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Годишник на Департамент „Природни науки“ към НБУ 

 

Годишникът има за цел да представи цялостната дейност на Департамент „Природни 

науки―, включваща академичната, научно-изследователска и административна дейност на 

щатните преподаватели и студенти за период от една учебна година. Учебната година 

обхваща периода от м. октомври на предходната година до м. септември месец на всяка 

настояща календарна година. 

Настоящият „Годишник‘2016― обхваща дейностите за учебната 2015-2016 година. 

 

1. Предмет на дейност, приоритети и научен капацитет 

 

1.1. Предмет на дейност, научни области, професионални направления и 

приоритети 

 

Департамент „Природни науки― е създаден през 2012 г. В неговия състав влизат 

членове на съществувалите по-рано Департаменти „Науки за Земята и околната среда― 

(създаден през 1996 г.) и „Медикобиологични науки― (създаден през 1994 г.). 

Преподавателите в Департамента развиват научна дейност в областите: ротационна 

геодинамика, минералогия и кристалография, екология и опазване на околната среда, 

оценка на риска от природни катастрофи, качество на живота, опазване на природните 

ресурси, алтернативни и възобновяеми енергийни източници, качество на храните, нови 

материали, екологични торове и подобрители за почви, екологичен мениджмънт, 

алтернативен туризъм. 

Научните контакти на Департамента са с Университета в Улм, Фрайбергската 

академия на науките, Австралийския национален университет, Университета в Нант, 

Аристотеловия университет в Солун, Университета на Авейро, Университета на Азорския 

автономен район, Институт за космически изследвания и технологии на БАН, 

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарен контрол и екология, Асоциацията на 

българските градове и региони, Института за местно и регионално развитие и др. 

В областта на науките за Земята Департаментът е организатор на ежегодни летни 

школи за оценка на околната среда по компоненти и изложби на скъпоценни камъни и 

гемоложки образци с участието на студенти. Департаментът е реализирал множество 

научноизследователски и приложни проекти с външно финансиране. Негови 

преподаватели са участвали в съфинансирани от НБУ експедиции на остров Ливингстън 

(Антарктида) и Азорските острови за научни изследвания. Организираните експедиции в 

Родопите и Странджа, свързани с различни проучвания в областта на геологията, 

гемологията и природните феномени, довеждат до откриването на диаманти край с. 

Светулка, област Кърджали, събитие, отбелязано от редица световни медии, а 

новооткритият край Кръстова гора ювелирно-декоративен камък е наречен от 
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откривателите си НюБУлит на името на НБУ. Друга научна сензация е откриването на 

шмиргели в Странджа. Подобни находища са известни единствено на територията на 

Гърция, Турция и САЩ. 

В научноизследователските проекти с биологична насоченост, финансирани от 

Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Немската служба за 

академичен обмен (DAAD), NATO; Саксонското министерство за наука и изкуство, 

Немското министерство за образование и наука (BMBF) участват и студенти. Екипът от 

студенти и преподаватели ежегодно представя научни резултати на редица авторитетни 

национални и международни научни конференции като FEBS конгреси, ISME – 

конференции, Балкански конгреси и др. Преподавателският екип си сътрудничи с 

университети и научно-изследователски институти от Германия, Франция, Португалия и 

др. 

Към Департамента действат постоянните семинари „TERRA nostra― и „TERRA 

nostra – junior―, на които се представят последните научни постижения на преподаватели и 

студенти от програмите. Департаментът е организатор на научни конференции 

„Екологизация― (2009–2013 г.) и „Храни― (от 2013 г. до момента). От 2014 г. 

департаментът е съорганизатор на Международната научна конференция „ВСУ―. 

Департаментът е разработил и ръководи академично бакалавърските програми 

„Геология и околна среда‖, „Биология – обща и приложна―, „Екология и опазване на 

околна среда―, „Науки за Земята―, „Науки за Земята и алтернативни енергии―; 

магистърските програми „Екологични експертизи и контрол―, „Международен 

алтернативен туризъм―, „Екологичен мениджмънт―, „Екология и устойчиво развитие―, 

„Геотехника и възобновяеми енергийни източници―, „Гемология и дизайн на бижута 

(съвместно с Департамент „Изящни изкуства―), „Аерокосмически изследвания на 

околната среда― (съвместно с Институт за космически изследвания и технологии на БАН). 

Преподавателският екип има дългогодишен опит и в дистанционното обучение – 

програмите се предлагат както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение.  

Програмите на Департамент „Природни науки― са акредитирани от Националната 

агенция по оценяване и акредитация. 

Департаментът има сключени договори по програма „Еразъм― за обмен на 

преподаватели и студенти. 

Учебно-практическите и изследователски звена – Лабораторията по природни 

бедствия и рискове, Лабораторията по гемология, Лабораторията по биология, 

Лаборатория по химия, Лаборатория по морска биология – гр. Созопол, Лаборатория по 

ботаника и зоология, Лаборатория по анатомия и хистология се управляват академично от 

Департамента. 

По инициатива на студенти от програмите на Департамента и с неговата подкрепа 

през 2015 г. към Студентски съвет на НБУ е учреден студентски клуб по екология – 

EcoPro.
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1.2. Състав на Департамент „Природни науки” 

 

Име Атанас Емилов Близнаков, доц., д.н. 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110606 Мобилен телефон: - 

E-mail abliznakov@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Управление на проекти, Икономика и управление на околната 

среда, Защитени територии, Природни ресурси и природоползване, 

Инженерна екология, Оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС), Управление на проекти в сферата на 

международния туризъм, Методология на научните изследвания, 

Селски туризъм, Управление на алтернативния туризъм, Екстремен 

и спелеотуризъм, Теория на екологичните експертизи и др. 

 

Доц. Атанас Близнаков, д.н., е щатен преподавател в Департамент ―Природни 

науки‖, НБУ. Заемал е длъжности директор програма, председател на програмен съвет, 

ръководител департамент, декан, член и председател на факултетни съвети, член на 

Академичния съвет и е участвал в работни комисии. 

Атанас Близнаков има инженерно (1983) и икономическо (1987) образование, 

кандидат на икономическите науки (1998) и доктор на икономическите науки (1999), 

доцент (2000) по специалността 3.8. икономика и управление и професор по антикризисно 

управление и управление на проекти (2004). 

Автор е на над 200 научни и научно-популярни статии, 54 учебника и учебни 

пособия, осъществил е научно ръководство за подготовката на над 260 бакалавърски, 

магистърски и докторски тези. Автор е на образователни и квалификационни програми. 

Участвал е в международни и национални научни конференции и симпозиуми, изложби и 

експедиции. 

Преподава в областта икономика и управление в т.ч.: управление на дейностите по 

опазване на околната среда, екологичен мениджмънт, екологични експертизи, туризъм, 

управление на проекти, методика на научните изследвания, 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; Икономически университет – Варна; 

Международно висше бизнес училище; Великотърновски университет; Институт за 

индустриална 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 
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технологичен университет „К. Циолковски‖; Московски държавен университет по 

икономика, статистика и информатика и др. 

Ръководител, разработчик и участник национални, международни, териториални, 

бизнес и университетски проекти в т.ч. Проекти на ЕС, Програма ФАР, Програма 

САПАРД, Американска агенция за развитие, ПРООН и др. 

Експерт е по научна експертиза и контрол. Консултант е по професионално 

ориентиране, бизнес, стопанско управление, управление на персонала; бизнес планиране, 

управление на туризма, управление на риска, управление на проекти, управление на 

иновациите и др. 

 

 

Име Биляна Виргилова Костова, доц. д-р  

Контакти  

Телефон Стационарен:.02/8110 692 Мобилен телефон: 0888 65 84 50 

E-mail bkostova@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Минералогия, Кристалография, Петрология, Хидрология и 

хидрогеология, Геоморфология, Седиментология, Кватернерна 

геология, Класически източници на енергия – природен газ, 

въглища и нефт. 

 

Доц. д-р Биляна Костова е щатен преподавател в Департамент „Природни науки― от 

2010 г, от 2012 г. е програмен консултант към Департамента.  

От 2005 до 2010 г. е работила в Институт по минералогия и кристалография „Акад. И. 

Костов― – БАН като главен асистент. Има опит в спектроскопски изследвания в UV-VIS 

част на електромагнитния спектър. Между 1996 и 2000 г. е работила като специалист в 

Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски― – БАН.  

Завършила е магистърска степен по геохимия в ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски― през 

1996 г. със защита на дипломна теза на тема ―Сравнително морфоложко и 

кристалохимично изследване на турмалини от Витоша‖. Между 2000 г. и 2004 г. е редовен 

докторант към катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми― на СУ „Св. Кл. 

Охридски―, където през 2004 г. защитава докторска дисертация на тема ―Флуидни 

включения в кварц от оловно-цинковото находище Южна Петровица, Маданско рудно 

поле‖. През 2016 г. придобива академичната длъжност „доцент‖. 

През 2001 и 2003 г. е специализирала в ЕТН - Цюрих – LA-ICPMS и Раманова 

спектроскопия на флуидни включения в кварц.  

Участвала е в 12 научни проекта, автор е на множество публикации в български и 

международни списания в областта на минералогията, полезните изкопаеми и 

изследването на нови материали; членува в Българското геологическо дружество.  
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Води курсове по: „Минералогия―, „Кристалография―, „Петрология―, „Хидрология и 

хидрогеология―, „Геоморфология―, „Седиментология―, „Кватернерна геология―, 

„Класически източници на енергия – природен газ, въглища и нефт―. 

 

 

Име Ботьо Станимиров Захаринов, доц. д-р 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 606 Мобилен телефон: 0888 45 70 01 

E-mail bzaharinov@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Екологичен мониторинг, Почвознание и опазване на почвените 

ресурси, Рекултивация и възстановяване на нарушени терени, 

Контрол на замърсяване на почви, Технологии за пречистване на 

флуиди, Комплексни разрешителни, Биоенергия и биогорива и др. 

 

Доц. д-р  Ботьо Захаринов е щатен преподавател в Департамент „Природни науки―. 

Завършил е МГУ „Св. Ив. Рилски‖ със специалност „Сондиране и добив на нефт и 

газ‖. 

Доц. Захаринов е работил от 1990-1998 г. в МОСВ като главен специалист, съветник 

на министъра, главен директор и зам.-министър. От 1998 г. е на работа в НБУ, където е 

защитил докторат през 2001 г. и се е хабилитирал през 2004 г. Бил е директор на програма, 

председател на програмен съвет, програмен консултант, член на факултетни съвети. Води 

редица дисциплини в департамент „Природни науки‖, „Бизнес администрация―, както и 

общоуниверситетски курсове. Има издадени две монографии и една под печат, три 

учебника на книжно тяло, редица електронни учебници, над 60 статии, публикувани в 

наши и чужди издания в т.ч. с IF, повече от 30 цитирания, двама успешно защитили 

докторанти и един пренасочен към Военна академия. Участвал е в десетки проекти като 

член и ръководител в т.ч. към ФНИ, ръководител на колектив по ОВОС за доказани 35 

млрд. m
3
 природен газ в блок А-Ловеч на американската компания „Дайрек петролиум―. 

Член е на международна редколегия на научно списание ―Balkan Ecology‖. Избран е за 

зам.-председател на Българската камера по химическа промишленост. 

Научните му интереси са в областта на добиването на енергия от биомаса, 

възобновяеми енергийни източници, опазване и възстановяване на почвите, екологичен 

мониторинг. 
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Име Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

 

Контакти  

Телефон Стационарен: Мобилен телефон: 0887 34 38 63 

E-mail vpetkova@nbu.bg; vilmapetkova@gmail.com 

Лекционна 

програма  

Екологична, неорганична, органична химия, физикохимия, екология, 

биогеохимия, агроекология, инструментални методи 

 

Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова е преподавател в департамент „Природни науки― 

от 2012 г. 

От 2000 г. до 2013 г. работи като гл. асистент, а в последствие и доцент в Институт 

по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов― (ИМК) – БАН. Била е 

дългогодишен ръководител на лабораторията по термичен анализ и научен секретар на 

ИМК. Между 1996 г. и 2000 г. е работила като специалист и гл. асистент в Централната 

лаборатория по физико-химична механика, БАН. 

Завършила е магистърска степен по инженерна химия в ХТМУ-София през 1985 г. 

Между 1987 г. и 1993 г. е редовен докторант и специалист към катедра: „Технология на 

неорганичните вещества‖ на ХТМУ-София, където през 1993 г. защитава докторска 

дисертация. 

Развива научна дейност в следните области: минерални ресурси и материалознание; 

екология и екологично чисти материали; твърдофазни отпадъци като вторичен суровинен 

ресурс, неметални конструкционни композиционни материали; Термичен анализ и 

Кинетика на твърдофазни реакции. 

Участвала е в над 30 научни проекта, вкл. като ръководител на международни 

двустранни проекти и такива, финансирани от Европейската комисия по програмите за 

регионална развитие. Автор е на повече от 100 публикации в български и международни с 

IF фактор списания със забелязани над 280 цитата в областта на минералогията, 

приложение на термични и трибохимични методи за преработване на твърдофазни 

отпадъци, моделиране и модифициране на природни и изследване на нови материали, 

неорганично материалознание. Член е на Българското дружество по термичен анализ, 

Съюза на химиците в България, Българското кристалографско дружество. 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpetkova@nbu.bg
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Име Галина Христова Сачанска, доц. д-р  

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 606 Мобилен телефон: -  

E-mail gsatchanska@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Биология, Основи на микробиологията, Молекулярни методи в 

микробиологията, Биохимия, Генетика на микроорганизмите, 

Промишлени биотехнологии, Репродуктивна биология и 

ембриология и др. 

 

Доц. д-р Галина Сачанска е щатен преподавател към Департамент „Природни 

науки―. Била е ръководител над Департамент „Медикобиологични науки― и член на 

Академичния съвет от 2011 г. до 2012 г., програмен директор на МП „Регламенти и 

стандарти в медицината (2008-2011 г.), директор УПИЗ по Биология, член на Факултетния 

съвет на МФ, член на Комисия за атестация към ФДЕПО. Завършва магистърска степен по 

биохимия и микробиология в СУ със специализация „Клинична химия‖ и втора 

специалност „Педагогика - биология и химия‖. 15 години работи в Института по 

Молекулярна биология- БАН, секция „Биохимична фармакология и молекулен дизайн―, 

където придобива и степен „доктор―. През 2009 г. печели персонална стипендия към 

DAAD, Бон, Германия и специализира в Научно-изследователския център Helmholz 

Дрезден-Росендорф, Дрезден, Германия. Има участия в международни проекти на НАТО, 

ЮНЕСКО, Германското Министерство на образованието и науката, Саксонското 

министерство за наука и изкуство и е ръководител и участник в национални проекти към 

ФНИ. 

 

 

Име Даниела Кирилова Пиларска, проф. д-р 

Контакти  

Телефон Стационарен:  02/8110 606 Мобилен телефон: 0887096126 

E-mail dpilarska@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Паразитология, Генно инженерство и ГМО, Зоология на 

безгръбначните животни, Морска биология и др. 

 

Проф. д-р Даниела Кирилова Пиларска е щатен преподавател в департамент 

„Природни науки― от 2015 г. 

От 1988 г. до 2001 г. работи като гл. асистент в Института по зоология при БАН, а от 

2002 до 2010 г. като  доцент. След създаването на Института по биоразнообразие и 
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екосистемни изследвания на БАН през 2010 г. продължава да работи като доцент, а през 

2012 г. е избрана за професор.  

Завършила е магистърска степен по биология и екология през 1980 г. Между 1983 г. 

и 1987 г. е редовен докторант в Катедра „Паразитология и Хидробиология‖ на 

Природонаучен факултет, Карлов университет, Прага, Чехия, където през 1987 г. защитава 

дисертация: „Изследване на микроспоридиите на стопански значими пеперуди в 

Югозападна България‖. 

Основните й изследователски интереси са в областта на зоологията, 

паразитологията, ентомологията, биоразнообразието и биологичен контрол на вредни 

насекоми.  

Участвала е в 11 национални и 10 международни научни проекта като ръководител и 

участник. Автор е на 87 публикации в български и международни с IF фактор списания 

със забелязани над 210 цитата в областта на зоологията, паразитологията и 

биоразнообразието. Член е на Българско паразитологично дружество и Society for 

Invertebrate Pathology. 

Стипендиант на: COHRAN (Федералното министерство на земеделие, САЩ  (USDA) 

– 1998; IWISE (International Women in Science and Engineering) на UNESCO и Университет 

на Айова, САЩ –1999; FULBRIGHT на Американския държавен департамент, САЩ - 

2001/2002; DAAD (Немска служба за академичен обмен) – 2003 и 2013; German Research 

Foundation (DFG) – 2004, 2005, 2006, 2011. 

 

 

Име Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 310, 

8110 606 

Мобилен телефон: - 

E-mail rberberova@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Екологична информация и органи на управление, Природни 

бедствия и рискове, Екологични катастрофи, Алтернативен 

туризъм, Екотуризъм и защитени територии 

 

Доц. д-р Ралица Берберова е щатен преподавател към Магистърски факултет и 

Департамент ―Природни науки‖. Заема длъжностите ръководител на Департамент 

„Природни науки‖ и директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове към 

Бакалавърски факултет и Департамента. Преди това е заемала същите постове в 

Департамент ―Науки за Земята и околната среда‖. Заемала е длъжността Директор на 

магистърска програма „Международен алтернативен туризъм‖ – редовно и дистанционно 

обучение. Член на Академичния съвет, факултетните съвети на Бакалавърски факултет и 
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Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение и е участвала в 

отделни комисии към Магистърски факултет.  

Преподава в областта на природните бедствия и рискове, управление на околната 

среда и алтернативен туризъм.  

Доц. д-р Ралица Берберова завършва бакалавърското и магистърското си 

образование в НБУ - бакалавър по екология (2004) и магистър по международен туризъм 

със специализация „алтернативен туризъм‖ (2005). В периода 2005-2008 г. е редовен 

докторант със стипендия към Департамента и разработва докторска теза в областта на 

природните бедствия и превенцията от тях и придобива степен „доктор на НБУ‖. През 

2009 г. Придобива степен „доктор‖ към Института за космически изследвания и 

технологии - БАН. През 2015 г. придобива академичната длъжност „доцент‖. 

Доц. д-р Ралица Берберова е автор на повече от 60 научни публикации, учебници и 

учебни пособия. През 2012 г. излиза монографията „Природни бедствия в България – 

състояние и тенденции‖, която отразява работата й от последните няколко години и 

резултати от изследвания, проведени в Лаборатория по природни бедствия и рискове.  

Участвала e в множество международни и национални  научни конференции и 

симпозиуми.  

Ръководител и участник в повече от 30 национални, международни и 

университетски проекта. 

 

 

Име Рангел Симеонов Гюров, проф., д.н. 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110310 Мобилен телефон: - 

E-mail rgjurov@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Науки за Земята и природна среда, Универсална геология и 

астрономия, Геодинамика и геотектоника, Земна механика и 

инженерна геология, Природа и култура 

 

Проф. Рангел Гюров, д.н., е щатен преподавател към Департамент ―Природни 

науки‖. От 1997 до 2012 година е ръководител на Департамент „Науки за Земята и 

околната среда‖. Заемал е длъжностите Декан на Бакалавърски факултет и Заместник-

ректор по учебната дейност. Носител е на годишната награда на Ректора ―Най-добър 

преподавател‖ за 2005 година. Преподава по геология, универсална геология и 

астрономия, екология, статистика и прогностика. Гост-лектор на университетите: 

Модерен Университет в Лисабон, Университета на Авейро, Университета на автономния 

район Азори, Португалия. 
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Работил е в Минно-геоложки университет (до 1986 г.); Медицинска академия - 

Национален онкологичен център в София (до 1989 г.); Университета на Луанда, Ангола 

(до 1996 г.). 

В Африка – Намибия и Ангола, работи с интернационални екипи и към Върховния 

комисариат за бежанци към ООН (UNHCR) (1994 г.). 

Проф. Гюров е автор на над 55 научни публикации, написал е в съавторство над 10 

учебника, 4 монографии и популярни статии в различни списания. Участвал e в 

множество международни и национални  конгреси, конференции и симпозиуми. 

Ръководител е над 20 национални, международни и университетски проекта, а с д-р 

Харизанов откриват диаманти и шмиргели в България. Откриват и нов ювелирно-

декоративен камък, който носи името на НБУ – НюБУлит. 

Неговата ―Теория за тирбушона‖, публикувана в монографията ―Ротационни 

процеси в геологията и физиката‖ на Руската академия на науките, е една от най-дълго 

дискутираните теми относно природните катаклизми в периодичния печат и електронните 

медии у нас и в чужбина. С нея той придобива научната степен „доктор на науките‖ през 

2012 г. 

Хоби - гемология и парапланеризъм. 

 

 

Име Цветан Борисов Георгиев, проф., д.физ.н. 

Контакти  

Телефон Стационарен:- Мобилен телефон: 884 711 116 

E-mail tsgeorgiev@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Физика, метеорология, геофизика, астрономия и др. 

 

Проф. Цветан Георгиев, д.физ.н., e щатен преподавател по физически науки в 

департамент „Природни науки― от 2010 г. Проф. Георгиев е работил около 30 години в 

Института по астрономия при БАН, от които 20 години в Националната астрономическа 

обсерватория на вр. Рожен. През това време той е бил учен-гост 4 години в Специалната 

астрофизическа обсерватория на РАН в Северен Кавказ и 1,5 години в германски 

институти. През 1987 г. проф. Георгиев защитава дисертация за „кандидат на  

физическите науки‖ в БАН, а през 1997 г. – за „доктор на физико-математическите науки― 

в РАН на тема „Фотометрични изследвания на галактики―.  

Проф. Георгиев е автор и съавтор на около 150 научни публикации по астрономия и 

астрофизика с около 150 цитирания. Научните му интереси са главно в областите строеж и 

еволюция на звездни системи и галактики, както и числена обработка на астрономически 

изображения.  

mailto:tsgeorgiev@nbu.bg
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1.3. Учебна и изследователска инфраструктура  

 

1.3.1. Лабораторията по гемология  

Директор: доц. д-р Биляна Костова 

корпус 1, офис С1/22 

е-mail: bkostova@nbu.bg 

Лабораторията по гемология е към Бакалавърски факултет и се управлява 

академично от департамента. Създадена е през 1997 г. През 2007 г. е подновен статутът й 

с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните приоритетни дейности са  

образователната, изследователската и представителната дейност. Лабораторията по 

гемология е една от 39-те лаборатории, включени в Световната директория на 

лабораториите по гемология на International Colored Gemstone Association (ICA) и е 

единствената подобна лаборатория в България.  

Лаборатория „Гемология‖ разполага с учебни и музейни сбирки. Образците се 

класифицират в пет основни групи: минерали, скали, полезни изкопаеми, фосили и 

скъпоценни камъни. 

Колекцията от минерали включва образци от следните систематични групи: 

самородни елементи, окиси и хидроокиси, сулфиди и сулфосоли, фосфати, ванадати, 

сулфати, хромати, халогениди, карбонати и силикати. 

Скалите са представени от седиментни (кластични и химично и биогенно отложени), 

магмени (интрузивни и ефузивни скали) и метаморфни скали.  

Полезните изкопаеми са разделени на три основни групи: рудни (основни минерали 

за добив на желязо, олово, цинк, мед и т.н.), нерудни (суровини за циментовата и 

химическата промишлености, строителни материали и т. н.), каустобиолити (въглища). 

Колекцията от скъпоценните камъни включва минерални образци на скъпоценни камъни, 

както и вече обработени скъпоценни камъни: кабошони и фасетирани камъни.  

