark beetle Ips typographus in Bulgaria – A review
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Abstract
Ips typographus is one of the major insect pest species on Norway spruce 
(Picea abies) in Bulgaria. The species infests wind-thrown trees or 
wind-broken logs, but also attacks physiologically stressed living trees. 
The global climate changes influence negatively the spruce forest health 
and create conditions for its massive infestation. After 2003, research in 
this area started more intensively. To study I. typographus pathogens and 
parasites, nine localities in Vitosha, Lуulin and Rhodope Mountains were 
chosen as collection sites. In the period 2003 - 2018, 2916 individuals of 
Ips typographus were examined for the presence of pathogens and para-
sites. As a result of conducted studies - a virus, a protozoan, a microsporid-
ium, a fungus and nematodes were detected. The protozoan Gregarina ty-
pographi was relatively high in the beetles from all studied sites and was 
the dominant pathogen species. The percentage of infected beetles varied 
from 1.4% to 50.4%. The prevalence of the microsporidium Chytridiopsis 
typographi ranged from 0.8% to 8% in  the host beetles. Five nematode 
species (four parasite and one associated with the host beetles) were also 
found. The infection rates of nematodes ranged from 38.8% to 96.2% for 
different localities. Important data about pathogen localization, distribution 
and infection levels were established.
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Introduction
Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytinae) is a major pest which infests 

wind-thrown trees or wind-broken logs, but also attacks physiologically stressed 
living trees [Tzankov, Mirchev 1985; Georgiev, Mirchev, 2013]. The damage 
caused by this insect is one of the major reasons for spruce decline in Bulgaria. 
The biology of I. typographus makes its control very difficult. The whole life cy-
cle occurs in galleries in the phloem, only during dispersion - swarming beetles 
appear outside of trees. The control methods currently used are sanitation meas-
ures, which are expensive and usually result in large clear-cut areas. This method 
is not allowed in natural conservation forests, national parks and reserves. Use of 
biological control agents such as pathogens and parasites via augmentation and/
or conservation, may be the best option for control of bark beetles, particularly of 
I. typographus. The pathogen complex of I. typographus is deeply investigated in 
Europe [Fuchs 1915, Weiser 1954, 1955, 1977, Wegensteiner 1994, Wegenstein-
er, Weiser 1995, 2004, Wegensteiner et al. 1996 a, b, Weiser et al. 1997, 2003, 
Händel 2001, Händel et al. 2003, and others].

Markova [1992] first reported the entomopathogenic fungus Beauveria bas-
siana (Bals.) Vuillemin from I. typographus in Bulgaria. Until 2003, the micro-
sporidium Chytridiopsis typographi Weiser, 1954, the protozoan Gregarina typo-
graphi Fuchs, 1915 and nematodes are known to infect bark beetle populations in 
Bulgaria [Wegensteiner unpublished data]. A few years later Takov et al. [2006, 
2007], Takov,  Pilarska [2009] and Nedelchev et al. [2008] published abundant data 
about investigation of I. typographus and also other economically important bark 
beetle species [Takov et al. 2007, 2011; Nedelchev et al. 2008, 2011]. Biological 
control with the use of natural enemies such as pathogens could be very helpful, if 
the pathogens could be manipulated in augmentative releases to initiate epizootics.

The aim of this study was to summarize the results about investigations on 
the pathogen and parasites composition, their localization and distribution in I. 
typographus from 2003 until now from different populations in Bulgaria where 
spruce trees are an important component of the forest stands.

Material and Methods
Two thousand nine hundred and sixteen adult individuals of I. typographus 

were collected from 2003 till 2018 at nine sites: five managed spruce stands, in-
cluding the localities Zlatni Mostove, Yavorova Polyana, Artista, Elitsa, Bistrish-
ko Branishte reserve, in Vitosha Mountain, Lyulin Mountain and three managed 
spruce stands, Borino, Beglika and Yundola, in the Rhodope Mountain. Bark bee-
tle population densities were low with the exception of the Bistrishko Branishte 
reserve, where an outbreak was in progress. Beetles were collected from wind-
thrown trees by peeling off the bark and removing the insects from the exposed 
breeding galleries. The collected beetles and pieces of bark were transported to 
the insect pathology laboratory at the Institute of Biodiversity and Ecosystem Re-
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search of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. To avoid horizontal transmis-
sion of the pathogens the beetles were refrigerated at 5° C. Survived beetles were 
dissected within 15 days using the method of Wegensteiner et al. [1996], each 
insect was decapitated on a slide and dissected in a drop of water. Beetles that died 
under refrigeration from fungal infections were checked for conidiospores. Fresh 
preparations of guts, gonads, Malpighian tubules, fat body were examined for the 
presence of pathogens and parasites under a light microscope (Amplival, Zeiss) 
at magnification 200x and 400x. When pathogens were found Giemsa smears 
were made according Weiser [1977]. The sizes of cysts, spores and gregarine tro-
phozoites were measured with an ocular micrometer. Free-living forms of parasit-
ic and associated nematodes in the observed material from galleries were extracted 
by using the Baerman funnel technique. Nematodes were heat killed (65ºC), fixed 
in TAF, processed in glycerin [Seinhorst, 1959] and studied on permanent mounts.

Results and Discussion
As a result of our investigations of Ips typoraphus bark beetles collected 

from 9 localities in Vitosha, Lyulin and Rhodope Mountains, four pathogen spe-
cies and five nematode species (parasites and associated with the host beetles) 
were found. Their distribution and infection levels (prevalence) are presented in 
Table 1, Table 2 and Fig. 1. 

Table 1. Found pathogens, localities and prevalence in Ips typoraphus

Locality Investigated
beetles, N*

ItEPV
/ %

B. bassiana
/ %

Gr. typographi
/ %

Ch. typographi
/ %

Bistrishko Branishte 1152 83/ 7,2 16/ 1,4 581/ 50,4 21/ 1,8
Zlatni Mostove 1053 107/ 10,1 - 402/ 38,2 27/ 2,6
Yavorova Polyana 231 18/ 7,8 1/ 0,4 49/ 21,2 2/ 0,9
Artista 87 9/ 10,3 3/ 3,4 7/ 8 7/ 8
Elitsa 80 2/ 2,5 - 9/ 11,2
Yundola 20 - - 1/ 5
Beglika 18 3/ 16,7 - 3/ 16,7
Borino 226 2/ 0,9 - 15/ 6,6 2/ 0,9
Lyulin 49 - - - -
Total 2916 224/ 7,7 20/ 0,7 1067/ 36,6 59/ 2

 
N* – number, % - pathogen prevalence

ItEPV spheroids were observed in the cells of the midgut epithelium. 
Conidiospores of the fungus Beauveria bassiana were detected on the sur-

face of dead beetles. 
Trophozoits and gamonts, respectively cysts of the eugregarine Gregarina 

typographi were found in the midgut lumen. The prevalence of G. typographi 
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was relatively high in the beetles from all sampling sites and it was the dominant 
pathogen species. 

Spores of the microsporidium Chytridiopsis typographi were found in the 
cells of the midgut epithelium. They were enclosed in sporophorous vesicles. 

The detected nematodes in Ips typographus are presented in Table 2.

Table 2. Found nematode species in I. typographus

Found nematodes Localization
in the host

Locality of spruce trees (P. abies) 
for insect collection

Contortylenchus
diplogaster haemolymph

Bistrishko Branishte, Zlatni Mostove, Yavorova 
Polyana,  Borino

Parasitylenchus dispar haemolymph Bistrishko Branishte, Zlatni Mostove, Beglika

Cryptaphelenhus
macrogaster haemolymph

Bistrishko Branishte, Zlatni Mostove , Yavorova 
Polyana, Borino

Cryptaphelenchus 
diversispicularis haemolymph Zlatni Mostove

*Cryptaphelenchoides 
macrobulbosus

galleries of 
beetles

Zlatni Mostove

*associated with I. typographus nematode species

Prevalence of nematodes in I. typographus ranged from 38.8% to 96.2% 
for different localities (Fig. 1).

Fig. 1. Prevalence of nematodes in I. typographus from different localities



58

Годишник на департамент „Природни науки“, 2017

Four pathogen species and five species of nematodes were reported in bee-
tles of I. typographus collected from 2003 to 2009 in the Vitosha, Lyulin and Rho-
dope Mountains [Takov et al. 2007, 2009, 2011; Nedelchev et al. 2008, 2011]. 
The distribution of ItEPV seemes to be wide in the studied sites and its abundance 
in most cases was higher than reported by Händel et al. [2003] and Wegensteiner 
et al. [1996]. Moreover, an increase of its prevalence in the beetles collected from 
Beglika site was observed. Gr. typographi was found in beetles from all sites, at 
higher prevalence than other pathogens. It was the dominant pathogen species 
[Takov et al. 2007, 2009, 2011].

Although Wegensteiner and Weiser [1996a] reported higher prevalence of 
different pathogen species in male beetles, our studies showed this to be the case 
for two sites, Zlatni Mostove and Bistrishko Branishte, but not for beetles from 
other surveyed sites [Takov et al. 2007, 2009].

The prevalence of Ch. typographi recorded in our studies [Takov et al. 2007, 
2009, 2011; Takov, Pilarska, 2011] was lower than those reported by Wegensteiner 
[1994], Wegensteiner, Weiser [1996a, b], Händel [2001] and Händel et al. [2003] for 
Austria. We collected beetles by peeling the bark of attacked trees, which may ex-
plain the lower prevalence. In addition, similarly to Wegensteiner, Weiser [1996b], we 
did not observe sex specific differences in the infection rates of the microsporidium.

The frequency of fungal infections was very low [Takov et al. 2007, 2009, 
2011]. Only conidiospores of B. bassiana were found. This pathogen was found 
only in beetles collected from Bistrishko Branishte, Yavorova Polyana and Artis-
ta and the prevalences were similar to those reported from Austria [Wegensteiner, 
Weiser 1996a; Händel 2001]. 

According to Händel et al. [2003] beetles infected with selected pathogens 
showed significantly reduced life spans compared with uninfected beetles. Pultar, 
Weiser [1999] conducted the first experimental infection with ItEPV and showed 
three times higher infection rate of adult beetles, which emerged from ItEPV 
suspension treated trap logs compared with beetles from untreated control logs. 

In the surveyed sites the prevalence of unidentified gut nematodes [Ned-
elchev et al. 2008] was very high - in some cases over 90%, similar to that report-
ed for Austria [Wegenstener 1994; Wegensteiner, Weiser 1996a; Händel 2001]. 

Mechanism of beetle infecting and mixed infections with pathogens in Ips 
typographus

The mechanisms of infection are in direct relation with the host biology. 
Significant part of bark beetle life cycle passes under bark of invaded trees and 
most probably the invasion is realized in galleries where the hosts feed and re-
lease their excrements. It was not possible to establish which pathogen penetrated 
first into the host. Most probably it could be the gregarine, because it has lower 
pathogenity and does not kill its host. 

The microsporidium and the virus are intracellular parasites, but the gre-
garine has life stages which are located in the gut lumen of the host. All three 
pathogens infect perorally Ips typographus. The host ingests spheroids of ItEPV, 
mature oocysts of Gr. typographi, and mature spores of Ch. typographi. 
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Takov, Pilarska [2009] published data about single and mixed infection in 
I. typographus. Double infections caused by Gr. typographi + ItEPV occurred in 
2.3% from all investigated bark beetles, Ch. typographi + ItEPV were detected 
in 0.5% and  Ch. typographi + Gr. typographi in 0.2%. Triple infections caused 
by ItEPV, Gr. typographi and Ch. typographi were detected only in 5 specimens.