 

 

1.3.2. Лабораторията по природни бедствия и рискове  

Директор: доц. д-р Ралица Берберова 

корпус 1, офис 310Б 

е-mail: rberberova@nbu.bg 

Лабораторията по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет и се 

управлява академично от департамента. Създадена е през 2008 г. с решение на 

Академичния съвет на НБУ.  Лабораторията акцентира върху обучението на студенти от 

програмите на Департамент ―Природни науки‖, върху научните изследвания, 

разработването и реализирането на проекти. В Лабораторията се провеждат практически 

занятия на студентите. Практика е също така студенти да участват в подготовката и 
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реализирането на проекти. Студентите се обучават да работят и със специализираната 

апаратура, с която разполага Лабораторията. 

Сред най-значимите резултати от проведените изследвания в Лабораторията се 

открояват: 

 разработен и презентиран пред представители на държавната и местна власт модел 

на система за ранно оповестяване на природни бедствия за Р България; 

 създаване нова теория за динамиката на Земята - CORКSCREW-теория с автори 

проф. Рангел Гюров, д.н. (НБУ) и проф. д-р Бойко Рангелов (ГФИ-БАН) – теорията 

е представена в редица международни и национални научни конференции и 

симпозиуми и публикувана в престижни издания; 

 прогнозиране на земетресения; 

 прогнозиране на метеоявления; 

 доказване на влиянието на Луната върху появата на земетресения – резултатите са 

представени в редица научни конференции и семинари и публикувани в научни 

издания и други. 

 

Материална база 

Лабораторията по природни бедствия и рискове разполага със специализирана апаратура: 

GPRS (георадар) „MALA‖- Швеция; GPS-и – Финландия; радиометри - Русия, Франция; 

електроспектрометър – Германия; магнитометър и др.  

Проекти 

Екипът на Лабораторията по природни бедствия и рискове участва активно в 

реализирането на проекти, извършва експертизи и оценки, взема участие в работи групи и 

комисии. 

Услуги 

Основните услуги, които предоставя Лабораторията по природни бедствия и рискове, са 

оценка на рисковете от различни видове природни бедствия, геоложки и хидрогеоложки 

проучвания, георадарни проучвания, мониторинг на електромагнитните замърсявания, 

замервания на радиоактивни замърсявания, изготвяне на оценки за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) и екологични оценки (ЕО) и др. 

 

Оценка на рискове: 

 Оценка на риска от наводнения, включваща: 

•    оценка на водосборната област; 

•    оценка на режима на реките; 

•    оценка на речните легла и проводимостта им; 

•    оценка на хидротехническите съоръжения.  

 Оценка на риска от проява на склонови процеси: свлачища, срутища и 

калнокаменни потоци (сели).  
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 Оценка на риска от атмосферни явления и процеси: силни ветрове, навявания, 

заледявания, черен лед, намалена видимост, смог, градушки.  

 Оценка на риска от пожари.  

 Оценка на риска от земетресения: райониране по интензитет, сеизмична 

устойчивост.  

 Оценка на уязвимостта на райони от засушаване.  

*Специфични оценки: геоаномалии, радиоактивен фон и др.  

 

Други услуги, които извършва лабораторията: 

 Инженерно-геоложки проучвания;  

 Хидрогеоложки проучвания (търсене и проучване на подземни води);  

 Георадарни проучвания;  

 Геодезични заснемания;  

 Измервания за радиоактивно замърсяване;  

 Измервания за електромагнитно замърсяване от GSM оператори и др. източници;  

 Измервания за геопатогенни зони;  

 ОВОС и ЕО;  

 Посредничество.  

 

 

1.3.3. Лаборатория по биология 

Директор: доц. д-р Галина Сачанска  

корпус 1, С04 

e-mail: gsatchanska@nbu.bg 

Лабораторията по биология е структура към Факултета за базово образование, 

академично управлявана от департамента. Създадена е през 2011 г. Тя е научна и учебна 

лаборатория. Лабораторията отговаря на всички стандарти за безопасност и в нея 

функционира вентилационна уредба с висок капацитет.  

В нея се провеждат практически занятия и онагледяване на теоретичния материал по 

много научни дисциплини. В лабораторията освен учебна, се осъществява и научно-

изследователска дейност. Студентите работят по различни научни теми  като: 

- изследване качеството на българското кисело мляко; 

- антибактериална активност на природни продукти. 

Ежегодно студенти представят резултати от проведени научни изследвания в 

лабораторията в научни конференции и публикации в реферирани издания. 

Третият аспект от работата Лабораторията е изпълнение на поръчки на външни клиенти. 

Лабораторията е оборудвана със следните висококачествени апарати: 

-  Висок клас микроскоп „Olympus‖ с камера, компютър и софтуеър; 

-  Центрофуга ―Eppendorf‖, Германия; 
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-  Аналитична везна ―Kern‖, Германия; 

-  Тегловна везна ―Kern‖, Германия; 

-  Термостат ‖Memmert‖, Германия; 

-  Автоклав ―Sanyo‖, Германия; 

-  Орбитален шейкър ―Biolab‖, Латвия; 

-  рН-метър ―Hanna‖, Германия; 

-  Спектрофотометър ―Jenway‖, Великобритания; 

-  Апарат за дестилирана вода, Испания; 

-  Апарат за кръвно налягане за предмишница „ОMRON‖, Япония; 

-  Апарат за кръвно налягане за ръка „ОMRON‖, Япония; 

-  Хладилник с фризерно отделение „AEG‖, Германия; 

-  Миялна машина за стъклария„АEG‖, Германия; 

-  Стереоскоп; 

-  Микроскопи  BOECO, Германия; 

-  Магнитна бъркалка; 

-  Вортекс; 

-  Бюрета за титруване; 

-  Метален шкаф за реактиви, устойчив на кисели и основи; 

-  Прави и обратни хладници; 

-  Конвенционални и селективни хранителни среди (Оxoid); 

-  Китове за анализ на фирмата Biomerieux (France); 

-  Стена за сушене на стъклария; 

-  Сакчета за пеперуди. 

 

 

1.3.4. Лаборатория по химия 

 

Отговорник: доц. д-р Вилма Стоянова  

корпус 1, С17 

e-mail: vpetkova@nbu.bg 

 

Лабораторията по химия е структура към Факултета за базово образование, която 

академично се управлява от департамента. Създадена е през 2014 г. Тя е  учебна и научна 

лаборатория. Лабораторията отговаря на всички стандарти за безопасност. 

Лабораторията е в отговор на необходимостта студените към Департамента да 

придобият знания и умения за лабораторната практика, свързана с методите на 

класическия химичен анализ, инструменталните методи и приложението на различни 

лабораторни техники и методики в разработването на бакалавърски и магистърски тези. 

Апаратурното и лабораторно дооборудване на лабораторията е непрекъснат процес. 
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Лабораторията обезпечава провеждането на лекции, семинари и упражнения по учебните 

дисциплини в областта на екологията, опазването на околната среда и биологията.  

Лабораторията повишава качеството на обучение на студентите от бакалавърските 

и магистърски програми към Департамента в областта на екологията и опазването на 

околната среда и биологията. 

 

 

1.3.5. Лаборатория по морска биология 

 

Директор: проф. д-р Даниела Пиларска  

офис 606, корпус 2 

e-mail: dpilarska@nbu.bg 

 

Лабораторията по морска биология в гр. Созопол е структура към Факултета за 

базово образование, която се управлява академично от департамента. Създадена е през 

2015 г. с решение на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ. Основната й цел 

е свързана със създаване на условия за придобиване на практически опит и получаване на 

знания в областта на зоологията и физиология на морски животни, морската екология на 

студентите от бакалавърските програми „Биология – обща и приложна‖ и „Екология и 

опазване на околната среда‖ към Департамент „Природни науки‖. 

Лабораторията предоставя база за провеждането на практически занятия по 

извънаудиторни и лекционни форми на обучение, приложни изследвания на студентите 

биолози и еколози, където могат да разработват бакалавърски тези и проекти, 

финансирани от НБУ и външни източници. 

Лабораторията по морска биология работи в колаборация с Лабораторията по 

морска биология към Института по биооразнообразие и екосистемно разнообразие – БАН. 

 

 

1.3.6. Лаборатория по зоология и ботаника 

 

Отговорник: проф. д-р Даниела Пиларска  

e-mail: dpilarska@nbu.bg 

 

Лабораторията по зоология и ботаника е структура към Факултета за базово 

образование и академично се управлява от департамента. Създадена e през 2016 г. Тя е  

учебна и научна лаборатория и отговаря на всички стандарти за безопасност.  

В Лабораторията по зоология и ботаника се провеждат лекции и практически 

занятия по зоология, ботаника, анатомия и морфология на растенията, паразитология. В 

нея се осъществяват и научни изследвания в областта на протозоологията (изследвания на 
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вредни за горското стопанство насекоми) и паразитологията (изследване биологията на 

ентомопатогенни гъби и микроспоридии; идентифициране на патогенни видове).  

Лабораторията по зоология и ботаника е оборудвана със стереоскоп и светлинни 

микроскопи. В нея се помещават и няколко хербарии, както и колекции по зоология от 

безгръбначни и гръбначни животни, които непрекъснато се обогатяват в рамките на 

провежданите практики и стажове.  

Провеждането на аудиторни и извънаудиторни форми на обучение, както и на 

експериментални изследвания подпомага подготовката и реализацията на студентите от 

департамент „Природни науки‖.  

 

 

1.3.7. Лаборатория по анатомия и хистология 

 

Отговорник: доц. д-р Галина Сачанска  

e-mail: gsatchanska@nbu.bg 

 

Лабораторията по анатомия и хистология е структура към Факултета за базово 

образование и се управлява академично от департамента. Създадена е през 2016 г. В нея се 

провеждат практически занятия по извънаудиторни и лекционни форми на обучение. 

Лабораторията разполага с анатомични модели: скелет, макет на око, макет на ухо, 

макет на длан, макет на стъпало, макет на кожа, макет – напречен срез на мозък, макет на 

зъб, постер женска полова система, постер мънка полова система, постер нервна система, 

постер мускулна система, постер кръвоносна система, постер акупресурни точки човешко 

тяло. 

 

 

1.4. Учебни програми – Каталог 2016/2017  

 

 Бакалавърска програма „Биология – обща и приложна“ (редовно обучение) 

 

Кратко представяне:  

БП „Биология - обща и приложна― съчетава класическа и модерна биология. 

Обучението през първите две години обхваща курсове по общо образование като Основи 

на биологията, Биологична антропология; Основи на информатиката; практически курсове 

- Зоология на безгръбначните и гръбначните животни, Анатомия и морфология на 

растенията, Ботаника, Физиология на растенията, Човешкото тяло, Неорганична химия, 

Органична химия, Аналитична химия, Цитология, Клетъчна биология, Хистология, 

Микология, Паразитология и др. Към всяка една от биологичните дисциплини се 
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провеждат практически занятия. През първата и втората учебна година се провеждат и 

летни практики със студентите. 

През третата и четвъртата година образователната програма съдържа 

специализирани биологични учебни дисциплини, като Биохимия, Основи на 

микробиологията, Генетика, Вирусология, Молекулярна биология, Физични методи в 

биологията, Ензимология, Биоинформатика, Фармакология и др. 

През последните две години от обучението си студентите имат задължителни 

практики, самостоятелни работи и стажове по учебните дисциплини. 

 

Специалност и професионална квалификация:  

Специализации: Обща биология и Микробиология 

Специалност и квалификация: Биология, бакалавър биолог 

 

Компетенции:  

- получават знания в областта на химията, биохимията, генетиката, биотехнологиите, 

биоинформатиката, микробиологията и др.; 

- придобиват умения за работа с класически и модерни методи в биологични лаборатории. 

 

Практики и стажове:  

Практическото обучение протича в лабораториите към департамента. По време на 

обучението се провеждат теренни занятия и стажове в структури, свързани с анализите на 

храни, клинични и диагностични лаборатории, молекулярно-биологични лаборатории. 

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с 

университети във Франция, Румъния и Португалия, Полша. 

 

Реализация:  

Студентите, завършили програмата ще бъдат теоретично и практически подготвени 

за работа като експерти-биолози в научни институти, медико-диагностични, клинични и 

ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторна апаратура и 

консумативи, фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни 

добавки, фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти, 

Българска агенция за безопасност на храните и Министерство на земеделието и храните. 

Завършилите специализация „Обща биология― ще могат да се реализират  биолог-

специалист, вкл. като зоолози, ботаници, миколози, цитолози, хистолози,  хидробиолози, 

паразитолози, генетици и медицински биолози.  

Завършилите специализация „Микробиология― ще могат да работят като 

микробиолози в държавни и частни клинични лаборатории, лаборатории към 

диагностично-консултативните центрове,  в лабораториите на РИОСВ, като микробиолози 
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във ветеринарните клиники и кабинети, в  Агенцията по безопасност на храните, Центъра 

за заразни и паразитни болести, микробиологични институти у нас и в чужбина.  

 

 

 Бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ (редовно и 

дистанционно обучение) 

 

Кратко представяне:  

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; 

обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Биология, 

Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Глобален свят; 

практически курсове: Екология, Химия, Климатология и метеорология, Екологичен 

мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др.  

През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани 

курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и 

стажове. 

 

Специалност и професионална квалификация:  

Екология и опазване на околната среда, бакалавър еколог 

 

Компетенции:  

Студентите получават знания в областта на опазването на околната среда – замърсяване и 

опазване на въздух, води, почви, биоразнообразие, третиране на отпадъци и др. 

Придобиват умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и 

предприемане на превантивни мерки за нейното опазване. Професия и възможни 

заемани длъжности за завършилите програмата: еколог; експерти в държавни и 

общински администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации. 

 

Практики и стажове:  

Практическото обучение включва практики и стажове в лабораториите към 

Департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински 

администрации, предприятия и др. Програмата осигурява възможност за международна 

студентска мобилност с университети в Гърция и Португалия. 

 

Реализация:  

Завършилите програмата ще заемат длъжност „еколог―; експерти в държавни и общински 

администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации. 

 

 



 

Нов български университет 

Департамент „Природни науки” 

Годишник  

за 2016 г. 

 

-19- 

 Магистърска програма „Аерокосмически изследвания на околната среда“ 

(редовно обучение) 

 

Кратко представяне: 

Програмата е съвместна с Институт за космически изследвания и технологии при 

Българска академия на науки (ИКИТ-БАН). Целта на Програмата е подготовка на кадри в 

областта на използването на аерокосмическите методи и средства за целите на екологията 

и изучаването и опазването на околната среда. Актуалността на програмата е категорично 

доказания в световната практика факт, че аерокосмическите изследвания са мощно и 

ефективно средство за изучаване на околната среда. Като преподаватели са привлечени 

известни учени и специалисти в областта с многогодишен научен, практически и 

преподавателски опит.  

 

Специалност и професионална квалификация: 

Аерокосмически изследвания на околната среда, магистър по аерокосмически изследвания 

на околната среда 

 

Компетенции: 

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: приложението на 

дистанционните аерокосмически методи за изследване на Земята, както и техните 

особености и възможности за получаване на информация за вида и състоянието на 

наземни обекти; поставянето на конкретни и комплексни задачи в научно-технически, 

икономически и управленски аспекти в зависимост от целите и условията на 

аерокосмическите изследвания за екологията и опазването на околната среда; 

аерокосмическите летателни средства и аерокосмическата апаратура, техните 

експлоатационни характеристики и възможности предимно в потребителски аспект. 

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения: да планират и 

организират синхронен аерокосмически експеримент в областта на екологията и 

опазването на околната среда; да възлагат подготовката и получаването на необходимите 

аерокосмически изображения за изучаване на отделни комплексни екологични проблеми; 

интерпретация на дистанционна аерокосмическа информация за оценка състоянието на 

околната среда чрез преки и косвени дешифровъчни признаци, в съчетание с контактно 

получени наземни данни; да разработват проекти за аерокосмически изследвания с цел 

изследване на околната среда; да правят оптимален избор за поръчване и закупуване на 

дистанционни снимки (изображения) за конкретни научно-приложни цели. 

 

Практики и стажове: 

Програмата предлага практики и стажове в Института за космически изследвания и 

технологии при БАН и неговите филиали и обсерватории в страната, където студентите 
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ще имат възможност да участват в реалната научна и научно-приложна дейност на 

Института в изпълнение на планови задачи, договори и проекти. В Лабораторията по 

природни бедствия и рискове на НБУ студентите ще могат да участват в реални проекти. 

Има възможности и за провеждане на практики и стажове във външни организации - 

държавни, областни и общински администрации и неправителствени организации. 

Възможност за международна мобилност по договори на департамент „Природни науки‖ 

по програма „Еразъм―. Участие на студентите в международните проекти и програми на 

ИКИТ-БАН, участия в международни научни форуми.  

 

Реализация: 

Завършилите програмата могат да работят във всички национални и регионални 

ведомства, занимаващи се с въпросите на екологията и опазването на околната среда, 

научна работа в научни институти, оперативна работа в Центъра за аерокосмическо 

наблюдение към МВР, поделения на Гражданска защита, Червен кръст, Спасителни 

служби, Министерство на околната среда и водите, преподаватели по екология и опазване 

на околната среда във всички учебни нива, възможност за продължаване на обучението за 

научна степен „доктор― и т.н. 

 

 

 Магистърска програма „Екологични експертизи и контрол“ (редовно и 

дистанционно обучение) 

 

Кратко представяне: 

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на 

околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване 

на нуждата от специалисти по екология в държавната и местна власт, публични и частни 

предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, 

неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерархията на 

организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и 

контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна 

степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така 

структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и 

уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите 

бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в 

степен „магистър―.  

 

Специалност и професионална квалификация: 

Екологични експертизи и контрол, магистър еколог 
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Компетенции: 

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: нормативните 

документи и основните положения в правното регулиране в областта на опазването на 

околната среда; ще знаят видовете екологични оценки за отделните компоненти на 

околната среда – въздух, води, почви, биоразнообразие и защитени територии, отпадъци, 

генномодифицирани организми, шум и вибрации, радиация и др.; ще знаят основните 

методики за оценяване на състоянието на компонентите на околната среда.  

Завършилите ще придобият следните основни умения: ще могат да прилагат 

европейското и национално законодателство; да анализират въздействията върху 

отделните компоненти на околната среда; да изготвят екологични оценки и експертизи; да 

прилагат механизмите и стандартите за контрол върху качеството на околната среда; да 

предлагат и взимат решения за ограничаване на вредното въздействие върху околната 

среда. 

 

Практики и стажове: 

Програмата предлага възможност за практики и стажове в лабораториите към 

Департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински 

администрации, предприятия и др. регионални и национални административни структури: 

министерства, общини и агенции; теренни практики. Програмата предлага международен 

обмен на студенти с университети в Гърция и Португалия. 

 

Реализация: 

Завършилите програмата могат да работят като експерти, инспектори и консултанти в 

държавната и общинска администрация, публичния сектор, частни фирми и предприятия, 

НПО и др.  

 

 

 Магистърска програма „Екологичен мениджмънт“ (редовно обучение; 

съвместна програма с Департамент „Администрация и управление“) 

 

Кратко представяне: 

Програмата подготвя специалисти в една интердисциплинарна област с особена 

значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно 

направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на 

околната среда. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на 

практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в 

съответствие с изискванията на ЕС. Обхванати са в теоретичен и практичен план 

основните аспекти на екологичния мениджмънт. Програмата предлага подготвителен 
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модул за кандидати от други образователни области. Програмата предлага надграждащ 

семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър". 

 

Специалност и професионална квалификация: 

Бизнес администрация, магистър по бизнес администрация, специализация – екологичен 

мениджмънт 

 

Компетенции: 

Завършилите програмата придобиват знания и умения за: природоползването, 

ресурсния мениджмънт и опазването на околната среда; управление и контрол на 

използването и опазването на природните ресурси в бизнес организациите и регионите; 

разработване, финансиране и реализация на стратегии, програми и проекти в областта на 

природоползването и екологичната инфраструктура; устойчиво управление на защитените 

територии, на отпадъците и отходните води, на биотехнологиите, на земите и почвите на 

национално, регионално и местно равнище. 

 

Практики и стажове: 

Лабораториите към Департамента, институции и фирми, свързани с управление на 

околната среда. Програмата предлага международен обмен на студенти с университети в 

Европа. 

 

Реализация: 

Завършилите програмата могат да се реализират като експерти в управлението на 

околната среда или отделни секторни политики. 

 

 

 Магистърска програма „Международен алтернативен туризъм“ (редовно и 

дистанционно обучение) 

 

Кратко представяне: 

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен 

туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски 

туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно 

регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. 

Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, 

теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм. 

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-

квалификационна степен "професионален бакалавър". 
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Специалност и професионална квалификация: 

Международен туризъм, магистър по международен туризъм, специализация – 

алтернативен туризъм 

 

Компетенции: 

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: действащите 

нормативни документи и основните положения в правното регулиране на туризма и 

туристическата дейност в Р България; защитените територии на България, категориите 

защитени територии, плановете за управление на защитените територии, режимите за 

опазването им и правилата за тяхното посещение; за организация и управление на 

алтернативния туризъм; видове екскурзоводска дейност и основните принципи, методи и 

видове туристическа анимация. 

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения: използване на 

разнообразието на форми за алтернативен туризъм с цел организиране, управление и 

разширяване на възможности на туристическия бизнес; възлагане и приемане на 

туроператорски дейности; извършване на консултантски дейности в областта на туризма 

при прехода от масов към специализиран туризъм; изготвяне и презентиране на 

туристически маршрути и програми; използване на специализирана лексика и 

терминология в областта на туризма; използване на GPS системи за туристическо 

ориентиране и специална техника за практикуването на алтернативни форми на туризъм 

(за ориентиране, екстремен туризъм, безопасност на потребителите и др.); прилагане на 

рекламни подходи за реализация на туристическите продукти. 

 

Практики и стажове:  

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални административни 

структури: министерства, общини и агенции; теренни практики. Програмата предлага 

международен обмен на студенти с университети в Гърция и Португалия. 

 

Реализация:  

Завършилите програмата могат да работят в Министерство туризма, турагенции, частен 

бизнес, неправителствени организации, реализация в чужбина и др. 
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2. Научноизследователска дейност на преподавателите от Департамент „Природни 

науки“ към НБУ през учебната 2015-2016 г. 

 

2.1. Публикационната дейност на щатните преподаватели от Департамент 

„Природни науки“ към НБУ за учебната 2015-2016 г.  

 

Биляна Виргилова Костова, доц. д-р 

Article in Journal, IF: 

1. Petkova V., B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Baláž, P. Baláž. 2016. Behavior of 

high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment. J Therm Anal Calorim 

(2016). doi:10.1007/s10973-016-5710-5 IF=1,781 

2. Petkova V., E. Serafimova, B. Kostova. 2016. Thermal behaviour of nitric-acid-treated 

biomass and chicken litter mixtures. J Therm Anal Calorim (2016). 10.1007/s10973-016-

5708-z IF=1,781 

Article in Journal, IF: 

1. Petkova V., B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Baláž, P. Baláž. 2016. Behavior of 

high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment. J Therm Anal Calorim 

(2016). doi:10.1007/s10973-016-5710-5 IF=1,781 – first online  

2. Petkova V., E. Serafimova, B. Kostova. 2016. Thermal behaviour of nitric-acid-treated 

biomass and chicken litter mixtures. J Therm Anal Calorim (2016). 10.1007/s10973-016-

5708-z 126 (1), (2016), 149-160 IF=1,781 

 

Article in Journal: 

1. Гюров Р., А. Близнаков, Б. Костова, Т. Величкова, В. Стоянов, Т. Пърлев, Н. Дановски, 

А. Русев, Р. Закс. 2016. Геоложки изследвания на карстовия район „Жива вода‖ 

Годишник‘2015 на департамент ―Природни науки‖, изд. НБУ. 126-136. ISSN 2367-6302 

2. Костова Б., Р. Берберова. 2016. Геоложки туризъм по Искърски пролом, България. 