Handel et al. [2003] established cases of double infections in I. typographus 
(Gregarina typographi + ItEPV, Gr. typographi + Ch. typographi) and in some 
cases observed triple infections caused by ItEPV, Gr. typographi and Ch. typo-
graphi. Mixed infections can play very important role and influence negatively 
the host. For example Thomas et al. [2003] indicated that mixed infections with 
an avirulent pathogen increased the virulence and reproduction of a second high 
virulent pathogen. According to Wegensteiner [personal communication] a mixed 
infection, for example caused by ItEPV and Gr. typographi might have more neg-
atively influence on its host, compare with single infections of ItEPV or Gr. typo-
graphi. However to define in details the impact of the mixed infections on their 
host, experiments with different pathogens in different combination are needed.

Conclusion
The investigations of complex of pathogen and parasites confirm the po-

tential of pathogens as biological control agents against Ips typographus and the 
research in this direction should be continued. Therefore, examination of life cy-
cles, transmission of the pathogens and parasites of I. typographus, and their 
inffluence on the development of this important pest should be intensified. 
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Abstract
The South Park is one of the most visited areas for relaxation/recreation 
for the citizens of Sofia town. It features social events such as concerts, 
exhibitions and markets, sports and other activities. Observations show that 
a big part of the park area/landscape is not well maintained. For this reason 
these proposals for enrichment the park environment in parts of the South 
Park, mentioned in this paper, would have a positive effect not only on the 
flora and fauna, but would also foster the social significance of this place.

Key words: park environment, South Park, quality of life



64

Годишник на департамент „Природни науки“, 2017

Предложения за облагородяване парковата 
среда в Южен парк,  София

Изабела Михова, Аделина Савова, Радина Николова, Вилма Петкова, 
Ралица Берберова
Нов български университет, департамент „Природни науки“,  
ул. Монтевидео 21, София, България

РЕЗЮМЕ
Южният парк е едно от най-посещаваните места за отдих за жителите 
на гр. София. В него се провеждат рекреационни и социални меропри-
ятия като концерти, изложби и пазари, спортни и други активности. 
Извършените теренни наблюдения показват, че голяма част от парко-
вата среда е неподдържана. Именно поради тази причина предложе-
нията за облагородяване на част от пространствата в Южния парк, 
посочени в тази работа, биха имали положително влияние не само 
върху флората и фауната, но и биха благоприятствали социалното зна-
чение на това място.

Ключови думи: паркова среда, Южен парк, качество на живот

Въведение 
Все по-често срещан проблем на градовете е намаляващата площ на 

зелените територии, дължащо се на бързото разширяване на градските зони, 
което несъмнено се отразява както върху флората и фауната, така и върху 
качеството на живот на човека [Берберова и др. 2007]. 

Нарушаването на равновесието между природната и урбанизираната 
среда довежда до сериозни диспропорции и създава условия за неустой-
чиво развитие на жизнената среда на човека [Ковачев 2003, 2005]. Средата 
на живот е определящ фактор за здравето и благосъстоянието на човека и 
на живите същества като цяло. В градска среда обикновено преобладават 
застроените територии, трафикът е по-интензивен, въздухът – по-замърсен, 
а това води до повишаване нивата на стрес за жителите и влошаване на 
човешкото здраве. Изследвания доказват, че хората, които живеят в близост 
до зелени площи имат по-силно чувство на общност, преодоляват по-лесно 
стреса, по-бързо се концентрират и се чувстват в по-голяма безопасност.  
Смята се, че зелените пространства имат възстановителен ефект върху ак-
тивното внимание и дори относително пасивният контакт с природата пони-
жава кръвното налягане и безпокойството [Акерман 2006]. Именно затова е 
важно да се обръща специално внимание на зелените територии, тъй като те 
са ключът към по-високо качество на живот.

Южният парк е един от големите паркове в гр. София, разположен в 
южната част на града. Площта му е 1,48 km2 [Министерство на регионално-
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то развитие и благоустройството, 2016]. Паркът представлява идеално мяс-
то за отдих както за живущите в квартала, така и за жителите на съседните 
квартали. В Южния парк се срещат 65 вида птици, като 29 от тях са защите-
ни и 2 - записани в Червената книга на България [БДЗП].

Целта на настоящата работа е проучване на средата в Южния парк и 
изготвяне на  предложения за нейното подобряване, облагородяване и уве-
личаване на екологичната стойност на това пространство.

1. Обект на изследване
Обект на това изследване е парковата среда в частта от Южен парк, 

намираща се между бул. „Петко Кравелов“, бул. „България“, бул. „Черни 
връх“ и бул. „Арсеналски“, гр. София (Фиг. 1). 

Фиг. 1 Карта на изследваната територия на части от Южен парк, София
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2. Методи и апаратура
За целите на проучването е направено теренно изследване на част от 

Южен парк в гр. София, като обходеният маршрут има обща дължина 1.22 
km (Фиг. 1). 

По време на теренните изследвания са направени наблюдения и са 
констатирани проблеми. Тези точки/обекти са заснети с фотоапарат Canon и 
телеобектив Canon 70-300.

3. Налична инфраструктура - резултати и обсъждане

3.1 Съдове за смет
Установените по време на проучването проблеми, които присъстват на 

територията на парковата среда в части от Южен парк в гр. София, включват 
недостиг на съдове за битови отпадъци или наличие на счупени и съборени 
такива (Фиг. 2). Възможно решение на този проблем е ремонтиране на тези, 
които имат нужда или замяна с нови такива. С цел повишаване на екологич-
ния ефект част от съдовете за смет може да бъдат заменени със съдове за 
разделно събиране на отпадъци.

Фиг. 2 Повредени кошчета за битови отпадъци на територията на Южен парк

3.2 Детски площадки
Пространствата, отредени за детски площадки, на територията на 

проучването, не са в добро и безопасно състояние (Фиг. 3). При много от 
тях липсват части, забелязват се счупени и остри повърхности и нямат вид 
на поддържани конструкции, безопасни за използване от деца. Необходи-
мо е да бъдат подновени, ремонтирани или заменени с по-нови и безопас-
ни съоръжения.
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3.2 Детски площадки
Пространствата, отредени за детски площадки, на територията на 

проучването, не са в добро и безопасно състояние (Фиг. 3). При много от 
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Фиг. 3 Състояние на детските площадки на територията на Южен парк

3.3 Места за отдих
Голяма част от пейките за отдих и почивка са повредени (Фиг. 4). Необ-

ходимо е да бъдат ремонтирани, боядисани/лакирани или подменени с нови. 

Фиг. 4 Състояние на пейки на територията на Южен парк

3.4 Озеленяване
Зелените пространства в някои части на парка не са добре поддържа-

ни и са занемарени (Фиг. 5). Прекалено гъстата растителност създава пред-
поставки и за увеличаване на престъпността в района на парка. Проблемът 
може да бъде преодолян чрез редовна поддръжка. Растителността трябва да 
изпълнява следните задачи:

- да изолира градината от прилежащите улици с помощта на “етажи-
рана“ растителност;



68

Годишник на департамент „Природни науки“, 2017

- да разграничи отделните сектори чрез дървесно-храстови групи и 
масиви;
- да осигури необходимия комфорт на средата за отдих;
- да създаде представителност и естетика на публичното пространство.

Фиг. 5 Състояние на зелени пространства на територията на Южен парк

3.5 Указателни табели и знаци
Някои указателни табели и знаци са счупени, наклонени и с повре-

дена повърхност (Фиг. 6). За да бъде решен този проблем, трябва да бъдат 
взети основно мерки в посока намаляване на хулиганските прояви чрез ин-
сталиране на камери, присъствие на охрана, санкциониране на нарушители-
те чрез налагането на глоби.

Също така могат да се изработят и поставят информационни табели 
за растителните и животински видове на територията на парка с познавател-
но-образователна цел.

Фиг. 6 Състояние на указателни табели и знаци на територията на Южен парк
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3.6 Осветление
В някои периферни зони на парка осветителните тела са стари, не-

поддържани и някои от тях са със счупени крушки (Фиг. 7). В по-голямата 
си част паркът е добре осветен, лампите са нови, но най-вероятно липсва 
надзор над обектите, защото някои от осветителните тела са наклонени и 
повредени (Фиг. 8). Нанесените щети върху лампите може да са резултат 
от вандализъм или от близкото разположение на някои от телата до опасни 
изоставени обекти. В първия случай проблемът може да бъде решен чрез 
намаляване на престъпността в парка, а във втория – чрез съобразяване на 
местоположението на лампите.

            Фиг. 7 Състояние на старите осветителни тела

             Фиг. 8 Състояние на новите осветителни тела

3.7 Ландшафтно проектиране
Относно ландшафтното проектиране считаме, че е необходимо да 

бъдат нанесени минимални промени. Предлагаме да се обособят няколко 
зони: културно-образователна, зрелищна и спортно-развлекателна (24-31%) 
и зона за тих отдих (60-63%). Активната/спортната и развлекателна зони 
би било добре да бъдат разположени около главните подходи и при въз-
можност върху терени без съществуваща растителност. Тези зони играят 
роля на своеобразен филтър към зоната за отдих, където остават по-голяма 
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част от посетителите. Основната част от парка е редно да бъде отредена 
за разходки чрез подходящи алеи и велоалеи, които да се разполагат във 
вътрешността на парка, където има по-добри екологични условия. Отдел-
ните зони е препоръчително да бъдат свързани с централната, където се 
съсредоточават обектите за обслужване на посетителите чрез главната (с 
ширина 4-6 m) или обиколните (ширина 1-4 m) алеи. 

3.8 Растителност
Композицията на растителността е добре да включва създаването на:
- плътни изолационни масиви по периферията на парка, които създа-

ват шумозащитна преграда по периферията на парка;
- цветни оформления, които се разполагат в централната представи-

телна зона (партери, цветни групи, миксбордери по периферията на храс-
товите масиви);

- специфични колоритни акценти и обекти – розариуми, експозиции 
на цветя, скални цветни кътове и др.

3.9 Свободен интернет на територията на парка
По време на изследването са направени опити за връзка със свободни 

интернет връзки в части от Южен парк, които завършиха неуспешно. Сво-
бодна интернет връзка е възможна само около МОЛ „Park Center“ и приле-
жащите му открити заведения. Предлагаме модернизиране на парка чрез 
свободен достъп до интернет на посетителите. Това би имало благоприятен 
ефект, тъй като посетителите биха могли да използват територията на парка 
за отдих, развлечение и работа.

3.10 Зони за домашни любимци
По време на изследването беше забелязана липсата на обособени 

зони за домашни животни. Смятаме, че това е редно да се промени, защото 
по този начин животните ще имат отредено за тях място и няма да пречат 
на децата и на хората, които не биха искали да влизат в контакт с тях. Тези 
кътове са отделени с ограда от останалата част от парка, което осигурява на 
стопаните спокойствие, че домашните им любимци няма да избягат или да 
притесняват/засегнат хората. 

3.11 Събития на открито
Смятаме също, че организирането на повече събития като концерти 

на открито, лятно кино и други подобни мероприятия, биха благоприят-
ствали привличането на повече посетители. 

Изводи
Ползите от реализирането на „Предложения за облагородяване парко-

вата среда в части от Южен парк, гр. София“ са:
99   Подобряване на облика на парка;
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99   Привличане на повече посетители; 
99   Намаляване на престъпността в района 
99   Подобряване на качеството на живот за жителите                                             

      на град София..
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Abstract
A complex innovative approach is presented to transform classical to or-
ganic beekeeping in order to improve the quality of bee products. A classic 
family bee-keeping farm located in the northern part of the Thracian Val-
ley, Duvanlii Village, was used to develop the approach. The innovative 
approach involves: (i) changing the location of the apiary, (ii) introducing 
new methods of work, and (iii) introducing European requirements for or-
ganic beekeeping. It has been established that the classic family farm can 
be transformed into a biological one by: motivated relocation of an apiary 
in the area of Peshtera, choosing the right type of hive, meeting the require-
ments of the European Union for organic bee growing and registration.