Годишник‗2015 на департамент „Природни науки―, 63-70. ISSN 2367-6302  

3. Хаджиева В., Б. Костова, Р. Берберова. 2016. Остойностяване на продукт за геоложки 

туризъм в Искърски пролом, България. Годишник‗2015 на департамент „Природни 

науки―, 71-77. ISSN 2367-6302 

 

Article in Proceedings:  

1. Б. Костова. 2015. Концентрациите на Al и Li в кварц – маркер за определяне на 

възможността за използване на флуидните му включения за изследване на 

рудообразуващи разтвори. Българско геологическо дружество, Национална 

конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2015―. ISSN 1313-2377. 23-24 

2. Берберова Р., Б. Костова, В. Хаджиева, Г.Петров. SWOT-анализ на експериментална 

методика за изследване на земно насипни микроязовирни стени чрез георадар. Сборник 
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с доклади от X научна конференция с международно участие SES‘2015. ИКИТ-БАН. 

2016. ISSN 1313–3888. 342-344. 

3. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova. The measurement of benzen, ethylbenzen, toluene 

and xylene in indoor air in schools in kardzhali. SES 2015. Eleventh Scientific Conference 

with International Participation SES‘2015. 2016. ISSN 1313–3888. 345-352. 

4. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов. Георадарно изследване на 

стената на микроязовир Мърчаево, Столична община. Доклади ХVІ Международна 

научна конференция ВСУ‘2016, 9 – 10 юни 2016 г, София, България, 2016, т. ІІІ, 249-

254, ISSN: 1314-071X. 

5. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа. Cаlorimetricmeаsurements of porous mаteriаls 

withаpplicаtionsin the ecology. Proc. ХVI International scientific conference VSU'2016 9–10 

June 2016,Sofia, Bulgaria. Vol. I. 434-439. 2016. ISSN: 1314-071X. 

6. Kostova B., V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova. 2016. Thermal properties of self-

compacting type decorative cement composites. Proc of Int. Conf. on Thermal analysis and 

calorimetry in Russia (RTAC-2016). Vol. 1. 435-439. ISNB 978-5-7422-5447 (Vol 1). 

 

Други публикации: 

1. Берберова Р., Б. Костова. Екология и опазване на околната среда. Сп. «Образование и 

специализация в чужбина». Бр. Септ. 2016. 

 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

Article in Journal, IF: 

1. Glavcheva Z., D. Yancheva, E. Velcheva, B. Stamboliyska, N. Petrova, V. Petkova, G. Lalev, 

V. Todorov, Analytical studies of the Alexandrovo Thracian tomb wall paintings, 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN: 1386-1425, 

152, (2016), 622–628  IF=2.353 

2. Petkova V., E. Serafimova, B. Kostova, Thermal behaviour of nitric-acid-treated biomass and 

chicken litter mixtures, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, 126 

(1), 149-160 IF=1.781 

 

Article in Journal: 

1. Pelovski Y., E. Serafimova, N. Kozarev, A. Petrov, V. Petkova, Influence of some factors on 

the global climate system and needed measures, Mechanical Engineering – Scientific Journal, 

In print: ISSN 1857–5293, On-line ISSN 1857–9191 (http://pic.sagepub.com/), Vol. 34, No. 

1, (2016), 293–302  

2. Serafimova E., S. Milenkova, V. Petkova, Y. Pelovski, Integrated wastes treatment as a basic 

for production new materials, Mechanical Engineering – Scientific Journal, In print: ISSN 
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1857–5293, On-line ISSN 1857–9191 (http://pic.sagepub.com/), Vol. 34, No. 1, (2016), 233–

239 

3. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Differential scanning calorimetry – methods, types of 

measuring instruments. A Review., Годишник на департамент „Природни науки― 2016, 

НБУ, ISSN2367-6302, (2016), 104-119 

 

Article in Proceedings:  

1. Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova, Bilyana Kostova, The measurement of Benzen, 

Ethylbenzen, Toluene and Xylene in indoor air in schools in Kardzhali, In: Proc. of Eleventh 

Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Safety – SES 2015―, 

4–6 November 2015, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute, Bulgarian 

Academy of Sciences, ISSN 1313 – 3888, (2015), 345-352 (In English) 

2. Серафимова Екатерина, Сара Николова, Вилма Петкова, Зеленият покрив – 

иновационна технология за устойчиво развитие и подобряване на околната среда в 

градовете, In: Proc. of 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, 

Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, 

(2016), 273-278 

3. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Applications of calorimetric methods, In: Proc. of 16th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, (2016), 421-426 

4. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа, Cаlorimetric meаsurements of porous mаteriаls with 

аpplicаtions in the ecology, In: Proc. of 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 9–10 June 2016, Sofia, 

Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.1, (2016), 434-439 

5. Kostova B., V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova Thermal properties of self-compacting 

type decorative white cement compositesр In Proc. International Conference on Thermal 

Analysis and Calorimetry in Russia (RTAC-2016), 16 – 23 September, 2016, St. Petersburg, 

SPbPU Publisher, Saint-Petersburg, Russia, Volume I (2016), 435-438 

 

 

Даниела Кирилова Пиларска, проф. д-р 

Научни публикации:  

1. Pilarska D., R. Radek, W.F. Huang, D.I. Takov, A Linde, S. Solter, A review of the genus 

Endoreticulatus (Microsporidia, Encephalitozoonidae) with description of a new species 

isolated from the grasshopper Poecilimon thoracicus (Tettigoniidae) and transfer of 

Microsporidium itiiti Malone to the genus. Journal of Invertebrate Pathology, 124, 2015, 23-

30, ISSN: 0022-2011. IF=2.601 
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2. Milotic M., O. Mujezinovi, M., Trestic, D. Pilarska, D. DiminicFirst record of gypsy moth 

entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in Bosnia and 

Herzegovina. Sumarski list, 1-2, 2015, 59-67, ISSN: 0373-1332, IF=0.281 

3. Pilarska D., A. Hajek, M. Keena, A. Linde, M. Kereselidze, G. Georgiev, M. Georgieva, P. 

Mirchev, D. Takov, S. Draganova, Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to 

the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory versus field 

condition. Acta zoologica bulgarica, 68,  2016, 117-126, ISSN: 0324-0770, IF= 0.532 

4. Contarini M., L. Ruiu, D. Pilarska, P. Luciano,. Different susceptibility of indigenous 

populations of Lymantria dispar to the exotic entomopathogen Entomophaga maimaiga. 

Journal of Applied Entomology, 140 (4), 2016, 317-321, ISSN: 1439-0418, IF= 1.650 

5. Zúbrik, M., Hajek, A., Pilarska, D., Špilda, I., Georgiev, G., Hrašovec, B., Hirka, A., Goertz, 

D., Hoch, G., Barta, M., Saniga, M., Kunca, A., Nikolov, C., Vakula, J., Galko, J., Pilarski, P. 

and Csóka, G. 2016. The potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy 

moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe. Journal of Applied 

Entomology. 140 (8), 565–579, ISSN: 1439-0418, IF=1.650 

6. Contarini, M., L. Ruiu, D. Pilarska, P. Luciano, Potential impact of Entomophaga maimaiga 

Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales, Entomophtoraceae) on the Lepidopteran 

fauna inhabiting cork forests in Sardinia (Italy), Redia, 98, 2015, 93-97, ISSN: 2035-6382, 

IF=0.500  

7. Teofilova, T., S. Mecheva, D. Pilarska, The lower valley of the Tundzha river and the 

adjacent protected areas and zones – conservation significance in terms of the invertebrate 

fauna. Ann.Univ.Sofia, 101 (4), 2016, 71-84,  ISSN: 1581-4661 

8. Pilarska, D., G. Georgiev, V. Golemansky, P. Pilarski, P. Mirchev, M. Georgieva, M. 

Tabakovic-Tosic, M Todorov, D. Takov, M. Pernek, B. Hrasovec, M. Milotoc, M. 

Dautabasic, O. Mujezinovic, S. Naceski, A. Inakieva_Papazova, M. Matova, P. Vafeidis, 

Entomophaga maimaiga (Entomophtorales, Entomophtoraceae) in Balkan peninsula – an 

overview. Silva Balcanica, 17 (1), 2016,  31-40, ISSN 1311 - 8706. 

 

Article in Proceedings:  

1. Pilarska, D., D. Takov, L. Solter, Current state of microsporidia research in Bulgaria. 

Seminar of Ecology, 2016 with International participation, 21-22.04.2016, Sofia. Proceedings 

(in press) 

 

 

Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

Article in Proceedings:  

1. Берберова Р., Б. Костова, Хаджиева В., Г. Петров, SWOT-анализ на експериментална 

методика за изследване на земно-насипни микроязовирни стени чрез георадар, 
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Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие SES‘2015, 

ИКИТ-БАН, (2016) 342-344. ISSN 1313–3888 

2. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов, Георадарно изследване на 

стената на микроязовир Мърчаево, Столична община, Сборник с доклади от 16-та 

Международна конференция ВСУ'2016. (2016), 249-254. ISSN: 1314-071X.  

 

Article in Journal: 

1. Костова Б., Р. Берберова, Геоложки туризъм по Искърски пролом, България, 

Годишник на департамент „Природни науки― 2015, НБУ, (2016), 63-70, ISSN2367-6302 

2. Хаджиева В., Б. Костова, Р. Берберова, Остойностяване на продукт за геоложки 

туризъм в Искърски пролом, България, Годишник на департамент „Природни науки― 

2015, НБУ, (2016), 71-77, ISSN2367-6302 

 

Други публикации: 

2. Берберова Р., Б. Костова. Екология и опазване на околната среда. Сп. «Образование и 

специализация в чужбина». Бр. Септ. 2016. 

 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

Article in Proceedings:  

1. Гюров Р., А. Близнаков, Б. Костова, Т. Величкова, В. Стоянов, Т. Пърлев, Н. Дановски, 

А. Русев, Р. Закс, Геоложки изследвания на карстовия район „Жива вода‖, 

Годишник‘2015 на департамент ―Природни науки‖, НБУ, (2016), 126-136, ISNN  ISSN 

2367-6302  

2. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов, Георадарно изследване на 

стената на микроязовир Мърчаево, Столична община, Сборник с доклади от 16-та 

международна конференция ВСУ'2016, (2016), 249-254, ISSN: 1314-071x 

 

 

Цветан Борисов Георгиев, проф. д.физ.н. 

Монография: 

1. Георгиев Ц. Б.,  П. Недялков, „Астрономия― – под печат  

 

Articles in journals: 

1. Georgiev Ts. B.,  2016, Titius-Bode law. Dependence of the regularity parameter on the 

central body mass. Bulgarian Astronomical Journal, 25, 1-15.   

     http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n25/TsGeorgiev.pdf 

     ISSN 1313-2709,  (Ref.:  SAO/NASA  ADS Abstract Service; SCOPUS rangeаd)   

http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n25/TsGeorgiev.pdf
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2. Georgiev Ts. B., Deep Photometry and Integral Magnitudes of 8 Nearby Galaxies.  American 

Intitute of Physics Conf. Proc. No.1704;  020005, 2016, 1-10 (Ref.: SAO/NASA ADS 

Abstract Service; SCOPUS-ranged) 

3. Georgiev Ts. B., Revealing a Comet-like Shape of the Faint Periphery of the Galaxy M 32. 

American Intitute of Physics Conf. Proc. No.1704;  020006, 2016, 1-5   (Ref.: SAO/NASA 

ADS Abstract Service; SCOPUS-ranged) 

4. Georgiev Ts. B., Correlation between the central body mass and the orbital regularity scale 

in the Solar System. SES 2015, 2016, 1-6  (Proc. 11
th

 Conf. ―Space, Ecology, Securitry‖, 

Sofia, 2015) 

5. Георгиев Ц. Б., 2015/4, Слънчевата система – една повредена система?   

     Природа (БАН) 2015/4, 50-57, ISSN 0032-8731. 

6. Георгиев Ц. Б., 2015, 110-111, Избрани галактики. Астрономически календар на 

Института по астрономия при БАН за 2016 г., ISSN 0861-1270. 

     http://nao-rozhen.org/astrocalendar/2016/index.html 

7. Георгиев Ц. Б., Основни данни за Слънцето и слънчевата  активност, Годишник за 

2015 г.,  НБУ, Департамент „Природни науки―. 

8. Георгиев Ц. Б.,  2016,  Фотометрично изследване на галактиките М 32 и М 110 – 

спътници на галактиката Андромеда. Годишник за 2015 г., НБУ, Департамент 

„Природни науки―.  

 

Online document: 

1. Georgiev Ts. B., 2016, Titius-Bode law. Dependence of the regularity parameter on the 

central body mass. Bulgarian Astronomical Journal, 25, 1-15.   

     http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n25/TsGeorgiev.pdf 

     ISSN 1313-2709, (Ref.: SAO/NASA ADS Abstract Service; SCOPUS rangeаd)   

2. Георгиев Ц. Б., 2015, 110-111, Избрани галактики. Астрономически календар на 

Института по астрономия при БАН за 2016 г., ISSN 0861-1270. 

     http://nao-rozhen.org/astrocalendar/2016/index.html 

 

 

2.2. Участия на преподавателите от Департамент “Природни науки” към НБУ в 

конференции през учебната 2015/2016 г.  

 

Биляна Виргилова Костова, доц. д-р 

I. Юбилейна научна конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2015―, 10 - 11 

декември, 2015, София. 

1. Б. Костова. Концентрациите на Al и Li в кварц - маркер за определяне на 

възможността за използване на флуидните му включения за изследване на 

рудообразуващи разтвори - постер  

http://nao-rozhen.org/astrocalendar/2016/index.html
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n25/TsGeorgiev.pdf
http://nao-rozhen.org/astrocalendar/2016/index.html
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II. ХІ юбилейна научна конференция с международно участие „Космос, екология, 

сигурност‖, SES 2015, София, 04–06 ноември 2015 г. 

1. Р. Берберова, В. Хаджиева, Б. Костова, Г. Петров. SWOT-анализ на 

експериментална методика за изследване на земно-насипни микроязовирни 

стени чрез георадар - постер 

III. International conference GREDIT‘2016 – Green development infrastucture technology, 

Skopje, 31 March – 2 April 2016 

1. Stoyanov V., B. Kostova, E.Serafimova, V. Petkova, Еffects of mineral additives 

on the phase formation in self-compacting type decorative cement composites - 

постер 

IV. XVІ Международна научна конференция ВСУ‘2016, София, 9-10 юни 2016 г. 

6. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров Георадарно изследване на стената на 

микроязовир Мърчаево, община Перник – постер 

7. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа. 2016. Cаlorimetricmeаsurements of porous 

mаteriаls withаpplicаtionsin the ecology - постер 

V. XV Международная конференция по термическому анализу и калориметрии в России 

(RТАС-2016, 16 - 23 сентября 2016 года, СПбПУ, Санкт-Петербург 

1. B. Kostova, V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimovaл Thermal properties of self-

compacting type decorative white cement composites - постер  

VI. 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. 

Bretsznajder, Płock, 26-29 September 2016, POLAND 

1. V. Petkova, B. Kostova, E. Serafimova, T. Kaljuvee, Thermal investigations of 

high-energy milled phosphorites from Bulgaria and Estonia with application as a 

soil conditioners - постер 

2. Petkova, V. Stoyanov, B. Kostova, E. Serafimova, Impact of mineral additives on 

the thermal behavior of self-compacting type decorative cement composites - 

постер 

 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

I. XI th Scientific Conference with International Participation, ―SPACE, ECOLOGY, SAFETY - 

SES 2014―, 4 – 6 November 2015, Sofia, Bulgaria 

1. Serafimova E., A. Petrov, V. Petkova, Impact of greenhouse gases on climate 

systems and forests in Bulgaria – постер 

2. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova, The measurement of Benzen, 

Ethylbenzen, Toluene and Xylene in indoor air in schools in Kardzhali – постер 

II. Green Development Infrastructure Technology, International Conference Gredit 2016, 31 

March – 1 April, 2016, Skopje, Macedonia (http://benainfo.net/gredit/) 
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1. Stoyanov V., B. Kostova, E. Serafimova, V. Petkova, Effects of mineral additives 

on the phase formation in self-compacting type decorative cement composites - 

доклад 

2. Pelovski Y., E. Serafimova, A. Petrov, V. Petkova, Influence of some factors on 

the global climate system and needed measures – доклад 

3. Serafimova E., S. Milenkova,V. Petkova, Y. Pelovski, Integrated waste treatment 

as a basic for production of new materials– доклад 

III. ХVI Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9–10 юни 2016 г., София, 

България, Редактори: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов и проф. д-р инж. Дончо Партов, 

ISSN: 1314-071X. (http://www.vsu.bg/index.php?pid=1028) 

1. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Application of calorimetric methods – постер 

2. Tasheva А., V. Petkova, B. Kostova, Calorimetric measurements of porous 

materials with applications in the ecology - постер 

3. Серафимова Е., С. Николова, В. Стоянова, Зеленият покрив – иновационна 

технология за устойчиво развитие и подобряване на околната среда в 

градовете - постер 

IV. XV International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia (RTAC-2016), 

16 – 23 September, 2016, Saint-Petersburg, Russia, ISBN 978-5-7422-5447-8 (vol. I), Peter the 

Great St. Petersburg Polytechnic university, v. 1, (2016), 435-439. (http://crtac.com/) 

1. Kostova B., V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova, Thermal properties of self-

compacting type decorative white cement composites – задочно участие с 

разширен абстракт 

V. 11
th

 International seminar on thermal analysis and calorimetry to the memory of Prof. St. 

Bretsznajder, 26-29 September 2016, Płock, Poland. (http://www.bretsznajder2016.pw.plock.pl/) 

1. Petkova V., B. Kostova, E. Serafimova, T. Kaljuvee; Thermal investigations of 

high-energy milled phosphorites from bulgaria and estonia with application as a 

soil conditioners – доклад 

2. Petkova V., V. Stoyanov, B. Kostova, E. Serafimova; Impact of mineral additives 

on thermal behvior of self-compacting type decorative cement composites  – 

постер 

 

 

Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

I. 9th Balkan Congress Of Microbiology, 22-24 October 2015, Thessaloniki, Greece 

1. Satchanska, G., V. Ahad, N. Dimov, A. Tomov, A. Doycheva, Microflora Count 

And Biochemical Analysis Of Lactic Acid Bacteria In Samples Of Six Top 

Brands Of Yogurt - устен доклад 

II. Seminar Of Ecology – 2016 With International Participation, 21-22 April 2016, ИБЕИ-БАН 

1. Satchanska G., Hazards Of Cd Contamination - пленарен доклад 
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III. Symposium „Serbian Microbiology Days―, 12 – 13 May 2016, Belgrade.  

1. Satchanska G., Y. Topalova, R. Dimkov, V. Groudeva, P. Petrov, Ch. Tsvetanov, 

S. Selenska-Pobell, E. Golovinsky, Phenol Derivatives Degradation By Free 

Living And Entrapped In Criogels Environmental Bacterial Strains – доклад 

IV. Конфернция „Патогени и безопасност на храните‖, 26-27 Май 2016 г., Институт по 

микробиология, БАН  

1. Sinekov D, A. Bliznakov, G. Satchanska, Presence Of Heavy Metals (Lead, 

Cadmium and Mercury) In The Black Sea Fish – Aterina, Sprat and Sardine - 

устен доклад 

V. Национална конференция „Биологическите науки за по-добро бъдеще‖, ПУ „Паисий 

Хилендарски―, 30-31.10.2015 г., Пловдив 

1. Ahad V., A. Bliznakov, E. Mineva, T. Tenev, G. Satchanska, Presence Of Heavy 

Metals (Pb, Cd and Hg) In Herbivorous Fish Species - Carp and Grass Carp 

VI. 2nd International Conference On Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy 

Shelf, 14-17.10.2016, Пловдив 

1. Tomov A., A. Doycheva, G. Satchanska, Antimicrobial Agents From Plants: 

Antibacterial Activity Of Organically Grown Mature Allium Cepa And Allium 

Sativum 

 

 

Даниела Кирилова Пиларска, проф. д-р 

I. Младежка научна конференция ―Климентови дни‖ 18-20 ноември, 2015 г., София, 

Биологически факултет 

1. Mecheva S., Teofilova T., D. Pilarska. The lower valley of the ruver Tundzha 

and the adjacent protected areas and zones – conservation asignificance in terms 

of the invertebrate fauna in the area - poster 

II. Младежка научна конференция ―Климентови дни‖ 17-19 ноември, 2016 г., София, 

Биологически факултет 

2. Vladova D., D. Takov, D. Pilarska. New data about prevalence of 

microsporidium Endoreticulatus poecilimonae (Microsporidia: 

Encephalitozoonidae) in the grasshopper Poecilimon thoracicus (Orthoptera: 

Phaneropteridae) 

 

 

Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

I. XI Научна конференция с международно участие SES‘2015, 04-06 ноември 2015 г., 

София, България. 

1. Р. Берберова, Б. Костова, Хаджиева В., Г. Петров, SWOT-анализ на 

експериментална методика за изследване на земно-насипни микроязовирни 
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стени чрез георадар – постер 

II. XVI Международна конференция ВСУ'2016, 09-10 юни 2016 г., София, България 

1. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов, Георадарно 

изследване на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община – постер 

 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

I. XI научна конференция с международно участие SES‘2015, 04-06 Ноември 2015, София, 

България. 

1. Гюров Р., Цикличност в появата на земетресения, породена от 

ротационни процеси на системата „Земя-Луна‖ – доклад 

II. XVІ Международна конференция ВСУ'2016, 09-10 юни 2016 г., София 

1. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов, Георадарно 

изследване на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община - постер 

 

 

Цветан Борисов Георгиев, проф. д.физ.н. 

I. ХI научна конференция с международно участие SES'2015, ИКИТ-БАН – Ноември 2015, 

София 

1. Георгиев Ц. Б., Корелация между масата на централното тяло и 

орбиталната регулярност в Слънчевата система – доклад 

II. XI национална научна конференция на Съюза на астрономите в България - Юли 2016, 

Кърджали  

1. Георгиев Ц. Б., Законът на Тициус-Боде в Слънчевата система - доклад  

2. Георгиев Ц. Б., Зависимост между основните параметри на космическите 

тела - доклад 

III. Трети конгрес на Съюза на физиците в България, 29-30 септември 2016 г., София 

1. Georgiev Ts. B., Basic internal dependences in the two groups of the solar planets 

- доклад  

 

 

3. Ръководство и участие в проекти на преподавателите от Департамент „Природни 

науки” към НБУ през учебната 2015-2016 г. 

 

3.1. Проекти, финансирани от външни източници  

 

Проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни 

пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията“ 

Ръководител: проф. Иван Гацов, д.н. (департамент „Археология‖ на НБУ) 
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Член екип от Департамента: доц. д-р Биляна Костова 

Кратка анотация на проекта: Лабораторията по гемология на НБУ участва в проекта 

чрез изготвяне на литературна справка, извършване на теренни проучвания на района, 

събиране на рудни образци (желязна руда), подготовка на проби за анализ. 

Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания‖ към МОН 

 

 

Институционален проект „Студентски практики” 

Участници от Департамента: доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси‖, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

3.2. Проекти, финансирани от вътрешни източници  

 

3.2.1. Проекти към Централен фонд за стратегическо развитие 

 

Проект „Изследване на генезиса на феномен „Живата вода” в южния дял на 

природен парк „Витоша” 

Ръководител: проф. Рангел Гюров, д.н. 

Екип: доц. Атанас Близнаков, д.н., доц. д-р Биляна Костова, студенти от Департамент 

„Природни науки‖ в БП „Науки за Земята и алтернативни енергии ДО― – VIII сем. 

(Теодора Величкова, Владислав Стоянов, Танчо Пърлев, Никола Дановски). 

Цел: Целта на проекта е да се изследва генезиса на феномена „жива вода― – природен или 

антропогенен характер. Обектът се намира в южния дял на природен парк „Витоша―, общ. 

Перник и представлява туристическа атракция, свързана с цикличност в появата и 

прекъсването на водата от извора. Това действие е възможно само при наличието на 

естествен или антропогенен сифон. С обекта са свързани немалък брой легенди, отнасящи 

се до „жива вода―. Към момента не са провеждани достатъчно научни изследвания. Във 

връзка с опити за възстановяване на ефект на „жива вода― от ентусиасти, сред които доц. 

Атанас Близнаков, д.н. и проф. Рангел Гюров, д.н., са открити артефакти около извора. Във 

връзка с това екипът е в състояние да даде категоричен отговор за генезиса на феномена, 

използвайки уникална и съвременна апаратура – георадар и магнитометър, собственост на 

НБУ чрез Лаборатория по природни бедствия и рискове.  

 

 

Проект “Частично финансиране на нощувки във връзка с представяне на научни 

резултати чрез доклад, председателстване на заседание и популяризиране развитието 
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на Био-науките в Нов български университет на IX
-я

 Международен конгрес 

Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври” 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Цел: Целта на проекта е частично съфинансиране за участие в на IX
-ия

 Международен 

Конгрес Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври 2015 на доц. д-р Галина Сачанска.  

Конгресите Microbiologia Balkanica се провеждат на всеки 2 години и се организират от 

Балканското микробиологично дружество (Balkan Society for Microbiology, BSM), което 

обединява балканските микробиологични дружества: Гърция, Турция, Сърбия, Словения, 

България, Румъния, Македония, Хърватска, Черна гора, Косово и Албания. Домакин на 

предишния, VIII
-ми

 Конгрес беше България. Конгресът се проведе в гр. Велико Търново. 

Доц. Сачанска е член на Организационния комитет.  

Конгресът се открива от Проф. Жан-Клод Пифарети – Председател на Федерацията на 

Европейските Микробиологични дружества (FEMS).  

Устният доклад: MICROFLORA COUNT AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF LACTIC 

ACID BACTERIA IN SAMPLES OF SIX TOP BRANDS OF YOGURT, Satchanska, G., Ahad 

V., Dimov N., Tomov A. and A. Doychevа включва научно-изследователски резултати, 

получени в Лабораторията по биология с участието на трима студенти и техническия 

сътрудник.  

 

 

Проект „Публична лекция за представяне на експериментални резултати в областта 

на трибо-термохимията на природни апатити за устойчивото ползване на 

природните ресурси и опазването на околната среда пред международна научна 

общност в рамките на 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry 

to the memory of Prof. St. Bretsznajder (26-29 September 2016, Płock, Poland)” 

Ръководител: доц. д-р Вилма Стоянова. 

Екип: доц. д-р Биляна Костова 

Цел: Повишаване присъствието на НБУ в международното публично пространство чрез  

осъществяване на мерките за информация и публичност и разпространение на резултати 

от аналитични изследвания пред международна научна общност в чужбина чрез участие в 

11-та международна конференция по термичен анализ и калориметрия в памет на проф. 

Станислав Бретшнайдер през м. септември 2016 г. в гр. Плоцк, Полша. Конференцията се 

организира от Полското дружество по термичен анализ и калориметрия. 

Проектът има научно-приложен характер с интердисциплинарна насока в областта на 

природните науки (4 научни области) – геология, химия, физика и екология. Разработката 

представя екологичен метод за интензифицирането на природни апатити с произход от 

Европа (две страни от ЕС – България и Естония). Полученият продукт може да се 

реализира успешно в селското стопанство като подобрител на почви. Материалът, който 

ще бъде представен, е разработен при съвместно международно сътрудничество между 
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НБУ (двама щатни преподаватели от департамент „Природни науки―– доц. д-р Вилма 

Петкова и доц. д-р Биляна Костова) и Талинския технологичен университет, Естония. 

 

 

3.2.2. Проекти към фонд "Учебни програми" на факултетите 

 

Проект „Пътуващ семинар „Национална обсерватория и Климатична станция 

„Рожен”. Съдържание на семинара: физически методи и апаратура за мониторинг на 

космоса и атмосферата, участие в учебни нощни наблюдения»  

Ръководител: проф. Цветан Георгиев, дфн. 

Цел: Департамент „Природни науки‖, Факултета за базово образование, БП „Екология и 

управление на околната среда― и БП „Биология – обща и приложна― ежегодно 

организират двудневно практическо обучение на студентите по: инфраструктура  и околна 

среда на Националната обсерватория и Климатичната станция „Рожен‖; наблюдаеми 

физически параметри на околната среда (космически, атмосферни и екологични); основни 

апаратури и методи за мониторинг и основни текущи данни; основни подходи при 

обработката на числени изображения; учебно участие в астрономически и 

метеорологически наблюдения. Основните обекти за практиката са Националната 

астрономическа обсерватория и Фоновата климатична станция. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  

 

 

Проект „Лабораторно оборудване и консумативи за практически занятия на 

студенти и демонстрационни упражнения при посещения в рамките на КСК в 

Лаборатория по химия, ФБО” 

Ръководител: доц. д-р Вилма Стоянова 

Цел: Целта на проекта е закупуване на консумативи, материали и помощни средства за 

обучение на студенти от бакалавърските програми  по екология и биология и 

магистърската програма „Екологични експертизи и контрол‖. В последните години 

департамент „Природни науки‖ организира посещения на ученици в лабораториите, като 

се организират демонстрации с наличната апаратура и техника. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  

 

 

Проект „Средства за материали, реактиви и консумативи за реализиране на  

практическите занятия на студентите в УПИЗ "Учебно-научна лаборатория по 

Биология" 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Екип: Дафина Илин, технически асистент към Лаборатория по биология 
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Цел: Целта на проекта е да се осигурят материали, реактиви, консумативи, хранителни 

среди, консумативи за работа с микроскопите, референтни щамове за нуждите на 

практическите занятия на студентите от БП „Биология – обща и приложна― за частично 

осъществяване на практическите занятия от пролетния семестър. 

Източник на финансиране: Факултет за базово образование.  

 

 

Проект „Разходи за закупуване на материали, консумативи и оборудване за УПИЗ 

Морска биология и провеждане на 4-дневна практика по Морска биология и 

ембриология, зоология на безгръбначните и гръбначните животни в Созопол от 23-26 

април 2016 г. по БП „Обща и приложна биология”  

Ръководител: проф. д-р Даниела Пиларска 

Цел: Целта на проекта е студентите от БП „Обща и приложна биология― да придобият 

допълнителни практически знания и умения по дисциплините Морска биология и 

ембриология, Зоология на безгръбначните животни и Зоология на гръбначните животни. 

Практиката е част от Стаж по физиология на растенията с ботаника, зоология, анатомия и 

физиология на човека за студентите от VIII семестър, част Зоология, и се провежда в 

Лаборатория по морска биология в базата на НБУ в гр. Созопол. 

В рамките на проекта е предвидено да бъдат изготвени трайни (сухи и мокри) препарати в 

спирт на различни мекотели (миди и охлюви), ракообразни и риби в стъкленици за 

колекцията по зоология на Нов български университет. 

Съвместно с Лабораторията по морска биология на Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания на БАН се организира семинар „Нарастване и хранене на лефера 

в Черно море―. Лектор - асистент Йоана Георгиева, ИБЕИ, модератор – проф. д-р Даниела 

Пиларска. 

Източник на финансиране: Факултет за базово образование.  

 

 

Проект „Консумативи и реактиви за дейността на УПИЗ по Биология, пролет 

2015/2016”  

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Екип: доц. д-р Николай Петров, технически асистент към Лаборатория по биология 

Цел: Целта на проекта е да се осигурят материали, реактиви, консумативи, хранителни 

среди, референтни щамове за нуждите практическите занятия на студентите от БП 

„Биология – обща и приложна―. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  
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Проект „Провеждане на практика по геология“ 

Ръководител: доц. д-р Биляна Костова 

Цел: Теренно практическо занятие по маршрут София – Владо Тричков – Реброво/гара 

Томпсън – Церово –гара Лакатник – Манастир „Седемте престола― – Лютиброд – София, с 

цел наблюдавани обекти, които показват геоложката еволюция на района на Искърския 

пролом в участъка „Нови Искър-Лютиброд― от преди около 400 млн. г. до преди около 250 

млн. г. – геоложката история на района за период 150 млн. г.  

Източник на финансиране:  Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо 

обучение и Бакалавърски факултет.  

 

 

Проект “Лабораторно оборудване и консумативи за аудиторни курсове и 

практически занятия на студенти в Лаборатория по химия, ФБО”  

Ръководител: доц. д-р Вилма Стоянова.  

Цел: Целта на проекта е закупуване на оборудване, консумативи, материали и помощни 

средства за провеждане на упражнения в аудиторни курсове на студентите от 

бакалавърските програми по екология и биология и на студентите от магистърска 

програма „Екологични експертизи и контрол‖, както и на практики и стажове на тези 

студенти.  

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  

 

 

3.3. Експертна дейност 

 

Биляна Виргилова Костова, доц. д-р 

- Директор на Лаборатория по гемология към БФ в НБУ; 

- Член на Редакторския екип и рецензент на Годишник‘2015 на Департамент 

„Природни науки‖, НБУ. ISSN 2367-6302; 

- Член на Българското геологическо дружество. 

 

Ботьо Захаринов, доц. д-р 

- Член на Съвета на Факултет за базово образование в НБУ; 

- Член на Съвета на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо 

обучение в НБУ. 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

- Отговорник на Лаборатория по химия към ФБО в НБУ; 

- Член на Редакторския екип и рецензент на Годишник‘2015 на Департамент 

„Природни науки‖, НБУ. ISSN 2367-6302. 
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Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

- Директор на Лаборатория по биология към ФБО в НБУ; 

- Отговорник на Лаборатория по анатомия и хистология към ФБО в НБУ. 

 

Даниела Кирилова Пиларска, проф. д-р 

- Отговорник на Лаборатория по морска биология към ФБО в НБУ; 

- Отговорник на Лаборатория по зоология и ботаника към ФБО в НБУ; 

- Рецензионна дейност – 17 анонимни рецензии за научни списания, 3 рецензии за 

Немска служба за академичен обмен DAAD през 2015 и 2016 г.; 

- Участие в Експертна комисия на Немска служба за академичен обмен DAAD за 

магистърски и изследователски стипендии, 2015, 2016. 

 

Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

- Директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове към БФ в НБУ; 

- Съставител, член на Редакторския екип и рецензент на Годишник‘2015 на 

Департамент „Природни науки‖, НБУ. ISSN 2367-6302; 

- Член на Съвета на Бакалавърски факултет в НБУ; 

- Член на Съвета на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо 

обучение в НБУ; 

- Председател на Научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент‖ в НБУ в професионално направление 4.4. Науки за Земята. 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

- Член на редакционния екип на сп. „Градове и региони‖, Асоциация на българските 

градове и региони – от името на НБУ; 

- Член на Асоциацията на българските градове и региони; 

- Член на Международна асоциация по гемология;  

- Член на Геоложко дружество на Ангола; 

- Член на Геоложко дружество на Азорите; 

- Член на Лаборатория по природни бедствия и рискове към департамента и БФ 

- Член на Лаборатория по гемология към департамента и БФ; 

- Член на департаментния съвет по Природни науки; 

- Член на Научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент‖ в 

НБУ в професионално направление 4.4. Науки за Земята. 

 

Цветан Борисов Георгиев, проф. д.физ.н. 

- Член на Международния астрономически съюз и на Съюза на астрономите в 

България; 

- Зам. Гл. редактор на Bulgarian Astronomical Journal (ИА БАН); 
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- Зам. Гл. редактор на Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (ШУ); 

- Рецензент на 1 дисертация в Института по астрономия при БАН и на 3 доцентури – 

по една в НБУ, ШУ и ИА. 

 

 

4. Осъществено сътрудничество на Департамент „Природни науки” към НБУ през 

учебната 2015-2016 г. 

- Фондация „Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон 

България‖; 

- Лесозащитна станция – Пловдив, Изпълнителна агенция по горите, Министерство 

на земеделието и храните; 

- Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов‖ – БАН; 

- Университет за приложни науки, Еберсвалде, Германия. 

 

 

5. Научно-изследователска дейност на студенти от Департамент „Природни науки” 

към НБУ през учебната 2015-2016 г. 

 

5.1. Публикационната дейност на студенти от Департамент „Природни науки” 

към НБУ за учебната 2015-2016 г. 

 

1. Гюров Р., А. Близнаков, Б. Костова, Т. Величкова, В. Стоянов, Т. Пърлев, Н. 

Дановски, А. Русев, Р. Закс. Геоложки изследвания на карстовия район „Жива вода‖, 

Годишник‘2015 на департамент ―Природни науки‖, НБУ, (2016), 126-136, ISNN  ISSN 

2367-6302  

2. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов. Георадарно изследване на 

стената на микроязовир Мърчаево, Столична община, Сборник с доклади от 16-та 

международна конференция ВСУ'2016, (2016), 249-254, ISSN: 1314-071x 

3. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа. Cаlorimetric meаsurements of porous mаteriаls 

withаpplicаtionsin the ecology. Proc. ХVI International scientific conference VSU'2016 9–10 

June 2016,Sofia, Bulgaria. Vol. I. 434-439. 2016. ISSN: 1314-071X 

4. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Differential scanning calorimetry – methods, types of 

measuring instruments. A Review., Годишник на департамент „Природни науки― 2016, 

НБУ, ISSN2367-6302, (2016), 104-119 

5. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Applications of calorimetric methods, In: Proc. of 16th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, (2016), 421-426 
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5.2. Участия на студенти от Департамент “Природни науки” към НБУ в 

конференции през учебната 2015-2016 г.  

 

I. 2nd International Conference On Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy 

Shelf, 14-17.10.2016, Пловдив 

1. Tomov A., A. Doycheva, G. Satchanska, Antimicrobial Agents From Plants: 

Antibacterial Activity Of Organically Grown Mature Allium Cepa And Allium 

Sativum 

II. 9th Balkan Congress Of Microbiology, 22-24 October 2015, Thessaloniki, Greece 

1. Satchanska, G., V. Ahad, N. Dimov, A. Tomov, A. Doycheva, Microflora Count 

And Biochemical Analysis Of Lactic Acid Bacteria In Samples Of Six Top Brands Of 

Yogurt - устен доклад 

III. Национална конференция „Биологическите науки за по-добро бъдеще‖, ПУ „Паисий 

Хилендарски―, 30-31.10.2015 г., Пловдив 

1. Ahad V., A. Bliznakov, E. Mineva, T. Tenev, G. Satchanska, Presence Of Heavy 

Metals (Pb, Cd and Hg) In Herbivorous Fish Species - Carp and Grass Carp 

IV. Младежка научна конференция ―Климентови дни‖ 18-20 ноември, 2015 г., София, 

Биологически факултет 

1. Mecheva S., Teofilova T., D. Pilarska. The lower valley of the ruver Tundzha and 

the adjacent protected areas and zones – conservation asignificance in terms of the 

invertebrate fauna in the area - poster 

V. Международна конференция ВСУ'2016, 09-10 юни 2016 г., София 

1. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов. Георадарно 

изследване на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община – 

постер 

2. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа. 2016. Cаlorimetricmeаsurements of porous 

mаteriаls withаpplicаtionsin the ecology – постер 

3. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Application of calorimetric methods – 

постер 

 

 

5.3. Участие на студенти в проекти към Департамент „Природни науки” към 

НБУ през учебната 2015-2016 г. 

 

- Проект „Изследване на генезиса на феномен „Живата вода” в южния 

дял на природен парк „Витоша” 

Ръководител: проф. Рангел Гюров, д.н.  

Екип: доц. Атанас Близнаков, д.н., доц. д-р Биляна Костова 
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Участвали студенти: БП „Науки за Земята и алтернативни енергии ДО‖, VIII сем. - Теодора 

Величкова, Владислав Стоянов, Танчо Пърлев, Никола Дановски 

Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ 

 

- Институционален проект „Студентски практики” 

Участници от Департамента: доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова 

Участвали студенти: 8 студента от бакалавърските и магистърските програми към 

Департамента  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси‖, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

6. Резюмета на отпечатани публикации на щатни преподаватели и студенти от 

Департамент „Природни науки“ за учебната 2015-2016 г. 

 

1. Берберова Р., Б. Костова, Хаджиева В., Г. Петров, SWOT-анализ на 

експериментална методика за изследване на земно-насипни микроязовирни стени чрез 

георадар, Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие 

SES‘2015, ИКИТ-БАН, (2016) 342-344. ISSN 1313–3888 

Abstract: The aim of this paper is to present a SWOT-analysis of research experimental 

methodology of embankment dams using GPRS method (Ground Penetration Radar 

System - GPRS). The methodology was developed based on our previous investigations 

of embankment dams in Bulgaria, namely Malomirski dam (Varbitsa municipality), 

Blatnitsa dam (Streltcha municipality) as well as Smilets-2 (Streltcha municipality). As a 

result from our work we made conclusions concerning advantage of using GPRS method 

in comparison to classical methods for investigation of embankment dams. Regardless of 

some disadvantages of GPRS method, his proper and regular use is a very good 

possibility to monitoring the embankment dams. 

 

2. Гюров Р., А. Близнаков, Б. Костова, Т. Величкова, В. Стоянов, Т. Пърлев, Н. 

Дановски, А. Русев, Р. Закс, Геоложки изследвания на карстовия район „Жива вода‖, 

Годишник‘2015 на департамент ―Природни науки‖, НБУ, (2016), 126-136, ISNN  ISSN 

2367-6302 

Abstract: В южния склон на планината Витоша във варовиците близо до с. Боснек 

се е оформил карстов район с много пещери и извори. Водата на един от изворите 

пулсира. Този феномен е определен от местното население като ―жива вода‖. 

Изворът е споменаван от известни пътешественици и с него са свързани много 

легенди. За изясняване на  генезиса на пулсиране през лятото на 2015 г. се 

проведоха теренни изследвания в карстовия район. Използвана методика: 
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заснемане на карстовия район, проникване в пещерите, георадарни, 

магнитометрични и хидравлични измервания, анализи. 

 

3. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов, Георадарно изследване 

на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община, Сборник с доклади от 16-та 

Международна конференция ВСУ'2016. (2016), 249-254. ISSN: 1314-071X.  

Abstract: We investigated the rehabilitated Marchaevo embankment dam through GPRS-

method. The results shows a good overall condition of the wall. The used method owns 

high resolution and ability for rapid diagnosis in the study of such objects. 

 

4. Костова Б. 2015. Концентрациите на Al и Li в кварц – маркер за определяне на 

възможността за използване на флуидните му включения за изследване на 

рудообразуващи разтвори. Българско геологическо дружество, Национална конференция с 

международно участие „ГЕОНАУКИ 2015―. ISSN 1313-2377. 23-24 

Abstract: The paper presents possibility of substitution the classic methods for 

investigation of suitable fluid inclusions for ore-forming solution investigation with 

alternative one, namely: Al and Li concentration and their ration in quartz crystals as well 

as in their growth zones.  

 

5. Костова Б., Р. Берберова, Геоложки туризъм по Искърски пролом, България, 

Годишник на департамент „Природни науки― 2015, НБУ, (2016), 63-70, ISSN2367-6302 

Abstract: A route was created and tested for the tourists regarding alternative geological 

tourism in the Iskar gorge. The papperwork shows that the resources make the Svoge 

municipal a region with a great potential for development of geotourism. The geological 

tourism could become very popular for the amatures. The combining of geological and 

cultural objects increases the touristic interest to this product. 

 

6. Серафимова Е., С. Николова, В. Петкова, Зеленият покрив – иновационна 

технология за устойчиво развитие и подобряване на околната среда в градовете, In: Proc. 

of 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and 

D. Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, (2016), 273-278 

Abstract: Зеленият покрив е едно от най-атрактивните направления в съвременното 

устойчиво строителство. На първо място това се обуславя от пренаселеността и 

високата плътност на застройката в големите градове, в съчетание с влошената 

екологична среда. Зелените насаждения на покрива позволяват да се намали 

температурата при нагряване на покривната конструкция, да се подобри 

шумоизолацията, поглъщането на прах и е допълнителна среда на представителите 

на фауната.  Зелените покриви могат да осигурят директни, осезаеми ползи в 

съответствие с  действия свързани с климатичната обстановка в България. Тези 
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ползи включват изграждане на система за: енергийна ефективност, намаляване на 

количеството на дъждовните води в градската канализационна мрежа, зелени 

покриви, са по-ефективни в намаляването на топлинния поток, намаляване на 

температурите в градовете, намаляване на островният градски ефект, увеличаване 

на биологичното разнообразие. 

 

7. Хаджиева В., Б. Костова, Р. Берберова, Остойностяване на продукт за геоложки 

туризъм в Искърски пролом, България, Годишник на департамент „Природни науки― 2015, 

НБУ, (2016), 71-77, ISSN2367-6302 

Abstract: The aim of this work is preparation of preliminary valuation of the value of 

geological tourism, comparing it to similar products in the region of Iskar gorge as well as 

valuation of competitive points against existing conditions. The specialized product 

includes of geological objects and similarities in the region of Iskar gorge. Based on 

current student practice related to master program "International alternative tourism" based 

in Natural Sciences Deapartment in NBU is confirmed that the product will be of interest 

and is suitable for a wide range of customers.  

 

8. Contarini M., L. Ruiu, D. Pilarska, P. Luciano, Different susceptibility of indigenous 

populations of Lymantria dispar to the exotic entomopathogen Entomophaga maimaiga. Journal 

of Applied Entomology, 140 (4), 2016, 317-321, ISSN: 1439-0418 

Abstract: The recovery of the host-specific entomopathogen Entomophaga maimaiga is 

still limited to certain world areas, although it is recently spreading to Eastern Europe. This 

study evaluated the effectiveness and fitness of an E. maimaiga isolate from Balkans 

against Lymantria dispar populations collected along the Italian peninsula and main 

islands, where the fungus has never been reported. As a result of different bioassays, the 

pathogenicity against gypsy moth larvae was generally confirmed, although significant 

differences among insects feeding upon diverse forest plant species were observed. The 

lack of significant susceptibility of other lepidopteran species from the same areas is also 

reported. 

 

9. Contarini M., L. Ruiu, D. Pilarska, P. Luciano, Potential impact of Entomophaga 

maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales, Entomophtoraceae) on the 

Lepidopteran fauna inhabiting cork forests in Sardinia (Italy), Redia, 98, 2015, 93-97, ISSN: 

2035-6382 

Abstract: Periodic outbreaks of forest defoliators like the gypsy moth cause severe impact 

to the forest ecosystem, which is normally counterbalanced by the action of their natural 

enemies, including predators, parasitoids, and entomopathogens. Among the latter, the 

host-specific fungus Entomophaga maimaiga can be very effective under favourable 

conditions. Whilst its close evolutionary relationship with gypsy moth, this 
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entomopathogen has never been detected in certain forest areas where L. dispar is a 

common pest. The results of three years laboratory assays with two different strains of E. 

maimaiga from Bulgaria and Croatia against Lepidopteran species inhabiting cork oak 

forests in Sardinia are reported. Significant toxicity and virulence against gypsy moth 

larvae exposed to soil contaminated with resting spores of the fungus was detected for both 

strains, even if the strain from Bulgaria was significantly more effective. Significant lethal 

effects were observed also on M. neustria larvae, but a successful development and 

reproduction of the fungus within insect cadavers was detected only in the gypsy moth. No 

significant effects were observed on other Lepidopteran species. Given a proper choice of 

candidate strains, the introduction of E. maimaiga in Sardinia, to manage the disruptive 

action of the gypsy moth would be desirable. 

 

10. Glavcheva Z., D. Yancheva, E. Velcheva, B. Stamboliyska, N. Petrova, V. Petkova, G. 

Lalev, V. Todorov, Analytical studies of the Alexandrovo Thracian tomb wall paintings, 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN: 1386-1425, 

(2015) 

Аbstrаct: A profound study of samples obtained from Thracian tomb wall paintings at 

Alexandrovo, Bulgaria (dating back to the fourth century BC) were carried out by 

differential scanning calorimetry (DSC), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

and Attenuated Total Reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR FTIR), 

high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDS). The current work provides a glimpse of the ingenious construction 

and painting techniques used in Thracian tomb at Alexandrovo. The results suggest that 

beeswax was used as a paint binder and also revealed presence of various nano-materials. 
 