Key words: apiculture, organic farming, organic beekeeping

Иновации за развитие на семейно
стопанство за отглеждане на пчели

Стоян Старев, Биляна Костова, Вилма Петкова, Ралица Берберова
Нов български университет, департамент „Природни науки“ 
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РЕЗЮМЕ
Представен е комплексен иновативен подход за преминаване от класи-

ческо към биологично пчеларство с цел повишаване качеството на пчелните 
продукти. За разработване на подхода е използвано класическо семейно сто-
панство за отглеждане на пчели, разположено в северната част на Горнот-
ракийска низина, с. Дуванлии. Иновативният подход включва: (i) промяна 
на местоположението на пчелина, (ii) въвеждане на нови методи на работа и 
(iii) въвеждане на Европейските изискванията за биологично отглеждане на 
пчели. Установено е, че класическото семейно стопанство може да се тран-
сформира в биологично чрез: мотивирано преместване на пчелина в района 
на гр. Пещера, избор на подходящ вид кошер, покриване на изискванията на 
Европейския съюз за биологично отглеждане на пчели и регистрация.

Ключови думи: пчелин, биологично земеделие, биологична пчелна 
продукция

Въведение 
Основна цел при отглеждането на пчели както по класически, така 

и по биологичен метод, е добиване на висококачествени пчелни продукти. 
Основната разлика между двата типа пчелни стопанства е, че биологичното 
стопанство трябва да отговаря на допълнителни изисквания, а именно - про-
изводството да протича в съответствие със: (i) законови разпоредби за защи-
та и хуманно отношение към животните; (ii) законодателството за опазване 
на околната среда и (iii) законодателството на Европейския съюз [Регламент 
(ЕО) №834/2007; Регламент (ЕО) №889/2008].

За да могат пчеларите да използват знака за биологично производство 
на Европейския съюз трябва да преустроят своите стопанства. Трябва да се 
отчете и фактът, че в някой европейски държави, например Германия, Ав-
стрия и Швейцария, съществуват множество пчеларски съюзи, които имат 
свои допълнителни строго определени правила, които също са задължител-
ни за изпълнение от всеки участник.

Преустройството на класически към биологичен пчелин в България 
включва: 

- Запознаване с българското и европейско законодателство относно 
отглеждането на пчели по биологичен начин;
- Уведомяване на компетентните и контролиращи органи за намере-
нието за преустройство на стопанството чрез заявление до сертифи-
цирана организация и съответните държавни служби;
- Сключване на договор с независим контролен орган за сертифици-
ране, който е акредитиран и с правото да издава сертификати, валидни 
в рамките на ЕС;
- Осъществяване на преход към биологично производство, дефини-
ран чрез законовите рамки чрез преустройство на пчелното стопан-
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ство, като най-краткият възможен период за този преход е 12 месеца.
Целта на тази работа е да представи иновативен подход за преход на 
класическо пчелно стопанство към биологично такова. Представени-
ят подход включва следните дейности: 
- Промяна на местоположението на класическия пчелин;
- Въвеждане на нови методи на работа;
- Покриване на европейските изисквания за отглеждане на пчели.

2. Обекти и методи
Обект на изследване е възможността за трансформиране на съществу-

ващ и действащ класически пчелин в биологичен.
Използван е съпоставителен метод за изследване на характеристиките 

на местоположението на класическия пчелин и проучване характеристики-
те на нов терен за настаняване на пчелите с цел изграждане на биологично 
пчелно стопанство. 

3. Резултати и дискусия
3.1. Характеристика на класическия пчелин

Класическият пчелин се състои от 15 кошера и е регистриран съ-
гласно Наредба № 10 [Наредба № 10 за условията за регистрация и реда за 
идентификация на пчелните семейства]. Пчелинът е разположен в с. Дуван-
лии, община Калояново, в СИ част на Горнотракийската низина. Областта 
е главно с равнинен характер, средната надморска височина е 250 m. Ра-
йонът е с важно транспортно-географско разположение, има благоприятен 
климат и плодородни почви, подходящи за развитие на селско стопанство. 
Сравнително беден е на горски ресурси. Естествената растителност е глав-
но ливадна: троскот, белизма, и на места садина. Храстовата растителност е 
оскъдна и преобладават шипка и червен глог. Непосредствено по поречието 
на реките се развива върба, срещат се също и тополи [Божилова и др. 2003]. 
Останалите площи са заети от обработваеми земи.

Климатът в района е преходно-континентален. През последните го-
дини са характерни безснежна зима и понякога много ниски температури в 
зимните месеци от годината. Оголените терени с обработваеми земи, съче-
тани с липса на висока растителност, оказват неблагоприятно въздействие 
върху населеното място и спомагат за увеличаване на ветровата ерозия. 

Почвите на територията са основният ресурс на специфичната ико-
номика, доминирана от земеделието. Установяват се излужени смолници, 
канелено горски и алувиални почви. През последните години в района се 
отглеждат главно зърнено-житни растения - пшеница, ечемик, слънчоглед, 
царевица и рапица. Слънчогледът и рапицата определят основно възмож-
ността за главна паша на пчелите и имат добри характеристики като ме-
доносни растения. Използването на химически препарати при тяхното от-
глеждане ги прави сравнително опасни не само за пчелите, но и за пчелните 
продукти [Общински план за развитие на Община Калояново 2014-2020]. 
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Описаният район може да се приеме за замърсена територия поради 
добре развитата транспортна инфраструктура и активното осъществяване 
на земеделска дейност, определяща усилена употреба на химически пре-
парати за растителна защита. В района липсва и разнообразна естествена 
растителност, а земеделските култури, подходящи за паша на пчелите са 
само два вида – слънчоглед и рапица.

Методите на отглеждане на пчелите са класически за отделните месеци 
от годината. Кошерите в пчелина са от система Дадан с 10 и 12 рамки. Пче-
линът се намира в непосредствена близост до помещението, в което се обра-
ботват питите и меда, като са спазени всички изисквания за висока хигиена. 

Добиваният мед от настоящия класически пчелин съответства на из-
искванията в България [Наредба за изискванията към пчелния мед, пред-
назначен за консумация от човека; Закон за пчеларството; Закон за храни-
те]. Независимо от това, описаните недостатъци не позволяват настоящия 
пчелин да се трансформира в биологичен, без да бъдат направени промени. 

3.2. Изследване на възможностите за трансформиране на класическия 
пчелин в биологичен

 За преминаване към биологично пчеларство е направено изслед-
ване за необходимите промени в класическия пчелин, а именно промяна 
в: местоположението на пчелина, методите на работа и изискванията за 
отглеждане на пчели. 

yy Промяна на местоположението на пчелина
При търсене на ново местоположение за пчелина е необходимо да се 

намери терен, който е подходящ за отглеждане на пчели и създаване на пче-
лини: в района трябва да има разнообразие от цъфтящи растения, застъпващи 
се по време на развитието на пчелните семейства, теренът трябва да има ха-
рактеристиките на местообитания, характерни за естествения начин на живот 
на пчелите, а именно благоприятен климат и надморска височина, в който 
трябва да има гори и високопланински пасища [Seeley, 2010]; районът трябва 
да бъде спокоен и чист (без активно земеделие). Всичко това ще определи 
възможността за производство на пчелни продукти с високо качество.

Проучен е районът на гр. Пещера (Централна Южна България) като 
място за преместване на пчелина. Климатът е умереноконтинентален с чер-
ти на планински, без резки температурни колебания. Има изразени преход-
ни сезони, мека снежна зима и прохладно лято със средната годишна тем-
пература 12.6° С. Валежите са в обем 680 l/m2 годишно. Преобладаващите 
типове почви са канелено горски и алувиално ливадни, които в съчетание с 
микроклимата обуславят възможности за развитие не само на традиционно 
зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство, но и алтернативно земе-
делие. Земеделските земи в района са едва 38 % от територията. Горският 
фонд е 53 %, като растителността е предимно широколистна. Дървесните 
видове в околностите на града са представени от няколко вида дъб, бук, 
обикновена ела, явор, червена хвойна, клен, шестил, мъждрян, обикновен 
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габър, келяв габър, едролистна липа, бял бор, черен бор, срещат се още гори 
от акация, дива череша, дива ябълка, бреза, трепетлика, бряст, черна елша, 
кукуч, воден габър и конски кестен. След най-ранния цъфтеж на растения 
като дрян, джанка, дива череша, дива круша и др., акацията е основното 
растение, посещавано от пчелите през май месец. Земеделските площи в 
новия район са значително по-малко на брой, което силно ограничава вли-
янието на химични препарати. В допълнение, районът се счита за „чист“ в 
това отношение и поради факта, че там са разположени и няколко защитени 
местности на надморска височина 600 – 1440 m [Общински план за разви-
тие на Община Пещера 2014-2020].

Описаните растения осигуряват значителни количества нектар и прашец 
на пчелите. Поетапно с развитието на пролетта и лятото се застъпва цъфтежът 
на флората. Първите подпомагащи растения започват да цъфтят от февруари 
– дрян, леска, последвани от джанка и дива череша. Акацията е една от основ-
ните възможности за добив на мед, продължаваща от края на април до края на 
май, съчетана с трендафил, мащерка, малина и съществуващо разнообразие от 
ливадна растителност, и много билки. Растенията с продължителен цъфтеж до 
късна есен дават възможност на пчелите да си осигурят необходимата храна за 
зимуване, докато дойде момента пчелната майката да намали яйцеснасянето и 
пчелите да започнат да свиват зимно кълбо [Костадинов, 2016].

Наличната растителност показва голямото разнообразие от цъфтящи 
растения, застъпващи се по време на развитието на пчелните семейства, 
което ще позволи събирането на много по-качествени и разнообразни пчел-
ни продукти, в сравнение с тези, събирани на мястото, на което е разполо-
жен класическият пчелин. 

Всичко това е ярък белег за наличие на благоприятен климат и над-
морска височина в избрания район, който го определя като подходящ за от-
глеждане на пчели в условия, отговарящи на техните естествени местооби-
тания с възможност за производство на пчелни продукти с високо качество.

yy Въвеждане на нови методи на работа
Новите методи на работа изискват хуманно и етично отношение към 

пчелите чрез:
- отглеждането им в кошери, които: (i) наподобяват силно естествените 

хралупи на пчелите – местоположението на природната хралупа, височината 
и ориентацията на нейния вход, обема на самата хралупа и възможностите за 
градеж на пити; (ii) са изградени от подходящ материал; (iii) имат подходящо 
външно покритие; (iv) се използват рамки с восък от биологичен произход;

- използване на подходящ материал за пушалка. 
Новите методи на работа изискват и подхранване на пчелите с био-

логични продукти или мед от пчелина (ако е необтходимо); осигуряване на 
прясна вода, ако в района няма чист водоем, подлагане на слама пред коше-
рите, осигуряване на безопасност от едри животни чрез ограждения и не на 
последно място – минимално безпокойство на пчелните семейства [Seeley, 
2010; Ritter, 2014].
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Установено е, че при създаване на кошерите по подобие на естестве-
ните хралупи на пчелите, се предпочита входовете да бъдат малки, с площ 
15 cm2, което се обяснява с възможността от защита от неприятели – гриза-
чи, като полска мишка и съсел, стършели, оси и др. Размерът на отворите 
при естествените местообитания на пчелите не е от значение за отвеждане 
на топлия въздух, тъй като техните хралупи са в горски територии, които са 
силно засенчени и прохладни. Ориентацията на входа на кошера трябва да 
бъде на юг, което дава оптимална възможност за използване на слънчево-
то греене през зимата и пролетта и осигуряване на едно добро зимуване и 
ранно развитие на пчелното семейство. Само така се стига до ранни, чести 
очистителни облитания, а с това и до подпомагане на възможностите за са-
молечение. Позицията на входа на кошера трябва да бъде ниско долу (долен 
вход). Това предпочитание на дивите пчели е леснообяснимо, като се отчете 
местоположението на питите и пчелното гнездо. Освен това, долният вход 
контролира температурата в кошера и спира излизането на топлия въздух 
– при горен вход топлият въздух ще излиза бързо извън кошера, което ще 
доведе до топлинни загуби, а оттам и загуба на енергия на пчелите за норма-
лизиране на температурата, вместо за събиране нектар [Seeley, 2010].