11. Kostova, B., V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova. 2016. Thermal properties of self-

compacting type decorative cement composites. Proc of Int. Conf. on Thermal analysis and 

calorimetry in Russia (RTAC-2016). Vol. 1. 435-439. ISNB 978-5-7422-5447 (Vol 1). 

Abstract: Through mechanical mixing we prepared three different of self-compacting type 

decorative cement composites based on white Portland cement. They were exposed to 28 

and 120 days of water curing. The obtained samples were investigated with 

Thermogravimetric and differential thermal analyses and Fourier transform infrared 

spectroscopy in order to obtain their thermal properties. As a result we conclude that 

sample composed from cement, marble powder and polycarboxylate-based high range 

water reducer shows the most suitable properties for practical use. 

 

12. Milotic M., O. Mujezinovi, M., Trestic, D. Pilarska, D. Diminic, First record of gypsy 

moth entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in Bosnia 

and Herzegovina. Sumarski list, 1-2, 2015, 59-67, ISSN: 0373-1332 
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Abstract: The entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & 

Soper (Entomophtorales: Entomophtoraceae) was found for first time in populations of 

gypsy moth, Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae), in Greece and the Former 

Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM) after its introduction in Bulgaria in 1999. 

Monitoring studies were conducted in 2012 in oak stands in three sites in the Xanthi region 

in Greece, and in three sites in FYROM in the Prilep region. Gypsy moth larvae, 

predominately in fourth to sixth instar, were collected in May and June. During laboratory 

rearing, mortality of gypsy moth larvae collected in two sites in Greece ranged from 36.4-

89.3%. Larval mortality of L. dispar in the three sites in FYROM ranged from 16.7-87.8%. 

Dead larvae were analysed under light microscopy for presence of E. maimaiga and other 

entomopathogens. E. maimaiga was recorded from one site in Greece (Kidaris vill.), and in 

all study sites in FYROM (Toplica, Belovodica and Krushevo vill.). Azygospores of E. 

maimaiga were found in the bodies of 78.6% of gypsy moth larvae from Kidaris, and in 

8.3-16.3% of the larvae from sites in FYROM. Recent records of E. maimaiga in Serbia 

and the European part of Turkey, and present findings in Greece and FYROM, indicate 

that the fungus most probably has invaded gypsy moth populations in other parts of Balkan 

Peninsula. 

 

13. Mitova I., A. Tasheva, V. Petkova, Applications of calorimetric methods, In: Proc. of 

16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, (2016), 421-426 

Abstract: Thermal analysis comprises a group of techniques in which a physical property 

of a substance is measured to a controlled temperature program. One of the thermal 

analysis techniques – differential scanning calorimetry, is presented in this article. It is a 

highly sensitive technique to study the thermotropic properties of many different biological 

macromolecules and extracts. The results given from the differential scanning calorimetry 

curves depend on the preparation of the sample, and on the instrument sensitivity. Several 

types of differential scanning calorimetry instruments are described along with their 

applications. Also an attempt is made to introduce newer hyphenated techniques of 

differential scanning calorimetry. 

 

14. Pelovski Y., E. Serafimova, N. Kozarev, A. Petrov, V. Petkova, Influence of some factors 

on the global climate system and needed measures, Mechanical Engineering – Scientific Journal, 

In print: ISSN 1857–5293, On-line ISSN 1857–9191 (http://pic.sagepub.com/), Vol. 34, No. 1, 

(2016), 293–302 

Abstract: During last 20 years climate change of our planet became the most often 

discussed global problem. Many scientists have still different views on the factors and the 

coming climate changes. On the base of collected data UN as a Global organization 

adopted special convention with proposed measures to limit the negative tendencies. After 
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Kyoto protocol EU almost a decade is calling for next step Global document and measures 

to be adopted. This paper presents data available and results from our studies on the 

problem proposing the missing successful measures. The methodology used is on the base 

of the energy and carbon cycle balances, rottenly forgotten in many statements and legal 

documents. On the base of the evidences available the priority measures needed to 

minimize climate changes are given for Bulgaria. 

 

15. Petkova V., B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Baláž, P. Baláž. 2016. Behavior of 

high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment. J Therm Anal Calorim (2016). 

doi:10.1007/s10973-016-5710-5 

Abstract: The main object of investigations in this work is the chicken eggshells. The 

effective high-energy milling (HEM) treatment and utilization of chicken eggshells (ES) as 

a bio-waste waste have been investigated in environmental and economic interest. The 

composition of the ES includes mainly inorganic (94 % calcium carbonate as calcite, 1 % 

calcium phosphate and 1 % magnesium carbonate) as well as organic matter (4 %). During 

HEM, the mechanical activation process takes place, which leads to improvement of 

materials properties. The HEM-activated ES samples were characterized by thermal 

analysis, Fourier transform infrared spectroscopy and scanning electron microscopy. The 

decarbonization was carried out using the thermal methods with Ar flow gas. We 

established that the thermal properties of the ES samples change considerably due to HEM 

treatment. The changes appear as: (1) shifting of decarbonization temperature of HEM-

activated samples to lower temperature of about 30°C; (2) decrease in mass losses and 

temperatures of decomposition with the increasing milling time; and (3) decrease in DTA 

peak areas for the all HEM-activated samples. As was shown earlier, the HEM treatment 

has a beneficial effect on the application of the ES. They can be used as: sorbents and soil 

improvers (separately or as mixtures with apatite minerals or appropriate technogenic 

wastes, containing main for the plants nutrients—N, P, K, S, Ca et al.). 

 

16. Petkova V., E. Serafimova, B. Kostova. 2016. Thermal behaviour of nitric-acid-treated 

biomass and chicken litter mixtures. J Therm Anal Calorim (2016). 10.1007/s10973-016-5708-z 

Abstract: The sustainable agriculture is based on biological (organic and ecological) 

agriculture. This is a production system that restricts the use of fertilizers, pesticides and 

growth regulators. Commercial chicken production is one of the largest agricultural 

industries generating large quantities of poultry waste, a serious contaminant of air, soil 

and water. This requires its processing and utilization to obtain products, which can be 

used as a source of bioenergy and soil improvers. In this paper, we proposed a new 

solution of using chicken litter as soil improvers. For the purpose, we prepared four 

mixture samples, composed of chicken litter, another one industrial waste, namely wood 

ash and nitric acid, in different mass ratios. The aim of the study is the chemical and 
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thermal characterization of the samples in order to verify the proposed approach for waste 

utilization. For the purpose, we used chemical analysis, powder X-ray diffraction, Fourier 

transform infrared spectroscopy and thermal analysis. It was found that the selected raw 

materials have a structure and composition, which defines them as carriers of essential 

micronutrients for the plants, without excessive content of heavy metals. The experimental 

results show that used complex of methods (XRD, FT-IR and Thermal analysis) is 

appropriate for the investigation of the mineralization process and the phase 

transformations under NA treatment. 

 

17. Pilarska D., A. Hajek, M. Keena, A. Linde, M. Kereselidze, G. Georgiev, M. Georgieva, 

P. Mirchev, D. Takov, S. Draganova, Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to 

the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory versus field condition. 

Acta zoologica bulgarica, 68,  2016, 117-126, ISSN: 0324-0770 

Abstract: Susceptibility of Lymantria monacha larvae to Entomophaga maimaiga was 

investigated under laboratory and field conditions, using larvae of the natural host, 

Lymantria dispar, as positive controls. In laboratory bioassays, L. monacha and L. dispar 

were injected with protoplasts of two isolates of E. maimaiga and mortality was monitored 

for 20 days. While virtually all injected L. dispar died, with ST50s (median survival times 

for 50% of insects injected with the two isolates) of six – seven days, only 65.6-86.7% of 

the injected L. monacha died, with ST50s of 11-17 days. Both isolates produced conidia 

and resting spores more frequently within dead L. dispar than L. monacha. In more 

ecologically relevant host range assays, larvae of both species were exposed to germinating 

soil-borne E. maimaiga resting spores in the laboratory. 

More L. dispar than L. monacha larvae died after these exposures. However, while resting 

spores were formed within 100% of L. dispar larvae that died, significantly fewer (10%) 

dead L. monacha contained resting spores. When L. monacha larvae were collected during 

an E. maimaiga epizootic occurring in a sympatric L. dispar population, only 0.2 % of the 

L. monacha died and produced spores. These findings corroborate those of previous studies 

reporting a narrow host range for this fungal pathogen. 

 

18. Pilarska D., D. Takov, L. Solter, Current state of microsporidia research in Bulgaria. 

Seminar of Ecology, 2016 with International participation, 21-22.04.2016, Sofia. Proceedings (in 

press).  

Abstract: Microsporidia are primary pathogens related to the Fungi and infect animals from 

all major taxa. This group is particularly important in insects and some species play an 

important role in the natural regulation of insect populations.  

Investigations of insect microsporidia in Bulgaria began in the early 1960s; however, 

systematic research on microsporidian species began in this millennium in close 

cooperation with scientists from Germany, Czech Republic, Austria, Slovakia and the US. 
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Approximately 25 microsporidian species in the genera Nosema, Vairimorpha, 

Endoreticulatus, Amblyospora, Janacekia, Polydispyrenia, Thelohania, Bohuslavia and 

Chytridiopsis have been recovered from the insect orders Diptera, Lepidoptera, Orthoptera 

and Coleoptera, and two new species were described. 

Life history, morphology, host tissue specificity, virulence and prevalence of microsporidia 

from Bulgarian  insect populations are reviewed. Special attention is paid to pathogens of 

the gypsy moth Lymantria dispar, one of the most important pests in Bulgarian broadleaf 

forests. 

 

19. Pilarska D., G. Georgiev, V. Golemansky, P. Pilarski, P. Mirchev, M. Georgieva, M. 

Tabakovic-Tosic, M Todorov, D. Takov, M. Pernek, B. Hrasovec, M. Milotoc, M. Dautabasic, 

O. Mujezinovic, S. Naceski, A. Inakieva_Papazova, M. Matova, P. Vafeidis, Entomophaga 

maimaiga (Entomophtorales, Entomophtoraceae) in Balkan peninsula – an overview. Silva 

Balcanica, 17 (1), 2016,  31-40, ISSN 1311 - 8706 

Abstract: Through a fifteen-year period, by the continuous monitoring to establish the 

distribution of Entomophaga maimaiga in Bulgaria, it is clear that the fungus already 

occurs in many localities among 22 State Forest and/or Hunting Enterprises where it was 

introduced or has spread by natural means. Consequently, as a result of the introduction of 

E. maimaiga in Bulgaria, almost no insecticides were used over the past 15 years and more 

than 10 million BGN (5 million Euros) were saved. E. maimaiga epizootics occurred in the 

neighbouring countries in 2005, 2010 and 2011, intensifying the spread further, so by the 

end of 2013 it expanded its range throughout the Balkan Peninsula. The fungus is now 

present, and to our best knowledge, it was established in Serbia, FYRMacedonia, Greece, 

European part of Turkey, Croatia and Bosnia and Herzegovina. It has clearly shown a 

dramatic impact on gypsy moth populations, possessing a capability to cease gypsy moth 

outbreaks and maintain pest population density at low levels under favourable climatic 

conditions. 

 

20. Pilarska D., R. Radek, W.F. Huang, D.I. Takov, A Linde, L. Solter,  A review of the 

genus Endoreticulatus (Microsporidia, Encephalitozoonidae) with description of a new species 

isolated from the grasshopper Poecilimon thoracicus (Tettigoniidae) and transfer of 

Microsporidium itiiti Malone to the genus. Journal of Invertebrate Pathology, 124, 2015, 23-30, 

ISSN: 0022-2011 

Abstract: The historic genus Pleistophora (Plistophora) is a highly polyphyletic clade with 

invertebrate Microsporidia reassigned to several new genera since the 1980s. Two genera, 

Endoreticulatus and Cystosporogenes, clearly separate into distinct but closely related 

clades based on small subunit ribosomal RNA analysis but are included in different 

families that are each polyphyletic. A microsporidium with morphology resembling the 

Endoreticulatus/Cystosporogenes clade was isolated from the grasshopper Poecilimon 
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thoracicus from a site in Northwest Bulgaria. It produced intense infections in the digestive 

tract of the host but no behavioral changes were noted in infected individuals. Prevalence 

of the microsporidium increased over the active feeding season yearly. Mature spores were 

oval and measured 2.58±0.21 μm×1.34±0.24 μm, with 16 to approximately 32 spores in a 

parasitophorous vacuole. The spores were uninucleate and polar filament coils numbered 

8-9 situated in a single row. The spore polaroplast consisted of an anterior lamellar section 

and a posterior vesicular section, and the posterior vacuole was reduced. Analyses of a 

1221 bp partial SSU-rRNA sequence indicated that the isolate is more closely related to the 

Endoreticulatus clade than to Cystosporogenes, but shows earlier phylogenetic separation 

from species infecting Lepidoptera and represents a new species, Endoreticulatus 

poecilimonae. To compare sequences of Endoreticulatus spp. from Lepidoptera to those 

infecting other insect orders, an isolate, Microsporidium itiiti Malone (1985), described 

from the Argentine stem weevil, Listronotus bonariensis, was sequenced. Like the 

grasshopper isolate, the weevil isolate is closely related but basal to the lepidopteran 

Endoreticulatus clade. The original description combined with the new sequence data 

confirms species status and permits transfer of the isolate from Microsporidium, a genus 

erected for microsporidian species of uncertain taxonomic status, to Endoreticulatus. 

 

21. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova. The measurement of benzen, ethylbenzen, toluene 

and xylene in indoor air in schools in kardzhali. SES 2015. Eleventh Scientific Conference with 

International Participation SES‘2015. 2016. ISSN 1313–3888. 345-352. 

Abstract: Concentrations of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) were 

monitored at schools in Kardzhali town in Bulgaria, during the July and October 2015. The 

concentrations of all species during the investigation period were below guideline value 

Studies have shown that pollutants concentrations in indoor environments are always 

greater than in outdoor environments. Significant seasonal cycles with high values in 

winter and lower values in summer months could be modelled for indoor concentrations of 

BTEX. This is in accordance with findings with completely different climate and building 

characteristics. 

 

22. Serafimova E., S. Milenkova, V. Petkova, Y. Pelovski, Integrated wastes treatment as a 

basic for production new materials, Mechanical Engineering – Scientific Journal, In print: ISSN 

1857–5293, On-line ISSN 1857–9191 (http://pic.sagepub.com/), Vol. 34, No. 1, (2016), 233–239 

Abstract: Quantities of generated industrial and agriculture wastes during the last century 

are much more then all the wastes released during human civilizations developments. 

Utilization of wastes became a global priority on the way to solve global problem with 

shortage of raw materials and energy resources. Mixtures of solid industrial and agriculture 

wastes are investigated on the way to produce of new materials with different application. 

Various techniques are applied during mixtures pre-treatment and final thermal process is 
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used for synthesis of new materials suitable for agriculture or building industry. Thermal 

processes are studied using TG_DTA-DSC equipment. On the base of the investigations it 

is proved that energy for the main thermal treatment are much lower (from 10 to 30%) in 

comparison with traditionally used technologies. The same time due to the use of waste 

biomass as a component the released quantities of carbon dioxide are also much less. The 

obtained results confirm that the carbon dioxide could be about 50% less and natural fuels 

could be saved. On the base of the results obtained a suitable new materials are developed 

and proposed for practical use in the building industry and agriculture.  

 

23. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа. Cаlorimetric meаsurements of porous mаteriаls 

withаpplicаtionsin the ecology. Proc. ХVI International scientific conference VSU'2016 9–10 

June 2016,Sofia, Bulgaria. Vol. I. 434-439. 2016. ISSN: 1314-071X. 

Аbstrаct: This аrticle summаrizes the results from vаrious cаlorimetric studies of porous 

mаteriаls with applications in the ecology through contemporаry thermoаnаlytic 

equipment. Presented аre results from high temperature treаtment of oxide compounds 

which were delivered through different аpproаches such аs: high temperаture oxide melt 

solution cаlorimetry, the in situ cаlorimetric method, differentiаl scаnning cаlorimetry 

(DSC) аnd immersion cаlorimetry. The experiments were performed on the newest types 

of аppаrаtus of SETАRАM аnd Netzsch. 

 

24. Teofilova T., S. Mecheva, D. Pilarska, The lower valley of the Tundzha river and the 

adjacent protected areas and zones – conservation significance in terms of the invertebrate fauna. 

Ann.Univ.Sofia, 101 (4), 2016, 71-84,  ISSN: 1581-4661 

Abstract:  A critical review of the existing literature regarding the diversity of invertebrates 

identified in the area of the lower valley of the Tundzha River was done. We conducted in 

situ field observations for the purposes of exploring the invertebrate fauna and we found 

different complexes of species with conservation significance, including one new in the 

region of the Tundzha river valley ground beetle – Bembidion decolor. Ten main groups of 

threats of natural or anthropogenic origin, affecting the populations of the invertebrates 

existing in the area, were determined. We analyzed the condition of the habitats in the area 

and elaborated a package of proposals for measures restricting the influence of the negative 

factors and threats of anthropogenic origin on the biodiversity. 

 

25. Zúbrik M., A. Hajek, D. Pilarska, I. Špilda, G. Georgiev, B. Hrašovec, A. Hirka, D. 

Goertz, G. Hoch, M. Barta, M. Saniga, A. Kunca, C. Nikolov, J. Vakula, J. Galko, P. Pilarski and 

G. Csóka. 2016. The potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria 

dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in Europe. Journal of Applied Entomology. 140 (8), 565–

579, ISSN: 1439-0418 
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Abstract: Gypsy moth, Lymantria dispar L., is one of the most important pests of 

deciduous trees in Europe. In regular cycles, it causes large-scale defoliation mostly of oak, 

Quercus spp., forests. Government authorities in the most infested countries in Europe 

conduct large-scale applications of pesticides against gypsy moth. In 1999, a new natural 

enemy, the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga, was successfully 

introduced into a gypsy moth population in Bulgaria. Recent investigations suggest that 

now E. maimaiga is quickly spreading in Europe. Herein, past studies are reviewed 

regarding this fungus with special emphasis on its potential for becoming an important 

factor regulating gypsy moth populations in Europe, focusing on the host's population 

dynamics in relation to the fungus, the influence of environmental conditions on fungal 

activity, the influence of E. maimaiga on the native entomofauna, including other gypsy 

moth natural enemies, and spread of the fungus. Based on this analysis, the potential of 

E. maimaiga for providing control in European gypsy moth populations is estimated. 
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Abstract: We find out a functional dependencies between Р2О5
ass

 % и SSA in HEM activated 

natural apatite samples from Tunisia, Estonia and Syria as well. To achieve this result we create a 

new functional dependence eliminating one and the same parameter from other functional 

dependencies, created on the experimental data. 

 

Key words: high-energy milling, Specific surface area, assailable form of P2O5, functional 

dependencies  

 

 

Зависимост на стойностите на специфичната повърхност от 

съдържанията на P2O5
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апатит  
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Нов български университет, департамент „Природни науки“  

РЕЗЮМЕ 

Установена функционална зависимост между изменението на стойностите на Р2О5
ass

 % и 

SSA във високо-енергетично активирани природни образци от апатит от три находища – 

Тунис, Естония и Сирия. За целта е приложен подход за създаване на нова функционална 

зависимост чрез елиминиране на един и същи параметър от зависимости, построени въз 

основа на експериментални данни. 

 

Ключови думи: eнергетично смилане, специфична повърхност, усвояеми форми на P2O5, 

функционални зависимости 
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Въведение  

Седиментните фосфоритови руди са изградени основно от минерала апатит и 

неговите изоморфни модификации. Тези руди имат широко приложение за производство 

на фосфорни торове и подобрители за почви, като класическият метод за това е разтваряне 

на суровината с минерални киселини [Pelovski Y. et al. 2007; Tõnsuaadu K. et al.2011].  

Екологичен метод за обработка на тези руди е интензивно енергетичното смилане 

(НЕМ), чрез което се постига модификация и дефектиране на главния рудообразуващ 

минерал апатат и съответно увеличаване количеството на усвояемата форма от растенията 

форма на Р2О5 (Р2О5
ass

) [Petkova V. et al.2005; Yaneva V. et al. 2009]. Постига се и 

увеличаване на реакционната повърхност (измерена като специфична повърхност SSA) на 

готовия продукт. Целта на използвания подход за активация на изходната суровина е 

получаване на подходящи композити с възможност за приложение в селското стопанство 

като подобрител за почви и/или тор. 

Основна цел в публикуваните статиите за интензивно енергетично модифициран 

апатит, е установяване на най-подходящото време за НЕМ на различни образци, при което 

се постигат оптимални стойности на Р2О5
ass 

и SSA, както и установяване на причините за 

тези резултати. Такива изследвания обикновено са свързани с извършване на голям брой 

анализи [Balaz P, 2008; Jebri S. et al. 2012].  

В предишни наши публикации са установени функционални зависимости между 

НЕМ и стойностите на Р2О5
ass

, както и между НЕМ и SSA в образци от отделни находища 

(Petkova V., V. Koleva et al. 2015; Petkova V., B. Kostova et al. 2015). 

В литературата са публикувани резултати, свързани с възможности за създаване на 

нови функционални зависимости чрез елиминиране на един и същи параметър от две 

функции и обединяване на останалите параметри в нови функционални зависимости, 

както за природни [Б. Костова, 2014], така и за синтетични кристали [Kostova et al. 2009], 

като и при двата типа кристали присъстват дефекти, които се определят като 

сингенетични, получени по време на израстване на кристалите.  

Цел на настоящата работа е да се потърси връзка между изменението на стойностите 

на Р2О5
ass

 и SSA в НЕМ-активирани образци от три находища – Тунис, Естония и Сирия.  

 

1. Материали и методи 

Използвани са образци от седиментен апатит от три находища, разположени в 

Естония (Е), Сирия (S) и Тунис (Т).  

Апатитът от всяко едно находище е модифициран чрез интензивно енергетично 

смилане (НЕМ). Използвана е планетарна мелница Pulverisette-5, Fritsch Co (Germany). 

Всеки един образец е активиран за време от 5, 10, 30, 120, 150, 240 и 300 min. 

Специфичната повърхност (SSA) на изходните и активираните образци е измерена 

чрез ВЕТ – метод (EMS-53 sorptometer and KELVIN 1040/1042 software (Costech 

International)). 
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Химичните анализи са направени чрез стандартни химични методи. Определянето на 

общото съдържание на P2O5 (P2O5
tot

 %) е направено въз основа на разтворимостта му в 

амониев цитрат или в 2% лимонена киселина. Определянето на P2O5
ass

 % е извършено в 

съответствие с БДС 14131-88 и процедурата ЕЕО EEO 77/535. 

Експерименталните данни за SSA и P2O5
ass

/P2O5
tot 

% за всички образци са обработени 

математически до достигане на най-добро съвпадение R
2
 (максимално близко до 1) с 

дадена функция. 

 

2. Резултати и дискусия 

2.1. Функционални зависимости по експериментални данни 

В таблица 1 са представени резултатите за съдържанието на P2O5
tot в изходните 

образци и съотношението P2O5
ass

/P2O5
tot 

% в изходните и модифицираните проби.  

 

Таблица 1 Резултати от химичен анализ 

Образец 
P2O5

tot
 P2O5

ass
/P2O5

tot 
/%  

0 min 0 min 5 min 10 min 30 min 120 min 150 min 240 min 300 min 

T 29.58 21.50 37.00 37.98 42.85 53.01 55.00 60.00 60.48 

S 29.50 23.50 24.60 29.15 36.00 47.29 49.53 52.24 54.40 

E 26.60 13.00 20.90 23.00 27.80 43.53 46.62 54.78 57.30 

 

 Фигура 1 илюстрира нарастването на съдържанията на P2O5
ass 

(изразено като 

съотношението P2O5
ass 

/P2O5
tot 

%) от неактивирана проба към проби с увеличаване на 

времето на НЕМ.  

 

 
Фиг. 1. Функционални зависимости на времето за НЕМ от P2O5

ass 
/P2O5

tot 
%  

 

Образците на трите типа апатит показват експоненциално увеличаване на 

стойностите на разтворимата форма P2O5 % от неактивираната изходна форма на апатита 
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(представена на фигурата като 0 min) към образците с увеличаващо се времето на НЕМ 

активация с най-добър фит на функцията както следва: 

- Образците от Естония имат най-добро съвпадение R
2
 = 0.999 по следната формула: 

(2.1.1)   2964151594144 ../exp.  xy , 

- Образците от Сирия са с най-добро съвпадение R
2
 = 0.984 по формулата: 

(2.1.2)   65338703129 ../exp.  xy , 

- Образците от Тунис имат най-добро съвпадение R
2
 = 0.997 по формулата: 

(2.1.3)   7762421167126 ../exp.  xy  

 

 Фигура 2 показва изменението на SSA на образците при време за НЕМ -активация на 

образите от 0 до 360 min. 

И при трите типа апатит се наблюдават два интервала: (i) първи интервал на рязко 

увеличаване на SSA от 0 до 30 min време на НЕМ активация и (ii) втори интервал с 

намаляване на SSA от 30 до 300 min време на НЕМ активация.  

Данните от първия интервал не са използвани при математичната обработка на 

резултатите, поради малкия брой точки в тях. Данните от втория интервал показват ясно 

намаляването на стойностите по експоненциална функция за образците от Сирия и Тунис 

и по линейна функция при образците от Естония. 

 

 
Фиг. 2. Функционални зависимости на времето за НЕМ от стойностите на SSA 

 

- Образците от Естония показват най-добро съвпадение R
2
 = 0.994 по формулата: 

(2.1.4) xbay  , 

- Образците от Сирия показват най-добро съвпадение R
2
 = 0.981 по формулата: 

(2.1.5)   251711932417 ../exp.  xy , 

- Образците от Тунис показват най-добро съвпадение R
2
 = 0.980 по формулата: 

(2.1.6)   57528766717 ../exp.  xy  
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2.2. Нови функционални зависимости 

  

В Таблица 2 са представени резултатите от измерванията за SSA. 

 

Таблица 2. Резултати от измерванията на SSA 

Образец/ 

време за 

HEM 

SSA 

m
2
.g

-1
 

5 min 10 min 30 min 120 min 150 min 240 min 300 min 

T 14.43 20.47 18.48 8.72 7.65 7.10 5.68 

S 9.95 13.71 16.42 8.11 7.70 5.68 4.11 

E 2.45 9.46 11.90 8.61 7.55 5.11 3.21 

 

Фигура 3 представя нова експоненциална зависимост, получена чрез елиминиране на 

параметъра „време на НЕМ активация― и показва връзка между химичния състав и 

специфична повърхност на образците. 

 

 
Фиг. 3. Функционални зависимости на SSA от P2O5

ass 
/P2O5

tot 
%  

 

Образците от Естония и Сирия имат линейно изменение на SSA спрямо P2O5
ass

 % по 

линейна функция с най-добро съвпадение R
2
 = 0.95 (за Естония) и R

2
 = 0.99 (за Сирия) по 

следната формула: 

(2.2.1) xbay  , 

Образците от Тунис са с експоненциално намаляване на стойностите на SSA спрямо 

P2O5
ass

 %  с най-добро съвпадение R
2
 = 0.92 по формулата: 

(2.2.2)  20020060444  xxy *...exp  
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Получените нови зависимости позволяват определяне стойностите на SSA от тези на 

P2O5
ass

 % и обратно, като така може да бъде измерен експериментално само единия 

параметър. Функциите позволяват и експериментално измерване на по-малък брой точки 

и математическо изчисляване на стойностите за други времена на НЕМ. За разлика от 

прилагането на този метод при други материали, получената зависимост е за природни 

кристали, които имат пост-генетични дефекти, получени след тяхната кристализация. 

 

Заключение 

Чрез елиминиране на еднаквия параметър от две функционални зависимости, 

построени въз основа на експериментални данни, и създаване на нова такава се създава 

възможност за: 

- получаване на нова информация и съответно нова или по-пълна интерпретация на 

получените експериментални данни; 

- оптимизиране на броя и видовете експериментални измервания. 

Тъй като този подход е прилаган успешно при различни видове кристали (природни 

и синтетични), имащи различни типове дефекти (син- и пост-генетични), както и при 

данни, получени при различни експериментални методи, той може да бъде развит в 

методика. 
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Abstract 

A route was created and tested for the tourists regarding alternative geological tourism in the 

Karloukovo region. The research shows that the region has a potential for development of 

geotourism. The geological tourism could become very popular for the amatures.  
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Геоложки туризъм в района на Карлуково, България 

 

Биляна Костова, Ралица Берберова 

Нов български университет, департамент „Природни науки“ 

РЕЗЮМЕ 

Създаден е и е тестван туристически продукт (маршрут) за алтернативен геоложки туризъм 

в района на Карлуково. Изследването показва, че районът има потенциал за развитието на 

геоложки туризъм, който може да добие голяма популярност сред любители на геологията. 

 

Ключови думи: алтернативен туризъм, геоложки туризъм, района на Калруково 

 

 

Въведение  

Геоложкият туризъм е една от алтернативните форми на туризъм, която е добре 

развита в световната практика. В последните години в България отделни туристически 

агенции предлагат геоложки туризъм под формата на допълнителна услуга или като 

елемент от туристическия пакет, но като самостоятелен туристически продукт този вид 

туризъм е слабо развит и непопулярен сред потребителите [Костова Б., Р. Берберова, 2010; 

Костова Б. и кол., 2013; Костова Б., Р. Берберова, 2016]. 

В световен мащаб геоложкият туризъм се популяризира по два основни начина: чрез 

рекламите на туристическите агенции и чрез множество публикации и книги за наличните 

ресурси за този туризъм в различни страни и региони [Newsome D .,  R. Dowling, 2006; 

Farsani N. et al. 2012]. В България се използва предимно първия подход – чрез отделни 

туристически агенции, тъй като публикациите във връзка с геоложкия туризъм са 
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свързани основно с произхода на отделни геоложки феномени в страната ни, без да 

показват възможни маршрути [Съчков Д., Д. Синьовски, 2010; Синьовски Д., 2011; 

Синьовски Д., 2012; Балтаков Е., 2013]. Публикациите, които показват изготвени 

продукти за геоложки туризъм в България са недостатъчни [Костова Б., Р. Берберова, 

2010; Костова Б. и кол., 2013; Костова Б., Р. Берберова, 2016; Хаджиева В., Б. Костова, Р. 

Берберова, 2016].  

Цел на настоящата работа е: (i) създаване на туристически продукт (маршрут) за 

геоложки туризъм в района на Калуково и (ii) популяризиране на този тип туризъм както 

между българските, така и сред чуждестранните туристи. Продукът е създаден въз основа 

на обекти, разположени в района на Карлуково, община Луковит, област Ловеч. 

Маршрутът е тестван със студенти, обучаващи се в различни програми на департамент 

―Природни науки‖ в Нов български университет – бакалавърски програми „Екология и 

опазване на околната среда― и „Биология―, и магистърска програма „Международен 

алтернативен туризъм‖ с цел установяване на възможността за неговото изпълнение и 

интерес от страна на потенциални потребители.  

 

1. Обекти 

Изборът на обекти е свързан с: (i) непосредствената им близост до гр. София; (ii) 

възможност за еднодневна екскурзия, (iii) достъпност на обектите за туристи от всякаква 

възрастова група и (iv) възможност за наблюдение на разнообразни геоложки образувания 

с карстов произход.  

В маршрута са включени следните обекти: Карстов извор „Глава Панега―, Пещера 

„Проходна―, Национален пещерен дом „Петър Трантеев―. 

 

2. Маршрут и екскурзоводски беседи  

Създаден е еднодневен туристически маршрут за геоложки туризъм с начална и 

крайна точка гр. София: София - Карстов извор „Глава Панега― – Пещера „Проходна― - 

Национален пещерен дом „Петър Трантеев― – София (Фиг. 1). Обектите от маршрута са 

леснодостъпни и могат да се посещават от деца и възрастни без необходима специална 

подготовка или екипировка. Обектите са част от първия в страната ни Национален геопарк 

„Искър - Панега‖ [http://www.geopark.lukovit.bg/]. 
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Фиг. 1 Маршрут и обекти (Google maps) 

 

2.1. Карстов извор „Глава Панега“ 

Карстов извор „Глава Панега― е разположен до с. Златна Панега, община Ябланица, 

Ловешка област (Фиг. 2). 

 

  
Фиг. 2 Карстов извор „Глава Панега― (личен архив) 
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Карстовият извор е включен в Регистъра на защитените територии на Р. България с 

код № 99 в страната ни и съгласно Закона за защитени катерогии [Закон за защитени 

територии]. Категоризиран е като „природна забележителност‖, а целта за обявяване е 

опазването на карстов извор. Площта на защитената територия обхваща 1,5 ha 

[http://eea.government.bg/zpo/bg/]. 

Понятието карст е въведено от Йован Цвиич. Произлиза от името на варовитото 

плато Карст (Краст, Крас, Кряж Кръст), източно от град Триест (Словения). Карстът 

представлява съвкупност от земни форми, които са образувани в лесно разтворими и 

сравнително бързо излужващи се скали – основно карбонатни скали (варовици, 

доломити). Карстовият процес протича чрез превръщането на карбонатите в бикарбонати. 

За осъществяването му в природни условия са необходими карбонатни скали, вода и 

въглероден диоксид (набавя се чрез разтваряне на карбонатните скали). Карстовите извори 

обикновено са буйни и много често са с постоянен дебит. Изворите може да са свързани с 

карстови пещери и карстови тунели [Gunn J., 2004]. 

Температурата на водата на извора „Глава Панега‖ варира в границите межу 8.4 и 

15.4°С. Изворът дава началото на два елипсовидни басейна – източен, който е по-голям 

(Горното езеро) и западен, който е по-малък. Двете езера са свързани чрез подземен 

сифон. Горното езеро е с дължина 73 m и широчина – 22 m. До малкото езеро се намират 

две малки пещери – Долната и Горната дупка. Предполага се, че от някоя от тях в 

миналото е извирала водата, но по-късно, под влияние на карстовите процеси, изворът се е 

преместил на сегашното си място. Хидрогеоложки проучвания показват, че най-вероятно 

изворът черпи водите си от карстовия район между селата Ябланица и Брестница и от р. 

Вит. От р. Вит води проникват под земната повърхност в понора на р. Вит, разположено 

под с. Гложене. Тези води се движат под с. Брестница и извират при извора Глава Панега, 

като дължината на подземната карстова система е 12 km. Правен е експеримент с 

оцветяване на водата в понора на р. Вит, при който оцветената вода излиза при извора 

след 11 - 12 дни. В близост до извора „Глава Панега‖ има още няколко по-малки извора 

със средна температура на водата около 20°С. 

„Глава Панега‖ е вторият по големина карстов извор в България. Карстовите води са 

около 40 % от всички води в България. Голяма част от тях излизат на земната повърхност 

като обилни карстови извори. В сравнение с другите типове подземни води, те имат 20 - 

30 пъти по-голям дебит, което ги прави удобни за каптиране и за стопански нужди. 

Изворът „Глава Панега‖ дава началото на р. Златна Панега, която е десен приток на 

р. Искър. Дължината й е 50, 3 km. Площта на водосборния басейн на реката е сравнително 

малък – 350 km
2
, което е 4 % от водосборния басейн на р. Искър. Река Златна Панега 

отводнява най-северозападните части на Ловешка област. Реката тече в северна посока, 

като преди тр. Луковит образува живописен пролом. Чрез извора на реката, р. Искър има и 

карстово подхранване, както и подхранване от водите на р. Вит. [Коев Е., 2015]. 
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2.2. Пещера „Проходна“ 

Геоложкият феномен пещера „Проходна‖ се намира северно от с. Карлуково, община 

Луковит, Ловешка област (Фиг. 3). 

Карлуковският карстов комплекс Пещера „Проходна‖ е обявен за „природна 

забележителност‖ съгласно Закона за защитени територии и е включен под код № 28 в 

Регистъра на защитените територии на Р. България с цел опазване на пещерата. Площта, 

която заема е 1,5 ha. Съгласно Закона за биологичното разнообразие [Закон за 

биологичното разнообразие] обектът „Карлуковски карст‖ е включен и в Националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000 съгласно Директивата за опазване на дивите птици 

[http://eea.government.bg/zpo/bg/, Директива 2009/147/ЕО]. Пещера ―Проходна‖ е включена 

също така в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България 

[http://mgu.bg/geosites/prohodna.html]. 

 

  
Фиг. 3 Пещера „Проходна‖ (личен архив) 

 

Пещера „Проходна― е първично карстово образувание, формирано при разтваряне на 

варовици от подземни води. Туристическата част на пещера „Проходна‖ включва 

наблюдение на карстов мост с дължина около 80 m. Разположен е на 250 m надморска 

височина сред биокластични варовици, образувани в плитко море в края на Кредния 

период преди 66-68 млн. г. Обявен е за природна забележителност през 1962 г. 

Карстовият мост представлява част от пещерен коридор с внушителни размери, с 

посока приблизително изток-запад. Общата дължина на моста е около 80-100 m, а 

височината му е над 20 m. Формиран е от активните карстови процеси, характерни за 

целия район. Основна роля при образуването му са изиграли карстовите процеси, 

разломната структура недалеч от него и речната дейност на р. Искър, причинила 

прекъсването на пещерния коридор. Вътрешността му е слабо осветена, поради 

денивелацията между източния и западния вход, но около входовете е светло. Независимо 



 

Department of Natural Sciences  

New Bulgarian University 

Annual’2016 

 

66 

 

от това, пещерата няма нужда от изкуствено осветление, тъй на тавана й присъстват два 

отвора, които са и главната атракция на пещерата. Двата отвора (окна), наречени 

„божиите очи‖, са били обект на кинематографични продукции (Време разделно, 

музикални клипове и др.). Те са се образували поради разрушителни процеси (изветряне), 

причинено от вода, ветрове и температурни разлики. 

Днес нивото на реката е по-ниско от пещерния под, но в недалечното геоложко 

минало водите на р. Искър са запълвали пещерата или поне част от нея. 

Западният отвор на скалния мост е сред отвесни скали в десния бряг на реката, които 

са част от пещерната система на Карлуковския карстов комплекс. Той преминава в слабо 

изразена и относително къса карстова долина, по стените на която има разнообразни 

вторични карстови образувания (фиг. 4). Вторичните карстови образувания са продукт на 

утаяване разтворения материал във водите – такива са различни натечни образувания – 

сталактити, скалагмити, драперии и т.н.  

 

 
Фиг. 4 Вторични натечни карстови образувания в туристическата част на пещерата (личен 

архив) 

 

Поради по-високото хипсометрично ниво около източния отвор няма голямо 

разнообразие на карстофи форми. Повърхностните води само са преминавали през него, 

без да се осъществява процес на отлагане на карбонатни вещества, и са се вливали в р. 

Искър, чиито води са били на нивото на долния отвор и флуктуациите са въздействали 

активно върху окарстяването на десния склон. [http://mgu.bg/geosites/prohodna.html, 

Иванов И., 2015]. 

 

2.3.Национален пещерен дом „Петър Трантеев“ 

Националният пещерен дом ―Петър Трантеев‖ се намира в местността „Калето‖, на 

12 кm от гр. Луковит и на 2 кm от ж.п. гара Карлуково на ж.п. линията София-Мездра-

Варна. Изграден е през 1981 г. върху варовикови скали. Построен е за нуждите на научно-

проучвателните дейности по спелеология в богатото на пещери, пропасти и понори 

Карлуковско карстово плато. По-късно той се развива като туристическа база 

[http://npdkarlukovo.wixsite.com/lukovit]. Базата е подходяща за свободно време и обяд за 
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туристите. От Пещерния дом се открива гледка към долината на река Искър, откъдето 

може да се наблюдават резултатите от разрушителната дейност на реката – завоите на 

реката и пролома, който тя е образувала в скалите (Фиг. 5).  

Разрушителната дейност на една река се нарича ерозия. Ерозията може да бъде 

дълбочинна и странична. Този тип ерозия се проявява в размиване на бреговете и 

разширяване на речната долина. За по-интензивното й протичане голяма роля играят 

извивките на реката. В тези случаи възниква асиметричност на самото речно легло. При 

придвижването си по речното течение (с налични завои) водните струи не заемат 

централната част на коритото, а обикновено се приближават към външната част на завоя, 

където постепенно подкопават брега. Той става по-стръмен, а разрушеният скален 

материал се натрупва във вътрешната част на завоя. Вътрешният бряг е по-полегат, а 

коритото на реката откъм него е по-плитко. Добре оформените речни завои се наричат 

меандри. В резултат на дълбочинната ерозията на скалите се образуват и проломите на 

реките, какъвто е пролома на р. Искър (Искърският пролом).  

 

   
Фиг. 5 Изглед от площадката пред Националния пещерен дом ―Петър Трантеев‖ 

 

3. Дискусия 

Точките от предложения маршрут предизвикват интерес при всички групи студенти, 

независимо от техните професионални интереси. Това показва възможност за привличане 

и на туристи, които нямат изявен интерес към геоложки обекти.  

Изнесените екскурзоводски беседи, поднесени без строги геоложки термини или с 

включени такива, но обяснени на достъпен език, позволяват маршрута да бъде актуален за 

различни възрастови групи туристи. Участващите студенти в тестовете определят избора 

на обекти за подходящ, тъй като само пещера „Проходна‖ е по-популярна дестинация, 

като за нея се знае твърде малко, а другите два обекта са практичеки непознати за тях. 

Това, в комбинация с липсата на указателни табели в района ги прави слабо посещаеми. 

Близостта до други туристически обекти позволява удължаване на маршрута до два 

или три дни, например с посещение на на някои от  Стоте национални туристически 

обекта, намиращи се в близост по описания маршрут – например Часовниковата кула в 

Ботевград, която е символ на града и присъства в герба му, Етрополски манастир и 

Етрополски водопад, Правешки манастир и т. н. 
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Заключение 

 Въз основа на проучването могат да бъдат направени следните заключения: 

- еднодневният маршрут е подходящ за хора в различни възрасти и хора, които не 

разполагат с много свободно време; 

- обектите са част от първия в България Национален геопарк „Искър - Панега‖, но 

все още повечето обекти са непознати и нови за широката публика и предизвикват 

интерес; 

- геоложките ресурси в района на Карлуково дават основание той да се определи 

като дестинация с изключителен потенциал за развитието на геоложки туризъм; 

- всеки един обект представлява интерес и може да се обособи като самостоятелен 

продукт за геоложки туризъм, като за целта ще бъде необходимо да се разшири 

беседата за съответната точка на посещение; 

- комбинирането на ресурсното многообразие в района позволява създаването на 

разнообразни туристически продукти; 

- необходимо е създаване на подобни маршрути в останалите райони на България, 

което ще увеличи туристическия потенциал на съответние райони; 

- подобни маршрути ще популяризират България като дестинация с голям потенциал 

за геоложки туризъм. 
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Abstract 

The work presents an example valuation of the product of geological tourism. The price is 

compared to similar products in the region of Karlukovo to assess its competitiveness. 

Specialized products include only geological formations. 
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РЕЗЮМЕ 

Разработката представя примерно остойностяване на продукт за геоложки туризъм. Цената е 

съпоставена с други ценовите предложения за подобни продукти в района на Карлуково, за 

да се оцени неговата конкурентност. Специализираният продукт включва само геоложки 

обекти.  

 

Ключови думи: ценообразуване, геоложки туризъм, Карлуково 

 

 

Въведение  

Геоложкият туризъм е добре развит в световната практика. В България този 

туристически продукт е слабо развит като самостоятелен такъв, което го прави и слабо 

популярен сред потребителите [Костова Б., Р. Берберова, 2010; Костова Б. и кол., 2013; 

Костова Б., Р. Берберова, 2016]. 

В България геоложкия туризъм се популяризира предимно чрез отделни 

туристически фирми. Популяризирането му чрез публикации и книги за наличните 

ресурси в страната ни не е приложимо, тъй като публикациите във връзка с геоложкия 
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туризъм са свързани основно с произхода на отделни геоложки феномени в страната ни, 

без да показват възможни маршрути [Съчков Д., Д. Синьовски, 2010; Синьовски Д., 2011; 

Синьовски Д., 2012; Балтаков Е., 2013]. Публикациите, пряко свързани с изготвени 

продукти за геоложки туризъм в България са недостатъчни [Костова Б., Р. Берберова, 

2010; Костова Б. и кол., 2013; Костова Б., Р. Берберова, 2016; Хаджиева В., Б. Костова, Р. 

Берберова, 2016; Хаджиева В. и кол., 2016; Костова Б., Р. Берберова, 2017]. Същото се 

отнася и за публикациите, свързани с ценообразуване на тези продукти [Хаджиева В., Б. 

Костова, Р. Берберова, 2016]. 

Предлагането на самостоятелни продукти за геоложки туризъм на туристическия 

пазар изисква изготвяне на предварителна оценка за стойността и конкурентността на този 

продукт.  

Върху процеса на ценообразуване оказват влияние много и разнообразни фактори – 

икономически (вътрешни и външни за организацията), политически, социални, 

религиозни, демографски, образователни, културни и т.н.   

Процесът на ценообразуване може да бъде разгледан и като елемент на маркетинга 

и в частност елемент от маркетинг-микса [Хаджиева В. и кол., 2016; Мичева Е., 1993; 

http://www.netmba.com/marketing/mix/].  

Целта на настоящата разработка е да се изготви предварителна оценка на стойността 

на еднодневна геоложка екскурзия, която да се съпостави с ценовите предложения за 

подобни такива продукти в района на Карлуково, за да се оцени конкурентността му 

спрямо тях. 

 

2. Обект на остойностяване  

 Обект на ценообразуването е еднодневна туристическа екскурзия за геоложки 

туризъм с начална и крайна точка гр. София: София - Карстов извор „Глава Панега― – 

Пещера „Проходна― - Национален пещерен дом „Петър Трантеев― – София [Костова Б., Р. 

Берберова, 2017]. 

 

4. Методи 

 Използвани са два метода: 

- метода на стандартните разходи (Standart-cost pricing) за остойностяване на продукта; 

- съпоставителен анализ за оценка конкурентността на продукта на пазара. 

 

5. Резултати и дискусия 

Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който реализира печалба, 

докато другите елементи реализират разходи. Цената е също така един от най-гъвкавите 

елементи на този микс поради това, че може да бъде бързо променяна, за разлика от 

характеристиките на продукта или от задълженията към дистрибуторските канали.  
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В теорията и практиката са познати разнообразни методи и техники за 

ценообразуване. Една от класическите техники за ценообразуване е посредством 

приложението на метода „разходи +―. В зависимост от това по какъв начин се определят 

двата структурни елемента на цената - разходите и надбавката, съществуват няколко 

разновидности на ценовата формула „разходи +―. Методът на стандартните разходи 

(Standart-cost pricing) би дал оптимален ефект по отношение на продукта за геоложки 

туризъм [Хаджиева В. и кол., 2016]. Въз основа на този метод е направена примерната 

калкулация, представена в Таблица 1 (Стойността на пробег за 1 km на автобус е по 

оферта на транспортна фирма [http://transport-bg.eu/rates-offer-price-transfers/]). 

 

Таблица 1. Примерна калкулация за единична продажна цена на екскурзията за един 

турист 

Перо Единична 

цена с 

ДДС 

Коли-

чество 

Общо + 40% печалба 

(-20% за сайта за 

групово 

пазаруване) 

Крайна 

цена/лв 

Автобус пробег в km 

(застраховка и т.н.) 

2.22 

лв./km 

284 630.48   

Екскурзовод-беседа 25 

лв. 