Според изискванията на ЕС при изработването на кошерите се из-
ползват само материали, каквито пчелите използват в природата и избират 
да изградят пчелното гнездо – дивите изграждат своите гнезда предимно в 
дървесни кухини [Ritter, 2014]. Поради това, дървото е единственият подхо-
дящ материал за направа на кошер.

Покритието на кошерите е необходимо единствено за опазване на дър-
вото от атмосферни влияния. Външното покритие на кошерите трябва да 
бъде безвредно за пчелите и да не допринася за остатъци от химически веще-
ства в пчелните продукти – подходящ избор е покритието на кошера с ленено 
масло или прополис. От голямо значение при едно биологично пчеларство е 
състоянието на вътрешната повърхност на кошера, която пчелите покриват 
с прополис, както правят и дивите пчели в естествените си местообитания. 
Това естествено покритие е напълно достатъчно и не се изисква друго. 

В европейските изисквания са заложени няколко основни промени. На-
ред с възможността за подмяна на кошерите, като важна и основополагаща 
задача, в прехода към биологично пчеларство се явява подмяната на същест-
вуващия в стопанството восък с произхождащ от биологично производство. 
Важно е да се спомене, че е допустимо да се ползва небиологичен восък, но 
само в случаите, когато на пазара не може да се намери такъв продукт, което е 
регламентирано в чл. 44 Употреба на произведен по небиологичен начин пче-
лен восък от Регламент (ЕО) №889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г.

yy Покриване на Европейските изисквания за биологично 
   отглеждане на пчели
За да бъдат покрити Европейските изисквания за биологично отглеж-

дане на пчели, е необходимо да се изпълнят следните стъпки:
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1. Сключване на договор с акредитиран контролен орган за прехода на 
стопанството към биологично производство.
2. Регистриране на стопанството в компетентната държавна служба.
3. Преминаване към първа инспекция, която извършва проверка на 
експлоатационното оборудване, местонахождения на стопанството и 
документация за покупките и продажбите. 
4. Изясняване на подробностите относно вида и обхвата на необхо-
димата подмяна на восъка в стопанството (по какъв начин и колко 
време конвенционалният восък може да бъде подменен изцяло с би-
ологичен). Подмяната на восъка трябва да се извърши в рамките на 
дванадесет месеца. Най-добре е да се работи с восък, собствено про-
изводство. Ако се използва чужд восък, той трябва да бъде с доказана 
чистота от остатъчни химически вещества.
5. Всички кошери и пчеларско оборудване трябва да се приведат по 
критериите на Екорегламента на ЕС или да се подменят. 
6. Пчелните семейства да се отглеждат съгласно предварително уста-
новени технологии и методи.
В резултат на покриване на тези изисквания пчелното стопанство по-

лучава сертификат за одобрение, както и да продава продуктите си като сто-
ка от биологично производство.

Заключение 
Чрез направеното изследване се установява:
1. Промяната на местоположението на пчелина ще доведе до осигу-

ряване на условия по-близки до тези, характерни за естественото местооби-
тание и начин на живот на пчелите. Отсъствието на  интензивно земеделие 
и сравнително постоянната паша от билки и горска растителност ще дадат 
възможност за по-добри източници на прашец и нектар. 

2. Въвеждането на нови методи на работа ще постави начало на едно 
по-хуманно отглеждане на пчелите като полезни животни. 

3. Покриването на Европейските изисквания за биологично отглежда-
не на пчели и регистрацията като биологичен пчелин ще осигурят нов пазар 
за реализация на произведената продукция, което ще открие възможност за 
европейско финансиране, модернизиране на материалната база за преработ-
ката и съхранение на пчелните продукти.

Въз основа на това може да се приеме, че чрез предложения ком-
плексен иновативен подход може успешно да се трансформира класически 
пчеларски бизнес в биологичен и природосъобразен.
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Abstract
The European Environment Agency (EEA) indicates that air pollution has 
had a significant impact on the health of Europeans, especially in urban 
areas. Air pollutants have a number of impacts on health, ecosystems, the 
built environment and the climate; they may be transported or formed over 
long distances; and they may affect large areas.
Large quantities of gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide, nitro-
gen dioxide, particulate matter - PM10, PM2.5, and volatile organic com-
pounds (VOCs - a class of chemical compounds whose molecules contain 
carbon) - most of them are known to cause various diseases. The problem 
with the deteriorated air quality in Bulgaria annually affects more than half 
the population of the big cities in Bulgaria, and only in the city of Sofia the 
population subject to excessive pollution with fine particles is 1,025,328 
against the data of the Executive Environment Agency.
This paper examines the current problem of atmospheric pollution in So-
fia, DC the Republic of Bulgaria. The work will examine the activities of 
the institutions responsible for the monitoring and control of the quality of 
the ambient air, the maximum admissible concentrations and the normative 
documents relating to the protection of air quality in the Republic of Bulgar-
ia. The possible consequences of the exposure to exceeded concentrations of 
pollutants in the ambient air, the root causes of over-pollution and the com-
parison of information from official sources of ambient air status with data 
from the independent network of fine particle dust particles of Air Sofia.

Key words: Air pollution, emissions, atmospheric pollutants, monitoring
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Анализ на замърсяване на атмосферния въздух в гр. 
София с фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2.5)

Тони Хаджиев,  Вилма Петкова 
Нов български университет, департамент „Природни науки“ 

РЕЗЮМЕ
Европейската агенция по околна среда (EEA) посочва, че замърсява-
нето на въздуха има значително въздействие върху здравето на евро-
пейците, особено в градските райони. Въздушните замърсители имат 
редица въздействия върху здравето, екосистемите, застроената среда 
и климата; те могат да бъдат транспортирани или формирани на голе-
ми разстояния; и те могат да засегнат големи площи.
Газове като въглероден окис, серен диоксид, азотен диоксид, фини пра-
хови частици - ФПЧ10, ФПЧ2.5, и летливи органични съединения (ЛОС - 
клас химични съединения, чиито молекули съдържат въглерод) са из-
вестни, че причиняват различни заболявания. Проблемът с влошеното 
качество на въздуха в България годишно засяга повече от половината 
от населението на големите градове в България, а само в град София на 
населението, изложено на замърсяване с фини прахови частици е 1 025 
328 по данните на Изпълнителната агенция по околна среда.
Статията разглежда настоящия проблем на атмосферното замърся-
ване в столицата на Република България - гр. София. В работата са 
разгледани дейностите на институциите, отговорни за мониторинга и 
контрола на качеството на атмосферния въздух, максимално допусти-
мите концентрации и нормативните документи, свързани със защита-
та на качеството на въздуха в Република България. 

Ключови думи: замърсяване на въздуха, емисии, атмосферни замър-
сители, мониторинг

Въведение
В атмосферата на големите градове постоянно се изхвърлят много га-

зове, между които въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид и фини 
прахови частици, а повечето от тях са известни като причинители на раз-
лични болести [Raaschou-Nielsen et al, 2016]. Според доклада на Световна-
та здравна организация от 2016 г. замърсяването на въздуха е причинило 
смъртта на около седем милиона души по света [Доклад за състоянието на 
здравето на гражданите 2016 г. Част.1.]. Проблемът с влошеното качество на 
атмосферния въздух в България годишно засяга повече от половината на-
селение на големите градове в България, а само в град София населението, 
подложено на наднормено замърсяване с фини прахови частици за 2016 г., 
наброява 1 025 328 спрямо данни на Изпълнителна агенция по околна среда.
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Европейската агенция по околна среда (EEA) посочва, че замърся-
ването на въздуха има значително въздействие върху здравето на европей-
ците, особено в градските райони. Замърсяването на въздуха е много ва-
жен екологичен и социален въпрос и в същото време е сложен проблем, 
предизвикващ множество предизвикателства по отношение на управле-
нието и смекчаването на вредните замърсители [Santibáñez-Andrade et al, 
2017]. Въздушните замърсители се изпускат от антропогенни и природни 
източници; те могат да бъдат излъчвани директно (първични замърсители) 
или образувани в атмосферата (като вторични замърсители). Те имат редица 
въздействия върху здравето, екосистемите, застроената среда и климата; те 
могат да бъдат транспортирани или формирани на големи разстояния; и те 
могат да засегнат големи площи. [European Environment Agency, Air quality 
in Europe — 2016 report; Salvador et al, 2018; Feng et al, 2018].

Големи количества газове като въглероден окис, серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици – ФПЧ10, ФПЧ2.5, и летливи органични съ-
единения (ЛОС – клас химични съединения, чиито молекули съдържат въ-
глерод) – повечето от тях са известни, че причиняват различни заболявания 
[Santibáñez-Andrade et al, 2017; Krall et al.; Liu et al, 2018; Weinmayr et al, 2018]. 

Настоящата статия разглежда проблема с атмосферното замърсяване 
в гр. София, Република България. В работата са разгледани дейностите на 
институциите, отговорни за мониторинга и контрола на качеството на ат-
мосферния въздух, максимално допустимите концентрации и нормативните 
документи, свързани със защитата на качеството на въздуха в Република 
България. Извършена е съпоставка на информацията от официалните из-
точници на информация за състоянието на атмосферния въздух с данните от 
независимата мрежа от сензори за фини прахови частици на Air Sofia.

1. Характеристика на ФПЧ10, ФПЧ2.5, като замърсители на атмос-
ферния въздух

Понятието “качество на атмосферния въздух“ е дефинирано в българ-
ското екологично законодателство в Закон за чистотата на атмосферния въз-
дух (ЗЧАВ) (Обн. ДВ, бр.45 от 28 май 1996 г., последни изменения ДВ. бр.52 
от 6 юни 2008 г., изм. бр. 6 от 23 януари 2009 г.): “Качество на атмосферния 
въздух е състояние на въздуха на открито в тропосферата, с изключение 
на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на 
естествените ѝ съставки и добавените вещества от естествен или антропо-
логичен произход“. Съгласно българското екологично законодателство ос-
новните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух 
(КАВ) в приземния слой, са нивата на: серен диоксид (SO2), азотен диоксид 
(NO2), въглероден оксид (CO), озон (O3), олово (Pb), бензен, полициклични 
ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел, живак, арсен, сус-
пендирани частици, фини прахови частици (ФПЧ) с размер (PM 2.5) и (PM10).
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Влияние върху човешкото здраве
Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, 

при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а 
по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на 
дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. 
Особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10 са деца, възрастни и 
хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма. 

Фиг. 1. Отлагане на ФПЧ в респираторния тракт [Гронев и др., 2016]

Ефект на емисиите от фини прахови частици 
върху здравето на човека
Има достатъчно доказателства за вредите от ФПЧ върху човешкото 

здраве. ФПЧ могат да предизвикат влошаване на сърдечни заболявания, ин-
фаркти, аритмии. Те могат да засегнат централната нервна система (ЦНС) 
и репродуктивната система, както и да причинят рак. Голямо мултинацио-
нално проучване показва, че експозицията на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 се свързва с 
развитие на аденокарцином на белите дробове. В резултат на системна екс-
позиция на ФПЧ може да се стигне до преждевременна смърт [Air pollution 
fact sheet 2013 Bulgaria European Environment http://www.eea.europa.eu/
themes/air/air-pollution-country-fact-sheets 22.11.2013; Крачунов, 2014]. 