1 25.00   

Командировки 

(екскурзовод+шофьор) 

30 

лв./ден 

2 60.00   

ОБЩО разходи за 18 

туриста 

  715.48 286.19 1001.67 

ЕДИНИЧНА 

ПРОДАЖНА цена за 

един турист  

    55.64 

 

 Ценообразуването на предложения туристически продукт за геоложки туризъм е 

изготвено за 18 туристи. В цената са включени транспортни разходи, застраховка и 

екскурзоводско обслужване. Цената не включва разходи за храна и входни такси. 

Предвижда се свободно време за обяд в Националния пещерен дом „Петър Трантеев―, а 

включените в маршрута обекти нямат входни такси за посещение. Предвидена е 

възможност за предлагане на продукта чрез сайт за групово пазаруване, тъй като в 

последните години популярността на този начин на пазаруване се увеличава.  

 В Таблица 2 са представени съпоставителни ценови предложения за други подобни 

продукти в този район.  
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Таблица 2. Ценови предложения  

Предлаган продукт Основни 

ценообразуващи 

елементи 

Група, 

туристи/ 

брой 

Цена/ 

лв. 

* София - Карстов извор „Глава 

Панега“ – Пещера „Проходна“ - 

Национален пещерен дом „Петър 

Трантеев“ – София 

транспорт, 

застраховка, 

екскурзоводско 

обслужване 

19 55.64 

София - с. Карлуково - Ловеч - София 

[http://travelguide.bg/peshtera-prohodna-

i-lovech-14810.html] 

транспорт, 

туристическа програма в 

Ловеч, 

посещение на пещера 

Проходна, 

екскурзоводско 

обслужване, 

туристическа 

застраховка на ЗАД 

„Армеец― 

40 29.00 

София - Проходна - Провъртеника - 

Искърски меандри - Природен парк 

Панега - Глава Панега - София 

[http://www.atlas-

s.com/BG_one_day/view.html?oid=5011

23] 

транспорт по маршрута, 

посещение на пещера 

Проходна, посещение на 

ландшафтен парк 

Панега, екскурзоводско 

обслужване, 

туристическа 

застраховка  

до 25 33.00 

София - Геопарк „Искър Панега― - 

София 

[https://machirski-sport.com/tours/] 

транспорт, планински 

водач, планинска 

застраховка 

 

14 35.00 

*Забележка: създадения нов продукт за геоложки туризъм 

 

 От Таблица 2 става видно, че при формирането на цената, основен елемент за 

всяка оферта се явяват разходите за транспорт и екскурзоводско обслужване. Вземайки 

предвид и броя туристи за екскурзия, и броя обекти в маршрутите, се установява, че 

стойността на изготвения специализиран продукт за геоложки туризъм е в рамките на 

пазарните цени на подобни услуги. Това ни дава основание да смятаме, че такива 

туристически продукти са достъпни за потребителите, освен че биха представлявали 

интерес за тях. 

 

Заключение 

Въз основа на изготвеното остойностяване и неговата съпоставка с подобни офертни 

предложения показва, че продуктът е конкурентен.  
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Abstract 

The origin and existence of the astrology together with the astronomy are presented briefly. 

The phenomenon of the precession, which plays fundamental role in both astronomy and 

astrology is regarded. Main concepts and dogmas of the astrology are elucidated. Some 

checks that show the lack of practical usefulness of the astrology are pointed out. 

  

Key words: astrology, astronomy, history  

 

 

Астрология и астрономия 

 

Цветан Б. Георгиев 

Нов български университет, Департамент „Природни науки“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Представени са накратко произходът и съществуването на астрологията заедно с 

астрономията. Разгледан е феноменът прецесия, който играе важна роля в астрономията и 

астрологията. Изтъкнати са основните понятия и догми на астрологията. Указани са някои 

проверки на практическата безполезност на астрологията. 

 

Ключови думи: астрология, астрономия, история 

 

 

Увод 

Древните хора не разбирали природата и били безсилни пред стихийните бедствия. 

Те вярвали, че Слънцето и Луната се раждат при изгрев и умират при залез. По-късно 

Слънцето и Луната били обожествявани. Същевременно, съпоставяйки спокойствието и 

реда на небето с агресивността и хаоса сред хората, древните започнали да вярват, че 

конфигурациите на небесните светила влияят върху земния живот. При шумерската 

цивилизация, в IV х.пр.н.е., светогледът и религията били неотделими. От тогава водят 

общото си начало науката астрономия и псевдо-науката астрология. Основите на 

астрономията и най-важните моменти от историята на астрономията са представени напр. 

в книгата на Георгиев и Недялков (2017). 
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Според най-старите писмени данни древните астрологични концепции и практики 

са се оформили около III х.пр.н.и. и са играли важна светогледна роля. Около средата на I 

х.пр.н.е., при вавилонците (халдейциге), астрологичните схващания били донякъде 

систематизирани. С това древната астрология, за която се знае малко, приключила.  

 

Зодиакални съзвездия и прецесия 

Елинският математик и астроном Хипарх от Некея поставил началото на 

класическата астрология. В 129 г.пр.н.е. той въвел разделяне на еклиптиката на 360
o
 и 

предоставил на всяко от 12-те зодиакални съзвездия по 30
o
 от нея. Хипарх поставил нул-

пункта (отпровната точка, 0
o
) на това разделяне приблизително в съзвездието Овен, 

където тогава се е намирала пролетната равноденствена Точка γ . Съответствието между 

зодиакалните съзвездия и календарните месеци, въведено от Хипарх, е традиционно за 

астрологията и днес (Фиг.1).  

 
Фиг.1. Традиционното за астрологията асоциране на зодиакалните съзвездия и 

календарните месеци, което е било валидно през IV–II пр.н.е. (Съответните периоди са 

дадени в Таб.1. (http://wallpapernpictures.blogspot.bg/2012/06/zodiac-signs.html) 

 

 
Фиг.2. Съвременно съответствие между зодиакалните съзвездия и календарните месеци   

(http://fsymbols.com/signs/zodiac/)  
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Освен денонощно и годишното видимо въртене, небесната сфера има и хилядолетно 

видимо въртене. Още Хипарх е отбелязал, че равноденствията настъпват все по-рано, т.е. 

избързват. Явлението било наречено прецесия (избързване). Тогава през март-април Точка 

γ се е намирала в съзвездието Овен, но днес тя е избързала вече с около месец и през март-

април Слънцето се проектира върху предходното съзвездие Риби (Фиг.2). 

 

 
Фиг.3. Ход на Точка γ по еклиптиката и сред съзвездията през последните хилядолетия 

( https://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac#/media/File:Equinox_path.png) 

  

Хилядолетният път на Точка γ по еклиптиката е отдавна установен. Фигура 3 

показва, че Точка γ се е намирала срещу трите ярки звезди на съзвездието Овен през V-IV 

век пр.н.е., а по времето на Хиарх тя вече е напускала това съзвездие. По-нататък и днес 

Точка γ преминава през съзвездието Риби, като ще подходи към ярките звезди на 

съзвездието Водолей към края на това хилядолетие.  

 

 
Фиг.4. Прецесионно въртене на земната ос и съответното ретроградно пълзене на Точка γ 

по еклиптиката, срещу директното (видимо) годишно движение на Слънцето  

(http://pperov.angelfire.com/galactic.html) 
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Прецесията, въведена като термин за характеризиране на избързването на 

равноденствията, отдавна се отнася и за земната ос.  

 

 
Фиг.5. Прецесионен ход на северния небесен полюс за ≈ 26 000 г. около полюса на 

еклиптиката. През XXI век полюсът е до Полярната звезда (вдясно, в средата)  

(http://herebedragons.weebly.com/dragon-precession.html) 

 

Прецесията на земната ос е ретроградно въртене на пространственото 

положение на Земната ос с период около 26 000 години. Земната ос, която е наклонена 

към оста на земната орбита на ε ≈ 23.5
o
 описва два конуса с върхове в центъра на Земята и 

ъглов радиус върху небесната сфера 23,5
o
 (фиг.4). 

 

 
Фиг.6. Положения на пролетната равноденствена Точка γ сред зодиакалните съзвездия в 

последните около 13 000 години (http://revealer.com/review.htm) 

http://herebedragons.weebly.com/dragon-precession.html
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Прецесията на земната ос се дължи на неравномерното разпределение на земната 

маса и външните гравитационни сили, главно на Луната и Слънцето. Терминът прецесия е 

пренесен от астрономията във физиката. Прецесия се наблюдава при въртенето на пумпал. 

Освен като ретроградно пълзене на Точка γ по еклиптиката, прецесията се проявява 

и като обикаляне на небесните полюси около еклиптичните полюси по почти кръгови 

траектории ъглови радиуси 23.5
o
. (Фиг.5). 

В резултат на прецесията на земната ос в течение на около 26 000 години Точка γ 

преминава през всички зодиакални съзвездия (фиг.6).  

Прецесията и положението на Точка γ са особено важни и за астрономията 

(Karttunen, 2003), най-малко защото Точка γ е нул-пункт за ректасцензията при 

екваториалните небесни координати.  

 

Астрологията от XVII до XXI век 

Астрологията пребивавала в привидно мирно съвместно съществуване с 

астрономията чак епохата на Кеплер и Галилей.  

Йохан Кеплер (XVII век), известен и като последният велик астролог, е обявил 

ясно че прави хороскопи на европейските велможи поради финансови причини. Около 

1620 г. той е написал: ―Разбира се, астрологията е глупавата щерка, но, боже мой, къде би 

се дянала нейната великомъдра майка, астрономията, без глупавичката си щерка. Светът, 

обаче е още по-глупав и в полза на своята стара и разумна майка, глупавата щерка е 

длъжна бърбори и лъже. А заплатите на математиците ми [асистенти-изчислители], макар 

и толкова нищожни, би ги нямало, ако щерката не подработваше.‖ (Мейер, 1902). За 

разлика от Кеплер, Галилео Галилей не е приемал такова оправдание. Галилей пишел 

гневни писма на Кеплер, като иронизирал и заклеймавал астрологията (Идельсон, 1943) . 

Астрономията е започнала да се отделя от астрологията още в древността, но 

окончателното разделяне е станало по времето на Галилей и Кеплер. Началото на XVII век 

се смята за край на класическата астрология.  

Интересът към астрологията в епохата на великите астрономически открития 

замрял, но през XX век се възродил отново като съвременна астрология. По този повод 

Сурдин (2000) отбелязва: „Астрономията е единствената наука, която е удостоена със 

съмнителната чест да има за хилядолетен спътник една науковидна сянка – астрологията.―  

Образованите хора обикновено смятат, че правилното разбиране на научните факти 

и закономерности е достатъчно за защита от суеверия и мистицизъм. За съжаление, над 

половината от хората с хуманитарно образование и близо половината от хората с 

естествено-научно или инженерно-техническо образование смятат, че астрологията е 

наука за връзката между извънземното и земното. При това не става въпрос за вяра в 

зодии и хороскопи, а за убеденост, че е възможно научно да се определя характерът на 

човека и даже да се предсказва бъдещето му, според конфигурациите на небесните 
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светила. Напр. в Йеркския университет (Монреал) такова е мнението на 45 % от 

студентите хуманитари и на 37 % от студентите естественици (De Robeets, Delaney, 1994).  

Обаче, астрологията не може да бъде обявявана за псевдо-наука голословно, без да 

се познава нейната същност. Най-напред следва да се направи сравнение на 

астрономията и астрологията на базата на техните светогледни предпоставки, научни 

предмети и практически резултати.  

Aстрономията (от гръцки: astron – звезда и nomos – закон) се базира на 

увереността, че явленията и процесите в природата могат да бъдат изучавани чрез 

измервания, интерпретация на резултатите и използване на резултатите за предсказване и 

откриване на нови явления и обекти. Астрономията е наука за (1) движенията, строежа и 

еволюцията на космическите тела, както и за (2) методите за изследвания на тези тела. 

Астрономията се развива съвместно с физиката и техниката, давайки решения на 

проблеми и поставяйки нови проблеми. Новите астрономически резултати се публикуват 

в международни научни журнали, които са и сред най-авторитетните журнали в областта 

на физическите науки. Астрономията се изучава в училищата и университетите.  

Aстрологията (от гръцки: astron – звезда и logos – слово (за)) се базира на 

увереността за преодпределеността на характера на личността и съдбата на човека според 

разположението на планетите при раждането му, както и за предопределеността на важни 

събития (природни, обществени), в зависимост от бъдещото разположение на планетите. 

Астрологията се самоопределя като наука за (1) характеристиките на влиянието на 

планетите по отделно и за (2) интерпретациите на влиянието на планетите съвместно. За 

разлика от астрономията, знанията и методите за предсказване в астрологията са почти 

същите, както преди 2000 години. В областта на астрологията няма научни и практически 

резултати. В училищата и университетите астрология не се изучава.  

Основните религии – юдаизъм, християнство и ислям характеризират астрологията 

традиционно като сатанинско учение. Днес науката е силно практична и астрологията се 

класифицира като вид окултизъм. Окултни науки (от ocultus – таен, съкровен) е общото 

име на учения, признаващи за особено важно съществуването на скрити сили у човека и в 

космоса, недостъпни за „простите хора―, но достъпни за посветените. Въпреки това, 

основите на астрологията са най-малкото любопитни. 

 

Основни понятия и догми на астрологията 

По-нататък се представят основите на астрологията, а после се дават примери за 

практическа проверка на възможностите на астрологията. Изкушеният или отегчен 

читател би могъл да премине направо към проверките.  

Основните понятия и догми на астрологията са описани в множество 

източници. За краткост и автентичност по-долу се цитират в кавички характерни изрази от 

брошурата на Иванов и Иванов (1992). В нея се засягат „… само тези части от 

хороскопите, които са свързани със здравето на човека―. Различават се радикален 
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хороскоп, който предсказва определени тенденции и събития, без да уточнява времето, и 

прогресивен хороскоп, който предсказва това време с „по-малка или по-голяма точност―.  

Входни данни за хороскопа, за момента на раждането на човека, конфигурацията на 

планетите по знаците, по домовете, по „аспектите между планетите―, по „аспектите на 

планетите с главните показалци― и др. Конфигурациите на планетите в минали и бъдещи 

моменти се изчисляват чрез астрономически методи, известни от времето на Кеплер, а 

днес за това се използва общодостъпен софтуер. 

Планети в астрологията от вавилонско време и до сега са Слънцето, Луната, 

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Последните две не са били 

известни по времето на Галилей и Кеплер, но са включени в съвременната астрология. „В 

класическата астрология Слънцето и Луната се смятат за неутрални, Венера и Юпитер се 

приемат за благотворни, а [останалите планети] – за злотворни―. „Що се отнася до Плутон, 

неговата природа още не е достатъчно ясна, защото той е открит относително наскоро 

(през 1930 г.)―. Без коментар.  

Зодиакални знаци (знаци, зодии) са 12 еклиптични части с по 30
o
 всяка, с нул-пункт 

Точка γ. От елинско време и до сега знаците са приблизително асоцирани със 

зодиакалните съзвездия, върху които се проектира Слънцето при годишното си движение 

си по еклиптиката. На всеки знак се предоставя календарен период от около месец. 

Периодите са традиционни и се наричат тропични периоди на зодиите (Таб.1).  

Обаче, от елинско време до сега Точка γ е прецесирала доста, а според основната 

догма на астрологията зодиакалните периоди трябва да се отчитат от текущото 

положение на Точка γ. Това означава, че и зодиакалните периоди трябва също да 

прецесират. Затова се въвеждат и използват съвременни календарни периоди, които се 

наричат сидерични периоди на зодиинте. Прецесията (избързването) на съвременните 

(сидерични) зодии спрямо класическите (тропични) става със скорост около едно 

денонощие на столетие и вече е около 25 денонощия (Таб.1). Затова, ако някой се чувства 

напр. древен „бик― („телец―), той несъмнено е съвременен „овен―. 

В Таблица 1 са представени зодиакалните знаци с техните класически ъглови зони 

по еклиптиката и класически (тропични) периоди, съвременни (сидерични) периоди, както 

и актуални периоди на пребиваване на Слънцето в границите на съзвездието.  

В 1928 г. са въведени официални граници на съзвездията. Тогава са изпъкнали ясно 

различните размери на 12-те зодиакални съзвездия и съответните им различни актиални 

периоди на зодиите (Таб.1).1). Обаче зодиите и техните сидерични периоди си остават 

формално асоцирани със зодиакални съзвездия. Освен това, станало ясно, че еклиптиката 

минава и през периферията на 13-то съзвездие – Змиеносец (Таб.1). Тези подробности не 

се отчитат при правенето на хороскопи, а зодиите и техните календарни периоди, вече 

сидерични, са (временно) фиксирани.  
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Таблица 1. 

Календарни периоди на зодиакалните знаци 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Знак    Еклиптични  Традиционни Съвременни   Актуални   Актуални  

(Зодия)   градуси      периоди      периоди     периоди   денонощия   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Овен   0-30   21.03-20.04 14.04-13.05 19. 04-14.05 25,5 

Бик    30-60 21.04-20.05 14.05-13.06 14.05-21.06 38,2 

Близнаци  60-90 21.05-20.06 14.06-13.07 21.06-21.07 29,3 

Рак  90-120 21.06-21.07 14.07-13.08 21.07-11.08 21.1 

Лъв  120-150 22.07-22.08 14.08-13.09 11.08-17.09 36,9 

Девица 150-180 23.08-22..09 13.09-13.10 17.09-21.10 44,5 

Везни 180-210 23.09-22.10 14.10-12.11 31.10-21.11 21,1 

Скорпион 210-240 21.10-21.11 13.11-13.12 21.11-30.11  8,4 

Змиеносец       -   -   -  30.11-18.12 18,4 

Стрелец 240-270 22.11-21.12 14.12-13.01 18.12-21.01 33,6 

Козирог 270-300 22.12-20.01 13.01-11.02 21.01-1`7.02 27,4 

Водолей 300-330 21.01-19.02 12.02-13.03 17.02-12.03 23,9 

Риби  330-360 20.02-20.03 14.03-13.04 12.03-19.04 37,7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Все пак, поне един астрологичен проблем може да бъде изтъкнат. „Въпросът за 

астрологичното влияние на … [прецесионното] отместване не е решен окончателно, макар 

да е ясно, че „овните― например, би трябвало да се обогатят с някои от качествата на 

„рибите―. Съществено е и друго: влияние оказва не толкова съзвездието …, колкото 

разстоянието на Слънцето от пролетната равноденствена точка―. Без коментар. 

Зодиакалните знаци се делят (класифицират) по 4 показатели. По елемент, свързани 

с темперамента знаците те биват огнени, земни, въздушни и водни, по 3 във всяка група. 

По естество, свързано със здравето, знаците биват кардинални (ъглови), неподвижни 

(твърди) и подвижни (облаци), по 4 във всяка група. По род, свързано с активността, те 

биват мъжки (активни) и женски (пасивни), по 6 във всяка група. Отличават се плодовити 

(4 бр.) и безплодни (3 бр.) знаци, както и 4 двойствени знаци.   

Планетите (10 бр.) са и владетели (управители) на знаците (12 бр.), напр. Слънце – 

Лъв, Лена – Рак и т.н. Две планети владеят по два знака: Меркурий – Близнаци и Дева, а 

Венера – Телец и Везни. „Но планетата между Марс и Юпитер вероятно се е взривила, …, 

а предполагаемата планета зад Плутон още не е открита. Когато това стане, или Меркурий 

или Венера ще се раздели с някой от „подшефните― си знаци.― Освен това, планети, които 

владеят противоположни знаци, се наричат врагове. Всяка планета действа силно когато се 

намира в знака, който владее и слабо, когато се намира в знак, който се владее от неин 

враг. Без коментар. 

Аспекти са взаимните положения на две планети, когато те са характерни ъгли или 

дъги от еклиптиката. Добри аспекти за планета са „съвпад― (положение в един и същи 
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знак) с благотворна планета и ъгловите отстояния 30
o
, 60

o
 и 120

o
. Лоши аспекти за 

планетата са съвпад с планета-враг, съвпад със злотворна планета и ъглови отстояния 45
o
, 

90
o
, 135

o
 и 180

o
. Допуска се аспектите да сe закръгляват при отклонения за планетите до 5-

6
o
, а за Слънцето и Луната – до 10

o
. 

Домове са ъглови интервали, заемащи 1/12 от денонощния ход на зодиакалния знак 

или на планетата. Нул-пункт е посоката на изгрева, изток, а номерацията на домовете 

нараства към долнатата кулминация. Разположението на домовете зависи от положението 

на планетата или знака върху еклиптиката и от мястото на наблюдателя върху земната 

повърхност. Всеки от 12-те домове се смята асоцииран с различни страни на човешкото 

съществуване – здраве, бизнес, пътуване, секс, наследство, потомство и т.н.  

Главни показалци (за хороскопа) са положенията на знака или планетата около 

изгрев или около кулминация. Други показалци са положения на планетите в знаци, които 

те владеят, или в определени домове. 

„Влиянието на една планета е по-голямо или по-малко в зависимост от положението 

й в различните знаци и домове, от аспектите и др.―. Влиянието е засилено, когато 

планетата се намира в знака, който владее, а също когато се намира около изгрев или 

около кулминация. Влиянието на планетата е отслабено в множество други случаи.   

По-нататък в астрологията се дават по около 10 характеристики на зодиите, на 

влиянията на планетите, на влиянията на фазите на Луната и т.н. Тук не се налага да се 

включват повече подробности.  

 

Проверки на практическите възможности на астрологията 

Основният въпрос е може ли астрологията да предсказва бъдещи съдби и събития с 

вероятност над 50 %. Ясно, че намирането на дори малка възможност да се предсказва 

бъдещето би било откритие с огромна важност. Затова множество високо квалифицирани 

изследователи са проверявали и проверяват възможностите на астрологичните 

предвиждания. Такива изследвания са сравнително лесни и достъпни за всеки, който може 

да съставя и обработва таблици със статистически данни. Поради тази причина няма как 

какъвто и да е положителен резултат да остане тайна.  

Проверки на възможностите на астрологията са правени многократно. Всички 

известни проверки са дали отрицателни резултати. Ето два примера (Сурдин, 2000).  

Икономистите от Вашингтонския университет Бенет и Барт са търсили връзки 

между астрологичните ситуации при раждането на хората и предразположеността им да 

бъдат добри професионални войници. Възможността за такъв и всякакъв подобен 

предварителен отбор би била държавно стратегическо преимущество. Обаче обследваните 

около 40 000 американски войници се разпределили равномерно (случайно) по зодии и 

астрологичните конфигурации, т.е. не била намерена астрологична възможност за отбор 

на бъдещи професионални войници. Аналогично, американският физик Мак-Джерви е 

изследвал разпределението на около 17 000 учени и около 6 000 политици и астрологични 
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признаци. И в този случай не били намерени никакви предварителни астрологични 

подсказки за реализациите на тези хора като видни учени или политици. 

Следва да се изтъкне, че за разлика от астрологията, фактите и зависимостите с 

които се борави в астрономията, са били използвани многократно за важни научни 

предсказвания. Така първо са били предвидени а после открити, планетата Нептун, 

термоядрените реакции в недрата на Слънцето и звездите, нестационарността на 

Вселената, космическото микровълново лъчение, неутронните звезди, черните дупки и мн. 

др. Такава е обичайната практиката в астрономията и във всички природни науки.  

 

 

Заключение 

И така, може ли астрологията да предсказва бъдещи съдби и събития като повече 

от случайно? Не. Ииаче това би било общоизвестно и астрологията би била учебен 

предмет. Единствената опора на астрологията е вярата в нея. Това заключение не е ново. В 

370 г. пр.н.е., два века преди Хипарх, елинският математик и строном Евдокс е написал: 

„Не трябва да се вярва и най-малко на халдейците [вавилонците] и на техните 

предсказания и твърдания относно живота на човека, основани на деня на неговото 

раждане― (Ван дер Варден, 1991).  
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Abstract 

General distributions of cool and hot astronomical bodies on the diagrams that juxtapose 

their masses, diameters and mean densities are presented and briefly commented. 
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Разпределения на астрономичните тела по маси, диаметри и плътности 

 

Цветан Б. Георгиев 

Нов български университет, Департамент „Природни науки“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Представени са и са коментирани кратко общите разпределения на студени и горещи 

астрономически тела върху диаграми на техните маси, диаметри и средни плътности. 