Няма специфично заболяване, причинено от замърсяването на възду-
ха, но е открита асоциация на замърсяването с броя на хоспитализациите 
и смъртността. Изследване показва повишаване на смъртността по всички 
причини, при повишаване на ФПЧ10 (всички суспендирани частици с диаме-
тър до 30 μm) [Fanny et al, 2012]. Покачване на ФПЧ10 с 10 mg/m3, се свързва 
с 0.8% повече починали за ден. Връзката между дневната смъртност и нива-
та на ФПЧ се засилва в присъствието на озон [Künzli et al, 2010].

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едно-
временно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено 
е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и от-
критите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продъл-
жителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 
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прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при 
концентрации, наполовина по-ниски, се наблюдава повишаване на заболя-
емостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експо-
зиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифични-
те белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните 
дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от 
(30-150 mg/m3), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на 
комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болни-
те от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания. 

Установено е, че замърсяването на околната среда може да бъде основен 
рисков фактор за остри усложнения на хроничната обструктивна белодробна 
болест (ХОББ), за увеличаване на визитите в спешните отделения, хоспита-
лизациите и дори смъртността. Проучване в Англия показва връзка между 
нивата на ФПЧ10 и увеличаване на симптомите при пациенти с ХОББ, без да 
се отчита влияние върху спада на белодробната функция [Peacock et al., 2011]. 
Голямо проучване при мъже над 65-годишна възраст от Съединените щати 
показва, че завишаване на нивата на ФПЧ10 с 10 mg/m3 в предходните 5 дни, 
увеличава търсенето на лекарска помощ заради влошаване на ХОББ с 2.5% 
[Zanobetti et al., 2000]. Завишаване на ФПЧ10 с 7 mg/m3 за 5 години причинява 
с 1.33 пъти повече заболяваемост от ХОББ при жените [Fanny W. S. Ko, 2012]. 
Замърсяването влияе и върху броя на хоспитализациите заради астма.

Механизъм на въздействие на ФПЧ върху здравето на човека
Предложени са множество механизми, чрез които замърсяването на 

въздуха с ФПЧ влияе върху човешкото здраве. Системното излагане на ФПЧ 
води до локални ефекти, като директно нарушаване на епитела на дихателни-
те пътища, алергични реакции и развитие на неоплазии [De Sario et al., 2013]. 
За разлика от газообразните замърсители, някои вдишани сажди остават в тъ-
каните на малките дихателни пътища с месеци, а вероятно и години, заради 
което имат дългосрочен ефект върху здравето на хората [Grigg, 2012].

Множеството вредни ефекти на ФПЧ са свързани с феномените на 
бронхиална хиперреактивност [Foster et al, 2000], оксидативен стрес [Oh et al, 
2011], белодробно и системно възпаление [Budinger et al, 2011], увеличаване 
на вирусните инфекции и намаляване на цилиарната активност [Kakinoki et 
al, 1998]. Наскоро бе доказан и ефектът на ФПЧ на молекулно ниво, свързан с 
увеличена транскрипция на проинфламаторни гени [MacNee et al, 2003]. 

Допуска се, че грубите частици (ФПЧ2.5-10), имат по-голям алерги-
зиращ и проинфламаторен потенциал, поради способността да абсор-
бират на повърхността си полени, микроорганизми (бактерии и гъби) и 
ендотоксини. Ендотоксините могат да причинят белодробни и системни 
възпалителни реакции и да доведат до екзацербации на наличните бело-
дробни заболявания. Въпреки това, като доминантен замърсител, който 
засяга здравето, се сочат ФПЧ2.5. Тяхната токсичност може да се дължи на 
сулфати, нитрати, киселини и метали, влизащи в състава им. Поради мал-
кия си размер те остават суспендирани в атмосферата за повече време и се 
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пренасят на по-големи разстояния, а също проникват по-лесно в домовете 
[Künzli et al, 2010]. Освен това, за разлика от по-големите частици, ФПЧ2.5 
достигат до малките дихателни пътища и алвеолите.

Ролята на ултрафините частици, също е много дискутирана, поради до-
казаната от скорошни проучвания възможност да преминат от белите дробове 
директно в кръвта, достигайки до органи и системи на цялото тяло, което може 
да е в основата на ефектите върху сърдечно-съдовата система [Künzli et al, 
2010]. ФПЧ10 и металите причиняват оксидативен стрес [MacNee et al, 2003]. 
Той може допълнително да ускори възпалителната реакция в дихателните пъ-
тища, която вече съществува при пациенти с ХОББ в резултат на заболяването 
[MacNee et al, 2003] и да доведе до нарушаване на ендотелната бариера [De 
Sario et al, 2013]. Ултрафините прахови частици могат да инхибират фагоцито-
зата. Оставайки нефагоцитирани, те стимулират разрастването на епителните 
клетки и могат да достигнат до интерстициума [MacNee et al, 2003]. 

2. Законодателство
В Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са 

приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови 
частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху 
здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за 
фини прахови частици:

ФПЧ10:
- Средно дневна норма (СДН) – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана 

повече от 35 пъти годишно);
- Средно годишна норма (СГН) – 40 мкг/м3 
ФПЧ2.5:
СГН + ДО – 30 мкг/м3

С Наредба № 14 (ДВ, бр. 88/1997 г.), (изм. ДВ, бр. 46/1999 г.), (изм. и 
доп. ДВ, бр. 8/2002 г.) са приети норми за пределно допустими концентра-
ции (ПДК) на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. 
Регламентирани са следните ПДК на общ суспендиран прах: 

- максимално еднократна ПДК – 0.5 mg/m3;
 - средноденонощна ПДК (за 24 часа) – 0.25 mg/m3;
 - средногодишна ПДК (за една календарна година) – 0.15 mg/m3.

3. Мониторинг на качество на атмосферния въздух в България
Мониторингът на КАВ в Република България се извършва от Изпъл-

нителната агенция по околна среда (ИАОСВ, http://eea.government.bg/). На-
ционалната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) осигурява 
информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, 
въздействащи върху нея, въз основа на която да се правят анализи, оценки и 
прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната 
среда от вредни въздействия. 



86

Годишник на департамент „Природни науки“, 2017

3.1. Мониторинг на КАВ в град София
Качеството на атмосферния въздух на територията на Столична общи-

на се контролира от 7 автоматични пункта, включени в Националната сис-
тема за мониторинг на околната среда на МОСВ, чийто данни се изпращат 
в Европейската агенция по околна среда по Конвенцията за трансгранично 
замърсяване по отношение на ФПЧ. Регионалната инспекция по околона 
среда и води (РИОСВ)-София провежда държавната политика по оценка и 
управление на КАВ в съответствие със ЗЧАВ. 

Към настоящия момент на територията на Столична община са раз-
положени един ръчен пункт за мониторинг на КАВ с ръчно пробовземане и 
последващ лабораторен анализ (Р) и шест АИС.

3.2. Наименованията на пунктовете за мониторинг в град София, 
техните европейски кодове, както и типовете им са следните : 

1. Гара Яна (Р) – европейски код BG0024A – крайградски фонов; 
2. Надежда (АИС) – европейски код BG0040A – крайградски фонов; 
3. Дружба – европейски код BG0052A – крайградски фонов;
4. Орлов мост – европейски код BG0054A – градски трафик; 
5. Хиподрума – европейски код BG0050A – крайградски фонов; 
6. Павлово – европейски код BG0073A – крайградски фонов; 
7. Копито – европейски код BG0070A – извънградски фонов. 

3.3. Данни относно нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на 
град София [ИАОС].

По отношение замърсяването на атмосферния въздух с емисии на 
ФПЧ10 са определени средноденонощна норма (СДН) и средногодишна нор-
ма (СГН) за опазване на човешкото здраве. Праговата стойност за СДН е 50 
μg/m3, а за СГН тя е 40 μg/m3

.

3.3.1. Средногодишни концентрации (СГК) на ФПЧ10 в атмосфер-
ния въздух на град София за периода от 2007 г. до 2016 г. [РИОСВ]

Таблица 1. СГК на ФПЧ10, измерени от 
мониторинговите станции на РИОСВ-София

Пунктове 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гара Яна                      62.12 61.85 39.74 36.52 52.22 43.31 33.35 32.59 37.39 41.15

АИС „Дружба“ 62.6 67.85 61.52 50.96 62.14 42.13 48.79 44.65 41.78 39.97

АИС „Павлово“ 68.25 68.79 56.05 45.93 60.12 43.82 43.04 47.73 40.22 39.13

АИС „Надежда“ 56.52 74.44 65.1 49.41 70.48 44.48 41.17 41.64 34.6 35.78

АИС „Орлов Мост“ 32.96 66.28 65.44 54.48 66.33 53.88 52.43 52.96 40.97

АИС „Хиподрума“ 63.05 47.87 41.54 46.05 38.09 39.74

АИС „Копитото“ 20.38 20.61 22.37 19.69 16.71 16.38 15.96 15.29

АИС „Младост“ 55.04 33.46
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В таблица 1 са изложени данните от годишните доклади за състояние-
то на околната среда в периода 2000-2016 г. от РИОСВ-София за средно-
годишните концентрации на ФПЧ10  (μg/m3) от пунктовете в град София за 
периода от 2007 г. до 2016 г,

3.3.2. Тенденция на замърсяването с ФПЧ10 в периода
от 2013 г. до 2016 г.

На следващите фигури са представени диаграми на концентрацията 
на ФПЧ10 за периода от 2013 г. до 2016 г. Илюстрирани са броят дни с пре-
вишавания на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве 
относно концентрацията на ФПЧ10. На ос Y са представени броят дни с ре-
гистрирани превишения на ПС за СДК. На ос X са представени четирите 
тримесечия на съответната година и измерените данни от измервателните 
станции на РИОСВ-София. Ос „ДБП“ обозначава допустимият брой преви-
шавания на праговата стойност на средноденонощна концентрация за една 
календарна година. Тази норма се прилага от началото 2009 г.

Тенденции за концентрацията на ФПЧ10 през четирите тримесечия на 2013 г.

Фиг. 3. Концентрации на ФПЧ10 през 2013 г.
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Тенденции за концентрацията на ФПЧ10 през четирите тримесечия на 2014 г.

Фиг. 4. Концентрации на ФПЧ10 през 2014 г.

Тенденции за концентрацията на ФПЧ10 през четирите тримесечия на 2015 г.

Фиг. 5. Концентрации на ФПЧ10 през 2015 г.
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Тенденции за концентрацията на ФПЧ10 през четирите тримесечия на 2016 г.

Фиг. 6. Концентрации на ФПЧ10 през 2016 г.

3.3.3. Население, изложено на наднормено замърсяване с ФПЧ10 
за 2014 г.

В таблица 2 е представена детайлна информация за населението и 
площите, подложени на наднормено замърсяване с ФПЧ10 за 2014 г. в гр. 
София, определени на базата на математичното моделиране. [Програма за 
управление на КАВ на Столична община за периода 2015-2020 г.]

Таблица 2. Детайлна информация за площта и населението в гр. София, експо-
нирано на наднормено замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 за 2014 г. 

No Район Брой 
жители

ФПЧ, СГК 
>40 µg/m

No Район Брой 
жители

ФПЧ, СГК 
>40 µg/m

1 ж.к. Люлнн 122 989 98 391 13 ж.к. Оборище 37 883 37 883
2 ж.к. Красно сeло 89 929 89 929 14 ж.к. Илинден 36 810 36 810
3 ж.к. Младост 10 256 86 605 15 ж.к. Изгрев 36 607 34 776
4 ж.к. Триадица 77 012 77012 16 ж.к. Слатина 73 020 32 859
5 ж.к. Подуяне 84 449 76 004 17 ж.к. Студ-ски 32 847 26 278
6 ж.к. Надежда 74 897 74 897 18 ж.к. Ов. купел 54 412 10 882
7 ж.к. Средец 69 167 69 167 19 ж.к. Връбница 48 059 7 208
8 ж.к. Кр. поляна 65 925 65 925 20 ж.к. Витоша 46 287 925
9 ж.к. Искър 70 006 56 005 21 ж.к. Н. Искър 13 540 0
10 ж.к. Лозенец 55 476 49 928 22 ж.к. Банкя 10 845 0
11 ж.к. Възраждане 49 760 49 760 23 ж.к. Креми-ци 3 329 0
12 ж.к. Сердика 46 404 44 084 24 ж.к. Панчарево 266| 0
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3.3.4. Съпоставка на данните от РИОСВ-София и независимата мрежа 
от сензори за мониторинг на фини прахови частици AirSofia (https://
airsofia.info/)

През 2017 г. в България е изградена гражданска мрежа от измервател-
ни станции относно замърсителите на атмосферния въздух. Към началото 
на февруари 2018 г. тази гражданска мрежа наброява повече от 200 измерва-
телни станции, измерващи нивата на ФПЧ10, ФПЧ2.5, температурата, влаж-
ността и налягането в атмосферния въздух.

За изработването на мониторинговите станции на Air Sofia са използ-
вани лазерни датчици за прахови частици модел SDS011. Този сензор из-
ползва принципа на лазерното разсейване за измерване на концентрацията 
на ФПЧ с размер между 0,3 и 10 μm във въздуха.

Принцип на работа - Разсейването на светлината може да бъде пре-
дизвикано, когато частиците преминат през зоната за откриване. Разсеяна-
та светлина се трансформира в електрически сигнали и тези сигнали биват 
усилени и обработени. Броят и диаметърът на частиците могат да бъдат по-
лучени чрез анализ, тъй като формата на сигнала има определени отноше-
ния с диаметъра на частиците. 

Фиг. 7. Лазерни датчици за прахови частици модел SDS011, 
Устройство на измервателна станция
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Таблица 3 Съпоставка на среднодневната концентрация на ФПЧ10
 (μg/m3) в периода 11.01. - 12.02.2018 г. по данни от ИАОС и Air Sofia

ФПЧ 10 ПС за СДН 50.0, µg/m3

Дата/ 
Пункт Дружба Air 

Sofia
Надеж-

да
Air 

Sofia
Хипо-
друма

Air 
Sofia

Пав-
лово

Air 
Sofia

Мла-
дост

Air 
Sofia

11.01.2018 - 66 - 41 - 55 57 33 - 35
12.01.2018 - 32 - 29 - 26 - 26 - 21
13.01.2018 - N/A - 8 - 12 - 14 - 6
14.01.2018 - 13 - 13 - 11 - 13 - 5
15.01.2018 - 21 - 30 - 27 - 33 - 20
16.01.2018 - 79 60 86 67 84 73 82 58 60
17.01.2018 - 13 - 27 - 9 - 10 - 7
18.01.2018 - 9 - 9 - 9 - 11 - 8
19.01.2018 - 29 51 18 68 54 72 61 - 31
20.01.2018 - N/A - N/A 72 55 70 47 - 26
21.01.2018 - 33 - N/A - 33 - 39 - 23
22.01.2018 - 16 - N/A - 25 - 22 - 18
23.01.2018 - 71 - N/A - 53 - 50 53 51
24.01.2018 - 53 - 90 - 47 - 51 - 52
25.01.2018 73 146 111 136 142 182 130 157 109 136
26.01.2018 130 268 139 219 241 294 207 227 233 258
27.01.2018 149 315 161 264 245 326 224 260 259 283
28.01.2018 118 224 158 226 255 303 161 172 218 210
29.01.2018 - 70 - 50 - 47 - 35 55 42
30.01.2018 - 44 66 92 - 38 - 36 - 29
31.01.2018 - 53 - 95 56 53 51 48 - 41
01.02.2018 51 72 74 78 57 40 57 41 75 56
02.02.2018 - 41 54 43 - 32 - 32 - 33
03.02.2018 - 13 - 11 - 8 - 8 - 9
04.02.2018 - 12 - 13 - 12 - 10 - 7
05.02.2018 - 27 - 37 - 38 - 32 - 26
06.02.2018 - 49 - 57 - 44 55 48 - 40
07.02.2018 - 42 - 46 - 32 - 36 - 31
08.02.2018 - 70 52 73 - 70 - 57 - 47
09.02.2018 - 30 - 41 - 34 - 39 - 27
10.02.2018 - 38 - 55 - 51 57 54 - 30
11.02.2018 - 7 - 17 - 16 - 18 - 11
12.02.2018 - 56 - 60 - 59 52 73 - 44
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3.3.5. Тенденции в концентрациите на ФПЧ2.5 в атмосферния въз-
дух на град София за периода от 2012 г. до 2016 г.

По отношение замърсяването на атмосферния въздух с емисии на 
ФПЧ2.5 е определена СГН. От 01.01.2015 г. тази норма е 25 µg/m3. На те-
риторията на град София са разположени два броя измервателни станции, 
отчитащи нивата на ФПЧ2.5 - АИС Хиподрума и АИС Копитото.

Фиг. 8. Данни за средногодишните концентрации на ФПЧ2.5, измерени от 
мониторинговите станции на РИОС-София в периода от 2012 г. до 2016 г.

На фигура 8 са представени измерените стойности на ФПЧ2.5 през 
2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. От фигурата се наблюдава превише-
ние на средногодишната норма за АИС „Хиподрума“. Високи концентрации 
на ФПЧ2.5 са измерени главно през зимните месеци през отоплителния се-
зон. Основни причини за превишенията на нормите на ФПЧ е масовото из-
ползване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от авто-
мобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия. 

Заключение и изводи
От анализа на мониторинговите данни за основните замърсители на 

атмосферния въздух в гр. София се установява, че:
yy Най-голямо значение за качеството на атмосферния въздух имат 

ФПЧ10 и ФПЧ 2.5. При проследяване на нивата на ФПЧ в периода 2011-
2016 г. от всички измервателни станции се установява превишаване 
на СГН от 40 μg/m3 за гр. София.
yy Измерените ежедневни стойности за ФПЧ10 и ФПЧ2.5 за началото на 

2018 г. доказват превишаване на СДН от 50μg/m3 в зимните месеци в 
райони на гр. София с преобладаващото използване на твърди горива 
или производство на електроенергия и топлоенергия основно от твърди 
горива (ТЕЦ София). Друг район с превишени ПДК на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 
са райони с висока концентрация на не частни и служебни МПС - район 
Орлов Мост. Информацията се потвърждава от мониторинга на лицен-
зирани държавни автоматични измервателни станции и от независима-
та мрежа от сензори за фини прахови частици на Air Sofia.
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Abstract
These paper presents analyzed data from mammalian remains discovered 
during the excavations of early Chalcolithic layer in the settlement mound 
Petko Karavelovo, Veliko Tarnovo region. A total of 1,388 mammalian 
remains were analyzed, of which 1291 were determined to species. The 
high percentage of fragmented bones (about 99%) shows that most of the 
material is predominantly kitchen middens. The remains are from domes-
tic (cattle, small ruminants, domestic pig) and wild animals (red deer, roe 
deer, wild boar, hare and fox). The ratio between domestic and wild taxa is 
52%:48%. These high percentage shows that hunting had important role in 
the economy of the settlement.

Key words: early Chalcolith, wild, domestic, hunting, archaeozoology

Ловът и скотовъдството през ранния халколит: остеоло-
гичен анализ на останки от бозайници в селищна моги-
ла Петко Каравелово, област Велико Търново

Надежда Карастоянова1, Александър Чохаджиев2

1Национален Природонаучен музей - БАН
2Регионален Исторически музей – Велико Търново

РЕЗЮМЕ
Тази статия представя нови данни за ловът и скотовъдството през 
ранния халколит, чрез остеологичен анализ на останки от бозайни-
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ци, открити при археологически проучвания на селищна могила Пет-
ко Каравелово, обл. Велико Търново. Анализирани са общо 1388 ос-
теологични единици, от които 1291 до вид. Високата фрагментация 
на проучвания материал (около 99%) показва, че той представлява 
най-вече хранителни отпадъци. Открити са останки от домашни (го-
ведо, овца, коза, домашна свиня, куче) и диви (благороден елен, сърна, 
дива свиня, заек и лисица) животни. Процентното съотношение меж-
ду дивите и домашните видове показва, че ловът е имал важна роля в 
икономиката на раннохалколитното селище.

Ключови думи: ранен халколит, археозоология, кости, животновъд-
ство, лов

1. Въведение 
Селищна могила Петко Каравелово се намира в местността “Сукчо-

олу“ на около 1,8 км и на 155° източно от ж.п. гара Петко Каравелово. Тя e 
разположена на днешната първа незаливна тераса на р. Янтра. Надморската 
й височина е 48,60 м, диаметърът при основата – около 70 м, а съвременната 
й височина спрямо околния терен – около 3,70 м. Днес районът източно от 
могилата е силно заблатен, макар съвременното корито на Янтра да минава 
на около 750 м по-на изток (Чохаджиев 2011, 76).

По време на археологическите проучвания са разкрити три жилища от 
ранния (културен хоризонт Петко Каравелово А; Караново V), едно от сред-
ния (културен хоризонт Петко Каравелово B), и късния халколит (културен 
хоризонт Петко Каравелово C). Материалите от хоризонтите на Петко Кара-
велово А имат сходство с културите Боян и Поляница (Chohadziev, in press).

2. Материали и методи
В настоящото изследване са анализирани останките от бозайници, 

открити в раннохалколитните културни хоризонти (4900/4850 – 4600/4550 
BC) – Петко Каравелово А, синхронно с култура Боян – Поляница I-III. 
Предмет на анализ са фаунистичните останки от археологическите проуч-
вания, проведени под ръководството на Александър Чохаджиев в периода 
между 2009 и 2015 година и включват фрагменти от рога, кости и зъби. 
Анализирани са общо 1328 останки от бозайници, от които 1291 са опреде-
лени до вид. Те са силно фрагментирани, като целите кости са много нисък 
процент (около 1% от общия брой останки). В изследването не са вклю-
чени обработените кости (костни артефакти), които са част от магистър-
ската работа на Кръстан Митов. При анализа на колекцията е използвана 
на сравнителната колекция в отдел «Гръбначни животни» на Националния 
природонаучен музей при БАН, на които благодарим.

Възрастта на индивидите е определена по два показателя: срастването 
на епифизите (при костите) по метода на E. Schmid (1972) и израстването/из-
носването на зъбите. Определянето на възрастта по зъбите на домашните бо-
зайници – говеда, дребни преживни и свине, е по методите на A. Grant (1975) 
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и Payne (1973). Измерванията на останките са извършени по метода на von 
den Driesch (1976). Височината на животните при холката (в см), даваща ори-
ентация за породния състав, е определена по методите и с коефициентите на 
различни автори, които са посочени на съответните места в текста. Ръстът на 
говедото е определен по метода на Цалкин (1960), по комплексния метод на К. 
Атанасов, В. Василев и П. Цонев (1979) и Василев (Василев 1985).

Минималният брой индивиди (MNI) е изчислен на базата на най-го-
лемия брой латерализирани (леви или десни) скелетни елементи при раз-
личните видове животни (например, лява долна челюст, десен голям пи-
щял, лява петна кост и т.н.).

За изчисляване на процентното съотношение между различни части от 
тялото, то е разделено на три основни зони по метода на Уерпман (Uerpmann 
1973, 316), където: „A“ са костни елементи, с по-голямо количество консуми-
рана тъкан (прешлени, горната част на крайниците, лопатки и кости на таза); 
„B“ са елементи с по-малко количество мускулна тъкан (долната част на край-
ниците и черепа, челюсти, ребра и гръдна кост, метаподии при свинете); „C“ 
са нехранителни части, без мускулна тъкан (фаланги, рога, опашка, зъби). 
Процентното съотношение между групите A:B:C е относително равно.

Таблица 1. Селищна могила Петко Каравелово, ранен халколит. 
Брой скелетни елементи по видове животни
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Мammalia 428 38 19 115 1 63 9 38 2 251 297 105 1  
proc.coru-
nales 10 1 2    5  1     19

cranium 33 2  15  2  5  6 68 20 1 161

maxilla 21 1  5      5  32

mandibula 11 6 5 13 1 8 2 8    54

dentes 2   5        7

atlas 23   1        8 24

axis 18          23 41

cerv.vert. 36   2      34 44 14 116

scapula 34   3  3  1   12 1 53

humerus 36 7 2 8  1  15 1   70

radius 14 1 1 7    1 1 12 3 40
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ulna 6 2  2       15 25

carpal 2            

Мc 9 3 1   3 2     18

МcI          22   

МcII    3    1  8   

МcIII    1    1     

МcIV        1     

МcV             

Costa 2         65 36 28 133

thor.vert 33   2      33 21 16 109

lumb.vert 21   3      21 33 18 98

pelvis 16 3 2 6       9 36

sacrum            0

femur 7 6 2 6      17 22 55

patella 1            

tibia 3   8  5      16

calcaneus 16   5   2    15  36

tarsal           10  

talus 21   2  1      24

Мt 3 4 3   8     31 49

МtII    2      13   

МtIII    3    2     

МtIV    3         

МtV             

1 ph. 32 2 1 8  5 2 1    51

2 ph. 18   1   1     20

3 ph.    1   1 2    4

Общо 428 38 19 115 1 43 9 38 2 251 297 105 1291
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3. Остеологичен анализ на останките от бозайници 
Броят на определените до вид останки показват, че в селището ос-

новно са отглеждали говеда, свине и дребни преживни. Поради високата 
фрагментация, значителна част не могат да бъдат определени до вид. Това 
най-вече важи за останките от овца, коза и от дива или домашна свиня. Те 
са представени в образ 2. Както се вижда, говедата са най-висок процент. 
Свинете и дребните преживни са почти еднакъв процент. Ловът също е сил-
но застъпен в бита на хората. Процентът на дивите бозайници в обектите 
от ранния халколит, като в Голямо Делчево, Петко Каравелово и Овчарово, 
достига близо 40-45%. Правят изключение единствено Драма (под 10%) и 
Виница (22%), където този процент е много нисък (фиг. 1). Като минимален 
брой индивиди, най-много са тези от говедо, овца и домашна свиня от до-
машните и на благороден елен и дива свиня – от дивите (табл. 2).

Фиг. 1. Сравнение на процентното съотношение между диви и домашни 
бозайници на различни обекти през ранния и средния халколит (Мanhart 

1998; Василев 1985; Иванов, Василев 1975; Bökönyi 1990) 
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Фиг. 2. Съотношение между броя останки определени до 
род в селищна могила Петко Каравелово

Фиг. 3. Процентно съотношение между останките от бозайници 
определени до вид в селищна могила Петко Каравелово
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Таблица 2. Минимален брой индивиди при определените до
 вид останки от бозайници, ранен халколит

 

 MNI Мин.брой 
индивиди

Говедо (Bos taurus Linnaeus, 1758) 12
Овца (Ovis aries Linnaeus, 1758) 6
Коза (Capra hircus Linnaeus, 1758) 2
Домашна свиня (Sus scrofa domesticus Linnaeus, 1758) 6
Куче (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) 1
Благороден елен (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) 5
Сърна (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) 1
Дива свиня (Sus scrofa Linnaeus, 1758) 3
Заек (Lepus europeus Pallas, 1778) 1
Лисица (Vulpes vulpes Linnaeus,1758) 1
Общо 38

3.1. Домашни животни
Домашните животни на обекта съставляват 53% от общия материал. 

Най-висок процент са останките от говедо, следвани от домашната свиня и 
дребните преживни. Това показва едно добре развито скотовъдство, харак-
терно като цяло за халколита. 

Куче (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) 
В пласта от ранния халколит на обекта е открита единствено една до-

лна челюст от куче. То е със същите пропорции, характерни за раса, типич-
на за балканския неолит и енеолита (Spassov, Iliev, 1994), която у нас е била 
широко разпространена. Тези дребни кучета с масивни челюсти и непро-
порционално едри (спрямо дължината на челюст) зъби са масови за много 
обекти от неолита и халколита. 

Говедо (Bos taurus Linnaeus, 1758)
От ранния халколит са открити общо 428 фрагменти от кости, зъби и 

рога. Говедото е най-висок процент от всички определени до вид животни – 
общо 33% (фиг. 3). Поради липсата на цели метаподии за изчисляване на ръ-
ста при холката е изчислен по метода на Василев и др. (1979) чрез измервания 
на дистални и проксимални фрагменти от метаподии. Ръстът варира в големи 
граници. Средната височина при холката от ранния халколит на Петко Кара-
велово, показва наличието на брахицерни говеда с нисък ръст от 98 см, което 
съвпада по ръст със съвременното родопско късорого говедо и на „кръстоски“ 
до 119 см, което съвпада с това на местното, българско сиво говедо (от 117 
до 118 см) (табл. 3). Сравнението с други обекти от късния халколит, сочи че 
ръстът на говедата от селищна могила Петко Каравелово е по-малък.
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Таблица 3. Размери при холката (в см) на говедото в някой от реперните 
обекти от халколита в България (Овчарово, Голямо Делчево и Езеро по 
Иванов, Василев (1985): Долнослав по Спасов и др. (2001); Хотница по 

Spassov et al. (2015); Дуранкулак по Мanhart (1998)). 

Обект Размер при холката Средно

Петко Каравелово 98 – 119 116,6

Хотница 112 – 122 117
Долнослав 101 – 147 118

Овчарово 106 – 137 119.7
Голямо Делчево 106 – 127 117.3

Езеро 106 – 150 132.5

Дуранкулак 108 – 126.5 115

Фиг. 4. Процентно съотношение между възрастовите групи 
при говедото от селищна могила Петко Каравелово
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Фиг. 5. Разпределение на дяловете от скелета при говедото (Bos taurus 
Linnaeus, 1758) в селищна могила Петко Каравелово (A - костни 

елементи, с по-голямо количество консумирана тъкан; B - елементи 
с по-малко количество мускулна тъкан; C – нехранителни части, 

без мускулна тъкан) (Uerpmann 1973)

Представени са всички скелетни елементи, като най-голям процент са 
костите от зона А – горната част на крайниците и гръбначния стълб, където 
се захващат най-големите мускули на тялото и съответно има повече месо. 
Те представят общо 47% от откритите останки от говедо. Зона Б представя 
37% - това са предимно части от ребрата, черепа и долната част на крайни-
ците (без фалангите), които са със средно количество месо. Общо 22% са 
костите, които без месо.

Дребни преживни (Capra hircus/Ovis aries Linnaeus, 1758)
Дребните преживни представляват около 15% от общия материал. 

От определените до вид най-голям брой са овцете, козите са едва 2% от 
общия материал. Повечето кости са в силно фрагментирани състояние или 
на млади индивиди, поради това малко от тях подлежат на измервания. И 
на двата обекта преобладават предимно части от крайниците и долните 
челюсти. Процентното съотношение между двата вида показва, че овцете 
преобладават (80% овце : 20% кози). По размерите може да се заключи, че 
популацията е дребна. Женските овце също са били рогати. Това говори за 
примитивна порода, типична за времето. (Spassov et al. 2015, 8). Както се 
вижда от фигура 6, разпределението на останките от различните групи е 
неравномерно. Много повече са останките, отговарящи на зона B, докато 
от зона С кости почти липсват. Това показва, че животните вероятно са 
транжирани на друго място.
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Фиг. 6. Разпределение на дяловете от скелета при овцата и козата 
(Capra hircus/Ovis aries Linnaeus, 1758) в селищна могила Петко 

Каравелово (A - костни елементи, с по-голямо количество консумирана 
тъкан; B - елементи с по-малко количество мускулна тъкан; 

C – нехранителни части, без мускулна тъкан) (Uerpmann 1973)

3.2. Диви животни
Благороден елен (Cervus elaphus Linnaeus, 1758)
В повечето праисторически обекти благородния елен е най-ловува-

ният дивеч. Той е около 14 % от определените до вид останки. От него са 
запазени главно фаланги, части от долните крайници и фрагменти от рога. 
Размерите на костите показват сравнително голям ръст спрямо съвременни-
те елени. Във възрастово отношение за лов са предпочитани най-вече под-
растващи между 6м - 2 година и зрели индивиди между 3-4 г. 

Фиг. 6. Представени скелетни елементи от благороден елен открити 
в раннохалколитния пласт на селищна могила Петко Каравелово 

(с тъмно сиво са означени откритите на обекта) 
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Европейска сърна (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758)
От сърна са открити едва 9 костни фрагмента или 2,63% от опреде-

лените таксони. Останките представляват фрагменти от рога, метаподии и 
фаланги на животни в зряла възраст.

Дива свиня (Sus scrofa Linnaeus, 1758)
Дивата свиня се доближава като процент до благородния елен - общо 

около 11%. Най-многобройни са фрагментите от череп, лумбални прешле-
ни, долна и горна челюст. През ранния халколит са ловувани предимно 
подрастващи индивиди от 0,6м-1,5г и такива в зряла възраст на 4 години. 
Изчисленията единствено по една изцяло запазена метакарпална кост по-
казват един сравнително едър размер от 106,10 см при холката. Съдейки по 
размера, може да се заключи, че това е мъжки индивид. 

Европейски заек (Lepus europeus Pallas, 1778)
От заек са открити само две кости – лъчева и лакътна. Костите са със 

следи от горене и са открити в опожареното жилище 10.
Червена лисица (Vulpes vulpes Linnaeus,1758)
От лисица е открит един малък фрагмент от череп, отново в жилище 10.

Заключение 
Данните от анализа на материалите от селищна могила Петко Караве-

лово сочат, че скотовъдството през ранния халколит на обекта е добре раз-
вито, като се е разчитало на отглеждането както на едър, така и на дребен 
рогат добитък и свиневъдство. Отглеждани са говеда с предимно дребен ръст 
(табл. 3). Ловът е заемал голям дял от поминъка на населението, като най-ло-
вувани са едрите чифтокопитни – благороден елен и дива свиня. Животните 
са убивани предимно в подрастваща и зряла възраст. Нисък е процентът на 
останките от животни в много млада възраст под година. Костните останки са 
предимно хранителни отпадъци, от разфасоването и консумацията на живот-
ните. Следи от горене имат общо 15% от костите и 25% имат следи от рязане 
при транжиране на месото и отделяне на крайниците от торса. Останалите 
кости са силно фрагментирани с цел извличане на костния мозък. Някои от 
фрагментите биха могли да са отпадъци от обработване на костите с цел про-
изводството на костни артефакти. Неравномерното процентно съотношение 
при костните елементи от домашни животни и наличието само на определени 
такива от диви показва, че транжирането на животните се е извършвало извън 
селището. Не е открита разлика в съотношението на костните останки в и из-
вън жилищата. Изследванията върху средно и къснохалколитните материали 
са в процес на обработка и първоначалните данни сочат известни разлики, 
но и прилики с ранния халколит в процентното съотношение на: таксоните 
определени до вид, ръст при холката; количеството скелетни елементи и др.
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РЕЗЮМЕ
Представена е книгата „Астрономия“ от Ц. Б. Георгиев и П. Л. 
Недялков, публикувана през 2017 г. от издателството на Нов 
български университет, София

Ключови думи: Астрономия – обща, Астрономия – образование

Книгата „Астрономия“, издадена през 2017 г. от Нов български универ-
ситет, е увод към основите на съвременната астрономия. Тя е предназначена за 
широк кръг читатели – учители, студенти, ученици. Книгата може да бъде из-
ползвана като учебно помагало и като източник на информация за подготовка 
на беседи, семинари и др. Взети са предвид и потребностите на любителите на 
астрономията, които са по същността си компетентни и взискателни читатели.

В книгата, с обем 336 стр., са включени 308 фигури и 6 таблици. До-
бавен е и списък с 26  книги, които читателят би могъл да има предвид за 
по-нататъшно разширяване и задълбочаване на знанията си. 
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Астрономията (включително астрофизиката) е физическа наука, бази-
рана върху факти, зависимости и закони, чието правилно излагане е същест-
вена част от астрономията и от науката изобщо. 

Предмет на науката астрономия е извънземният космически свят, 
включително разстоянията, движенията, строежа и еволюцията на космиче-
ските тела и среди, както и на системите от тела и среди. Предмет на астро-
номията са и методите за изучаване на космическите тела и среди. Множе-
ство такива методи, разработени най-напред за астрономията, са намерили 
широко приложение в практиката. Например, съвременните високочувстви-
телни цифрови камери са разработени в 70-те години на XX век най-напред 
за астрономически изследвания.

Съвременната астрономия е бурно развиваща се фундаментална нау-
ка. Целта е  продължаване на изучаването на необикновени обекти, процеси 
и явления във Вселената, включително на екстремално мощни източници 
на лъчения и потоци от частици. Развитите страни отделят колосални  сред-
ства за построяване и експлоатация на огромни телескопи, разположени в 
най-отдалечените от цивилизацията места на Земята (и в Космоса). Съще-
временно се разработват и експлоатират високотехнологични приемници на 
лъчения и на космически частици. В началото на XXI век земната наука 
уверено подхожда към детектирането и използването на неутринни потоци 
и гравитационни вълни. По капиталовложения съвременната астрономия е 
на второ място след ядрената физика.   

Фиг. 1 Корица на книгата
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При писането на книгата авторите разбираха, че „не може да се обхване 
необхватното“, а трябва да се следва определена концепция. Такава е изложе-
на, например, от Ефрем Левитан (Земля и Вселенная, 2003, 1, 54–61). Автори-
те споделят тази концепция и изтъкват следните основни цели на книгата: (1) 
Да представи основна информация за извънземието като важна част от обща-
та култура на съвременния човек; (2) Да бъде стимул за по-нататъшен интерес 
на читателя към природните и техническите науки; (3) Да способства утвър-
ждаване на светоглед, отхвърлящ мистицизма, суеверията и гадателството.  

С оглед на тези цели в книгата е заложено ядро от основни понятия, 
факти, закони и теории, представянето на които е илюстрирано с множество 
примери. Освен това е обърнато достатъчно внимание на физическите ме-
тоди за изследвания, характерни за всички видове научни и инженерни дей-
ности.  Не са подминати абсурдността на основите на астрологията и наив-
ната увереност в съществуването на множество извънземни цивилизации. 

В тази книга многобройните и дълбоки резултати от астрономически-
те изследвания се онагледяват не толкова чрез впечатляващи изображения 
на космически обекти,  колкото чрез съдържателни графики и диаграми. 
Последните, за разлика от таблиците с данни, могат да общуват с внима-
телния читател. Затова авторите са подбрали и приспособили към изложе-
нието илюстрации от множество източници. За онагледяване са включени 
и резултати от Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен и 
Астрономическата обсерватория Белоградчик (http://www.nao-rozhen.org/).

Авторите разглеждат като естествен допълнителен материал към тази 
книга Астрономическия календар на Института по астрономия с НАО при 
БАН, за която и да е от последните години. Резултати от съвременни из-
следвания са публикувани в Bulgarian Astronomical Journal (BlgAJ, от 2006 
г. насам), както и Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB, 
от 2012 г. насам),  достъпни на адреси, съответно, http://www.astro.bas.bg/ и  
http://astro.shu-bg.net/pasb/. 

В книгата са отразени накратко основите на двете страни на астро-
номията. Първата е класическата астрономия, в която се изучават разсто-
янията, движенията и наблюдаемата  морфология на космическите обекти 
и техните системи. Втората е съвременната астрономия, включваща астро-
физика. В съвременната астрономия се изследват астрофизични явления и 
процеси, както и строежа и еволюцията на космически обекти и техните 
системи. Извънземието, наричано най-общо Космос, изпъква главно със 
своята  огромност в пространството и времето. Заедно с това то е изклю-
чително многообразно и се характеризира с множество „неземни“ факти, 
зависимости  и закони. 

Книгата представя главните факти, зависимости и интерпретации от-
носно видими и истински движения на космическите обекти, небесни коор-
динати, строеж и еволюция на Земята, Луната, планетите и Слънцето, стро-
еж и еволюция на звездите, звездните системи, Млечния път, галактиките и 
Вселената. Разглеждат се физическите условия и процеси при космическите 
обекти и методите за тяхното изучаване.
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Текстът на книгата е разпределен в 13 глави. Астрономическите коор-
динати и времеизмерване са предмет на глави 1 и 2. Земята, Луната и Слън-
чевата система се  разглеждат в глави 3–5. Разбирането на лъчението и спек-
трите, както и съвременните представи за Слънцето, са дадени в глави 6 и 7. 
Звездите, звездните системи, галактиките и системите от галактики са разгле-
дани в глави 8–11. Основите на космологията, т.е. на представите за строежа и 
еволюцията на Вселената като цяло, са дадени в глава 12. Астрономията като 
наука и практика, вкл. българската астрономия, са представени в Глава13.

Необикновеното, което обхваща науката астрономия е твърде много. 
Както се казва, „За няколко хиляди години човешката мисъл достигна до га-
лактики, до които светлината стига за милиарди години“ (Александър Ми-
хайлов, автор и на широкоразпространен съветски учебен астрономически 
атлас). Затова авторите, възхищавайки се от многообразието на извънземие-
то, са отразили главно своето виждане относно тези аспекти от основата на 
астрономията, върху които следва да се акцентира. 

Астрономическата информация в Интернет е огромна и впечатлява-
ща, но откъслечна.Затова в тази уводна книга по астрономия се акцентира  
върху системата от основни астрономически понятия. По необходимост оп-
исателната част на астрономията обхваща множество числени данни. Ва-
жни и нагледни са диапазоните на изменения на физическите параметри и 
съотношенията между тях при различните астрономически обекти, върху 
които също се акцентира.

Ето съдържанието на книгата.
Увод. Извънземният свят в тази книга
Глава 1. Основни елементи и видими движения на небесната сфера

1.1. Астрономически наблюдения. Основни елементи на небесната 
сфера
1.2. Денонощно въртене на небесната сфера. Полумрак и рефракция
1.3. Годишно въртене на небесната сфера. Звездно денонощие  и ек-
липтика
1.4. Прецесиoнно въртене на небесната сфера. Наблюдаеми прояви на 
прецесията
1.5. Астрология и астрономия. Проверяемост на астрологичните 
предсказания

Глава 2. Небесни координати, времеизмерване и звездни величини
2.1. Астрономически координати – хоризонтални, екваториални и 
други
2.2. Слънчево часово време – истинско, средно, поясно и декретно
2.3. Юлиански и Григориански календар. Синодични, сидерични и 
други периоди
2.4. Звездни величини по Хипарх. Съзвездия, звездни карти и каталози
2.5. Звездно часово време – определние, основна формула и приложения

Глава 3. Земята и Луната
3.1. Земята като планета - форма, радиус и маса
3.2. Земна атмосфера – състав и температурна стратификация
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3.3.Земни недра – състав и плътностна стратификация
3.4. Геомагнитно поле и магнитосфера
3.5. Луната като луна – разстояние, фази, периоди, затъмнения и приливи
3.6. Луната като малка планета –повърхност, строеж и произход

Глава 4. Слънчева система – строеж и орбитални особености
4.1. Развитие на представите за света и Слънчевата система до XVII век
4.2. Закони на Кеплер и Нютон. Изучаване на Слънчевата система 
след XVII век
4.3. Закон на Тициус-Боде в Слънчевата система и при екзопланетите
4.4. Орбитални закономерности и небуларна хипотеза
4.5. Отклонения от орбиталните закономерности

Глава 5. Слънчева система – състав и физични особености
5.1. Физически характеристики на планетите 
5.2. Планети от земната група
5.3. Планети-гиганти и техни спътници
5.4. Планети-джуджета, астероиди и метеороиди
5.5. Комети, метеорни потоци, метеори, болиди и метеорити
5.6. Екзопланети. Парадокс на Ферми

Глава 6. Електромагнитно лъчение и спектри 
6.1. Електромагнитно лъчение – вълни, кванти, спектри
6.2. Елементарни процеси на взаимодействие между лъчение и вещество
6.3. Спектри на водорода и звездните атмосфери
6.4. Абсолютно черно тяло и неговият спектър
6.5. Звездни величини по Погсън, фотометрични системи и цветови 
индекси

Глава 7. Слънце и слънчева активност
7.1. Основни данни, енергетика и еволюция
7.2. Вътрешен строеж, фотосфера и атмосфера
7.3. Елементи на слънчевата активност
7.4. Цикли на слънчевата активност 
7.5. Слънце и климат

Глава 8. Физически параметри и класификации на звездите
8.1. Паралакс, паралактично и геометрично разстояние 
8.2. Абсолютна звездна величина и фотометрично разстояние 
8.3. Основни данни за нормалните звезди
8.4. Температури, спектри и спектрална класификация 
8.5. Диаграми спектър–светимост и цвят–величина 
8.6. Класове светимост и диаграми цвят–цвят 

Глава 9. Двойни и нестационарни звезди. Звездна еволюция. 
9.1. Двойни звезди – визуални, спектрални и затъмнителни
9.2. Маси на звездите. Зависимости маса–светимост и маса–радиус
9.3. Пулсиращи променливи звезди – цефеиди, лириди и мириди
9.4. Еруптивни променливи звезди с малки маси, нови и свръхнови
9.5. Звездна еволюция и крайни фази на звездната еволюция

Глава 10. Състав и строеж на Галактиката
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10.1. Млечният път – нашата галактика
10.2. Звездни купове и асоциации
10.3 Диаграми цвят–величина на звездни купове
10.4. Междузвездна среда и мъглявини
10.5. Строеж и населения на Галактиката
10.6. Въртене на Галактиката и движения на звездите

Глава 11. Морфология, разстояния и строеж на галактиките 
11.1. Елитни галактики
11.2. Морфологични класификации на галактиките
11.3. Разстояния до галактиките и закон на Хъбъл
11.4. Структури и зависимости на галактиките
11.5. Групи и купове от галактики

Глава 12. Kосмология
12.1. Космологически наблюдения
12.2. Космологически принцип
12.3. Хомогенни и изотропни вселени
12.4. Модели на Фридман
12.5. Космологични тестове
12.6. История на Вселената
12.7. Образуване на структури
12.8. Бъдещето на Вселената

Глава 13.  Астрономията като наука и практика 
13.1 Светоглед и астрономия 
13.2 Предмет, дялове и резултати на астрономията.
13.3. Астрономията и другите науки 
13.4. Астрономически изследвания и открития през ХХ век 
13.5. Астрономията в България

Ето и списък на уводни книги по астрономия, издадени
на български език. 
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