 

Ключови думи: астрономия: тела, Слънчева система: основни понятия 

 

 

Увод 

Телата в Слънчевата система, в Галактиката, във Вселената са главни обекти на 

астрономическите изследвания. Астрономическите тела се разделят на два главни типа – 

студени (планети, спътници на планети, астероиди) и горещи (нормални звезди и крайни 

фази на звездната еволюция). Маломасивните тела са студени. Поради гравитацията 

достатъчно масивните тела, с диаметри над около 400 km, имат кълбовидни форми. Най-

масивните тела имат високи налягания и температури в недрата си, способстващи 

термоядрени реакции на синтез и високи температури на повърхностите.  

Основните характеристики на обособените в пространството астрономически тела са 

маси, диаметри, температури и химически състави. Фундаменталните характеристики са 

масите и диаметрите. Отдавна известните приблизителни пропорционалности между тях 

при различните тела са сред най-важните зависимости във Вселената. В тази статия тези 

зависимости се представят най-общо и на базата на най-съвременни данни.  
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Използвани са данни за 76 тела от Слънчевата система, както и средни данни за 

различните типове звезди. Масите и размерите на планетите и както и на основните 

типове звезди са добре известни и общодостъпни. Данни за малки тела от Слънчевата 

система са взети от публикациите на Britt et al. (2006), Brown (2011) и Johnson (2015), а за 

звезди от Wells (2014). Използвани са и систематизирани данни за телата от Слънчевата 

система, изнесени на официалните сайтове на JPL (2008), NASA (2015) и др.  

Подробни обсъжнатия на фундаменталните зависимости са публикувани от Gergiev 

(2015a, 2015b).  

 

Диаграма маса – диаметър 

Фигура 1 представя телата с диаметри D > 3 km. Обхванати са огромни диапазони 

маси и диаметри, съответно 18 и 9 порядъци. Повечето от телата, с изключение на 

нормалните звезди и специалните типове звезди, формират дълга праволинейна 

последователност с ъглов коефициент близък до 1/3. Тази последователност илюстрира 

общото подобие на студените кълбовидни тела. За хомогенни кълба, чиито маси са М ~ 

(1/6).π.D
3
, зависимостта в log-log координати следва да бъде log D = const + (1/3).log M). 

Обаче някои студени тела следват последователности с малко по-различни наклони. 

Фигура 1а съпоставя масите и диаметрите на неголеми студени тела.  

Най-големите спътници на планети (Ганимед, Титан, Калисто, Йо, Луната, Европа 

и Тритон), както и най-големите плутоиди (транс-нептунови планети джуджета) Плутон и 

Ерида, имат слоест строеж и могат да се разглеждат като малки планети (малки планетни 

тела). На фиг.1а планетите (планетите от земната група – Меркурий, Венера, Земята, и 

Марс) заедно с малките планети заемат горния десен ъгъл на диаграмата (линия 1), в 

диапазони по маси и диаметри съотвтетно 4 и 1 порядъци. Те формират последователност 

с наклон 0,28, значимо по-малък от очаквания (1/3), с относително стандартно отклонение 

16 %. Причината е, че дялът по маса на тежките ядра при тези тела нараства с 

нарастването на масата на тялото.  

Отличието на наблюдаемия наклон от геометрично очаквания на диаграма в log-log 

координати е признак, че тези тела образуват фрактал (Mandelbrott, 1982; Georgiev, 2011).  

Статистическата значимост на разликата между два регресионни наклона, в случая 0,33 и 

0,28, се проверява лесно в рамките на графичното представяне на най-простите 

статистически тестове (Georgiev, 2014). 

Масите и диаметрите на неголемите спътници на планетиете заемат долния ляв 

ъгъл на диаграмата (лития 2), с диапазони по маса и диаметър съответно 8.5 и 2.5 

порядъци. Тази последователност има наклон 0.34 (практически равен на 1/3) и неголямо 

относително стандартно отклонение, 10%. Това са несъмнено приблизително хомогенни 

скално-ледени тела без тежки ядра.  

Плутоидите, без Плутон и Ерис, (линия 3), както и астероидите (линия 4), се 

разполагат в централната част на диаграманта на фиг.1а. Наклоните на техните линии са 
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доста ниски, съответно 0,21 и 0,16. Тези тела са маломасивни и не биха могли да 

формират тежки ядра. Пряката интерпретация на наблюдаваните наклони е, че колкото са 

по-малки телата, толкова по-ниска средна плътност имат те. Обаче, данните за малките 

плутоиди и малките астероиди не могат да се смятат за досатъчно надеждни. 

Следователно, в този случай засега не може да се говори за фрактал. 

Фигура 1b представя телата с големи маси. 

 

 
 

 
 

Фиг. 1. Диаграма маса – диаметър. (а): Малки тела – планети и малки планети (1), 

планетни спътници (2) транс-нептунови плутоиди (3) и астероиди. (b): Планети и малки 

планети (1), планети гиганти и Слънце (2), звезди от тип кафяви джуджета (3), ядра на 

планетите гиганти (4) и различни типове звезди – червени гиганти (RG), червени 

свръхгиганти (RSG), бели джуджета (WD) и нормални звезди (NS). Линиите, с 

изключение на пунктирната връзка долу най-ввдясно, са регресионни линии 

 

Планетните тела и малките планетни тела, плюс ядрата на гигантските планети 

(Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), разглеждани тук като изолирани твърди тела, следват 
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обща зависимост (линия 1) с наклон 0,24 и относително стандартно отклонение 0,28 %. В 

сравнение с линия (1) на фиг.1а, ядрата на гигантските планети, добавени тук, намаляват 

наклона и увеличават разсейването около регресионната линия.  

На фиг.1b, най-вдясно, гигантските планети, плюс типичнна гигантска екзопланета 

и Слънцето формират своя последователност (линия 2) с наклон 0,33 и относително 

стандартно отклонение 11 %. Следователно, тези тела имат подобни структури, по-точно 

подобни радиални ходове на плътността в тях. 

Нормалните звезди заедно със хладните кафяви джуджета формират 

последователност, представима приблизително чрез квадратична крива (линия 3). 

Ускоряването на нарастването на диаметъра е резултат от повишаването на мощността на 

централния източник на енергия и съответното значително разреждане на външните части 

на нормалната звезда. 

Фигура 2b показва, че специалните типове звезди – червени гиганти и червени 

свръхгиганти (над линия 3), както и белите джуджета и неутронните звезди (под линия 3), 

се различават по основните си параметри съществено от нормалните звезди. Нормалните 

звезди прекарват около 90 % от живота си върху т.н. Главната последователност на 

диаграмата „повърхностна температура – светимост на звездата―, при което вътрешният 

източник на енертия е термоядреният синтез на хелий от водород. Посочените специални 

типове звезди очевидно имат съответно значително по-ниски и значително по-високи 

средни плътности. Повече информация за строeжа и еволюцията на звездите може да се 

получи например от книгата на Георгиев и Недялков (2017). 

При звездите от типове червени гиганти и червени свръхгиганти запасите на 

водород в централните им части са изчерпвани. Там са се включили по-мощни 

термоядрени реакции на синтез, най-напред на въглерод от хелий. В последните около 

10% от времето си на живот на диаметрите на тези звезди се увеличават стотици пъти, 

достигайки понякога 10
9
 km, а плътностите на техните ефективно охлаждащи се 

фотосфери падат до милионни части от плътността на приземната атмосфера. В тази 

еволюционна фаза звездите увеличават общата си светимост до хиляди пъти.  

След като станат червени гиганти или свръхгиганти звездите изчерпват 

възможните темоядрени реакции и достигат до една от трите крайни, изродени, фази на 

звездната еволюция – бели джуджета, неутронни звезди или черни дупки. Белите 

джуджета имат диаметри около 10 000 km, средни плътности около 60 t/cm
3
 и 

температури на повърхностите и в недрата си десетки хиляди градуси. Тези „звезди― се 

състоят главно от плътно опаковани въглеродни ядра. Неутронните „звезди―, известни и 

като пулсари (пулиращи източници на електромагнитно лъчение) имат диаметри около 10 

km, и средни плътности 10
9
 t/cm

3
, сравними с плътностите в атомните ядра и температури 

милиони градуси. Тези звезди се състоят от плътно опаковани неутрони. Черните дупки с 

маси, сравними с масите на звездите са слабо проучени обекти и тук не се разглеждат. 
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Диаграми маса – средна плътност и диаметър – средна плътност 

Фигура 2 представя разпределенията на средните плътности на астрономическите 

тела по маси и диаметри. Астероидите и специалнитие типове звезди не са включени, 

защото при първите средните плътности не са добре известни, а при вторите средните 

плътнисте варират в твърде големи диапазони. Средната плътност е „производна― на 

масата и диаметъра на тялото и зависимостите на фиг.2 нямат самостоятелен физически 

смисъл. Те обаче, дават възможност за допълнителна и нагледна класификация на 

астрономическите тела.  

 

 
 

 
 

Фиг. 2. Диаграми маса – средна плътност (а) и диаметър – средна плътност (b). Планети и 

малки планети (1), планетни спитници (2), малки спътници на Юпитер (2+), гигантски 

планети (3), ядра на гигантските планети (4), нормални звезди (5). За телата (2), (2+) и (3) 

правите линии съответстват на средни стойности, а за телата (1) и (4) са показани 

ретресионните линии. 
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Фигура 2а представя корелации и зависимости на средните плътности от масите. 

Както на фиг.1, планетите и малките планети образуват обща последователност (линия 1). 

Неголемите спътници на планетите, без тези на Юпитер, показват средни плътности около 

1,3 g/cm
3
 (линия 2). Такава плътност следва да имат ледено-скални тела, с доминираща 

фракция от лед. Но от литературата се вижда, че тази стойност е по-скоро предварително 

възприета за определяне на характерните малки и трудно измерими диаметри на тези тела. 

Обаче същата средна плътност имат гигантските планети и Слънцето (линия 3).  

Спътниците на Юпитер, без четирите най-големи, имат добре измерени диаметри и 

индивидуално определими плътности, средно 2,6 g/cm
3
, колкото е плътността на гранита 

(линия 2+). Ядрата на гигантските планети (чиито параметри са предполагаеми) формират 

слабо изразена корелация (линия 4). Нормалните звезди, от кафяви джуджета до сини 

гиганти, формират своя последователност на бъзо намаляваща плътност (линия 5). 

Тела с диаметри 10
4
 – 10

5
 km и маси 10

24
 – 10

29
 kg се нуждаят от специално 

внимание. За разлика от диаграмите на фиг.1, на фиг.2, няма приемственост между масите 

и диаметрите на планетите (заедно с ядрата на гигантските планети) от една страна и 

звездите от тип кафяви джуджета. 

За повече информация относно строeжа и еволюцията на планетите и звездите 

отново препоръчваме на читатела книгата на Георгиев и Недялков (2017). 

 

 

Заключение 

Представените диаграми дават нагледен отговор на обши въпроси относно строежа 

и еволюцията на астрономическите тела, без да е необходимо да се привличат обемисти 

таблици с данни. Заедно с нова диаграмите поставят определени въпроси. Тук следва да се 

изтъкнат два момента. 

На фит.1 малките планети и планетите от земен тип формират тясна 

последователлност с коефициент на наклон значимо по-малък от геометримно очаквания 

(1/3). Това е ясно онагледяване на нарастването на масовия дял на ядрото на тялото в 

съответствие с нарастването на неговата маса, което може да се характеризира като 

фрактал. Интересно е, че и ядрана на гигантските планети, според съвременните косвени 

данни за тях, лежат на продължението на тази последователност. 

На фиг. 1b реграсионната линия (1), дефинирана от планетите, малките планети и 

ядрата на гигантските планети сочи към звездите от тип кафяви джуджета. Обаче фиг.2 

показва, че евентуалната приемственост между физическите характеристики на тези два 

типа обекти е засега предполагаема. Повече и по-уверени данни за ядрата на гигантските 

планети и за кафявите джуджета биха били много ползни.  
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Abstract 

Sofia plain holds a significant diversity of birds due to a complex of factors. Among them is the 

location of the area on one of the largest bird migration roads in Bulgaria - Via Aristotelis. During 

spring and autumn, the species presence is increasing significantly, especially in areas with diverse 

suitable habitats, such as the different types of wetlands. The present research is a part of the year-

round monitoring of vertebrate fauna and nature conservation threats, organized by student's 

scientific and educational club Skorec - University of Sofia in collaboration with New Bulgarian 

University. The area of Ognianovo reservoir was selected for its diversity of habitats and as one of 

the largest wetlands in the Eastern Sofia plain and was visited two times monthly. The main focus 

of this study are the water related bird species from taxons which will be specified below. 

As a result of the monitoring a total of 38 species of water birds were observed, including 9 species 

of Anseriformes, 14 species of Charadriifromes, 2 species Ciconiiformes, 1 Gaviiformes, 3 

Podicipediformes, 7 Pelecaniformes, 2 Gruiformes. 

 

Key words: water birds, migration, ecology, wetlands, Sofia plain 
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РЕЗЮМЕ 

Софийско поле притежава изключително разнообразие от птици в резултат на комплекс от 

фактори. Сред тях е местоположението на зоната, разположена на един от най-големите 

миграционни пътища в България - Via Aristotelis. През пролетта и есента, наличието на 

видове се увеличава значително, особено в райони с различни, подходящи местообитания 

като например, различните видове влажни зони. Настоящето изследване е част от 

целогодишен мониторинг на гръбначните животни и заплахите за опазването на природата, 

организиран от студентски научен и образователна клуб С.К.О.Р.Е.Ц. - Софийски 

университет, в сътрудничество с Нов български университет. Районът на язовир Огняново 

бе избран поради неговото разнообразие на местообитания и защото е една от най-големите 

влажни зони в източната част на Софийско поле и беше посещаван по два пъти месечно. 

Основният фокус на това изследване е свързан с водолюбивите видове птици от таксоните, 

които ще бъдат посочени по-долу. 

В резултат на мониторинга общо 38 вида водолюбиви птици са наблюдавани, включително 9 

вида Гъскоподобни, 14 вида Дъждосвирцоподобни, 2 вида Щъркелоподобни, 1 

Гмуркачоподобни, 3 Гмурецови, 7 Пеликаноподобни, 2 Жеравоподобни. 

 

Ключови думи: водолюбиви птици, миграция, екология, влажни зони, Софийско поле 

 

 

Въведение  

Софийско поле е силно повлияно от човешката дейност, но територията му 

притежава голямо разнообразие от животни и растения, включително и важни за опазване, 

редки и застрашени видове. В същото време, динамичните промени в състава на видовете 

и заплахите свързани с опазването на зоната не са били постоянно проучвани през 

последните години [Savova A., A. Grozdanov., 2016]. 

Информация за орнитофауната на Софийското поле и прилежащи райони е 

публикувана от Дончев С, 1961; Симеонов и Богданов, 1967; Нанкинов, 1982; Янков, 1983, 

1984; Герасимов, 1993; Грозданов и Делов, 1995; Nankinov et al., 1998; Саров и Рогев, 2004 

и др. 

Въпреки проучванията на територията, публикуваната информация за язовир 

Огняново е оскъдна, което прави мониторинговите дейности, описани в тази разработка, 

важни за изучаването и опазването на биоразнообразието в района. 

 

1. Обект на изследване 

Обект на това изследване е орнитофауната на територията на язовир Огняново (Фиг. 

1) и по-специално проследяване миграцията на водолюбивите птици през 2016г. 

Установените 38 вида принадлежат към следните разреди: Гъскоподобни - 9, 

Дъждосвирцоподобни - 14, Щъркелоподобни - 2, Гмуркачоподобни - 1, Гмурецови - 3, 

Пеликаноподобни - 7, Жеравоподобни - 2. 
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Фиг. 1 Местоположение на яз. Огняново 

 

2. Материали и методи 

В рамките на календарната 2016 година, изследваната територия беше посещавана 

по два пъти месечно. Обхождан беше фиксиран трансект по южният бряг на язовира от 

стената до първия ръкав. Наблюденията бяха извършени с помощта на оптика - бинокли 

(Nikon 10x50), зрителна тръба Nikon (25x50) и документирани фотографски  снимки - в 

много от случаите с фотоапарати Canon и телеобективи Canon 70-300, Canon 100-400. На 

терен данните бяха събирани в полеви дневник, а цялата информация в последствие беше 

прехвърляна в Microsoft Еxcel таблици. Обработката и анализа на данните беше 

извършена със статистически софтуер SPSS v.21, SigmaStat 3.5 и SigmaPlot 11.0. Картите 

са изготвени чрез QGIS 2.18. 

 

3. Резултати и обсъждане 

Установените по време на проучването видове са представени в Таблица 1. 
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Таблица 1  

Списък с установените видове водолюбиви птици по разреди. 

 
 

Установени видове извън методиката на проучването са белоока потапница (Aythya 

nyroca), крещалец (Rallus aquaticus) и горски бекас (Scolopax rusticola). Присъствието им е 

отчетено по време на преброявания, които не се включват в двете посещения месечно.  

Видовете водолюбиви птици могат условно да бъдат групирани в три категории: 

зимни мигранти, летни мигранти и срещащи се през цялата година. На Фиг. 2 и 3 е 

представена установената миграционна динамика на избрани видове - зеленоглава патица 

(Anas platyrhynchos) и речен дъждосвирец (Charadrius dubius), които са типични 

представители на категориите зимен и летен мигрант. В първата графика се наблюдава 

рязко намаляване в числеността на Anas platyrhynchos през второто наблюдение за януари, 



 

Нов български университет 

Департамент „Природни науки” 

Годишник  

за 2016 г. 

 

-97- 

което е свързано с установените тежки метеорологични условия и високия процент на 

замръзване на водното огледало (около 90%), довело до преместване на птиците.  

Във втората графика се вижда липса на наблюдения на Charadrius dubius през месец 

май, което е вероятно резултат от по-прикрития начин на живот на вида през гнездовия 

период. През юни числеността рязко се покачва, като вече се наблюдават семейни групи 

от възрастни и отраснали малки. 

Дата на наблюдението

ян  февр  март  апр  май  юни  юли  авг  септ  окт  ноември  дек  ян  

Ч
и
с
л

е
н
о
с
т

0

50

100

150

200

250

300

350

 
Фиг. 2 Динамика в числеността на зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos) 

Дата на наблюдението
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Фиг. 3 Динамика в числеността на речния дъждосвирец (Charadrius dubius) 
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Заключение 

Проучванията на орнитофауната в района на язовир Огняново показаха наличието на 

значително видово разнообразие. Водоемът и прилежащите територии представляват  

важно място за почивка и хранене на редица видове, включително редки и приоритетни за 

опазване. Основната част от водоплаващите птици се придържат към най-широките части 

на язовира и част от ръкавите, а дъждосвирците са най-чести в крайбрежните плитчини и 

малките временни водоеми. 

В рамките на мониторинга бяха идентифицирани и заплахи за биоразнообразието, 

като най-съществена и постоянна е безпокойството от страна на туристи и рибари. 

Смятаме, че изследванията на територията трябва да продължат като важен 

инструмент за установяване на актуалното състояние на местното биоразнообразие и 

неговото опазване. 
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Abstract 

The freshwater and geothermal water resources of Bulgaria are discussed. It is shown that Bulgaria 

does not have a large resource of fresh water. Nevertheless, its consumption is irrational, where the 

large losses are allowed against the background of the global deficit. Contrary, the proven large 

geothermal water resources (102 geothermal sources) in Bulgaria, from which large amounts of 

energy can be produced, remain unused. 
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Водни ресурси на България 
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Нов български университет, департамент „Природни науки“  

 

РЕЗЮМЕ 

Разгледани са водните ресурси на България (сладководни и геотермални) а. В работата е 

показано, че България не разполага с голям ресурс на сладка вода и независимо от това 

потреблението и е нерационално и се допускат големи загуби, на фона на световния 

дефицит. Обратно – доказаните големи ресурси на геотермални води (102 геотермални 

източници), от които могат да се произвеждат големи количества енергия остават 

практически неизползвани. 

 

Ключови думи: водни ресурси; геотермална енергия 
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Въведение 

Водата е съединение с уникални свойства и многобройни области на приложение, 

изследвани от множество учени в продължение на столетия.  

Водата е един от главните компоненти, предопределили възникването и еволюцията 

на живите организми на нашата планета [Николов Т. 2009.]. В зависимост от химичния си 

състав и агрегатното си състояние тя има различни свойства и съответно различно 

приложение. Възможностите за начините на употреба на водата я причисляват към 

групата на природните ресурси. Според общоприетите класификации на природните 

ресурси водата попада в групата на относително неизчерпаемите природни ресурси, при 

условие, че разходът и потреблението на вода са в рамките на обема на природния воден 

цикъл. Потреблението на вода със скорост, по-голяма от нейното възобновяване може да 

доведе до изтощаване на водните находища [Оуен, О.,1981].  

Към водните природни ресурси се отнася водата от цялата хидросфера на Земята – 

повърхностните течни води (сладки и солени), водата в снеговете и ледниците (сладка), 

водата в атмосферата (сладка вода) и подземните води (сладки и води с различни примеси) 

[Brutsaert. W, 2005]. От всички водни ресурси, питейната вода е само 2%. 

Водата може да се използва по два основни начина – чрез изземването й от нейния 

естествен източник (водоползване) и използване на водната енергия (без изземване на 

водата от водния обект - водопотребление) [Закон за водите 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134673412]. В някои страни водата се използва и като валута. 

Целта на настоящата работа е да бъде разгледано водоползването на питейна вода и 

водопотреблението на вода, като се направи оценка на водата като икономически 

показател. За целта са използвани примери от България, сравнени с такива от други 

държави в света. 

 

1. Водоползване 

1.1. Наличие и разпределение на водните ресурси за водоползване 

Пресноводните ресурси се изчисляват като сума от вътрешния водосбор (валежите в 

дадена държава и водните ресурси, идващи от прилежащите водосборни басейни), като 

изпаренията на вода се изваждат от тази сума. За изчисляването на обема на тези ресурси 

са необходими данни от измервания за поне 30 последователни години. Официални данни 

за България, публикувани през 2011 г., изчислени въз основа на измервания за 50 години и 

съотнесени към 25 значими по характер държави показват, че страната ни не разполага с 

голям обем пресноводни ресурси. Общата им средна стойност е изчислена на 106,7 млрд. 

m
3
, като 84% от тях се дължат на ресурс с външен произход, например р. Дунав. Важно е 

да се отбележи, че у нас е отчетен сравнително висок процент на изпарения от валежите – 

75%, както и неравномерното разпределение на водните ресурси в различните райони на 

страната [Изпълнителна агенция по околна среда 

http://eea.government.bg/bg/soer/2011/water/water1 ]. Отчетеният обем на водните ресурси в 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134673412
http://eea.government.bg/bg/soer/2011/water/water1
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България е близък по стойност с този на Испания, като разлика между двете държави е, че 

в Испания тази стойност се постига изцяло от вътрешен отток.  

От икономическа гледна точка от съществено значение за водоползването е 

показателя „пресни водни ресурси на глава от население―. Отчитайки броя на населението 

в Испания и в България е ясно, че у нас количеството вода, което се пада на един човек е 

значително по-голямо. По този показател изследванията показват, че България е сред 

първите 10 страни в света. Независимо от високите стойности на България по този 

показател, съществува ясна неравномерност по райони, породена от неравномерното 

разпределение на населението. Периодът след 1990 г. е изключително динамичен от 

гледна точка на миграция и емиграция на население, което е в пряка връзка с консумация 

и потребление на водни ресурси. Към 2000 г. се забелязва относителна стабилизация на 

консумацията, но въпреки това съществуват райони, в които се създават предпоставки за 

дефицит на вода. Това в повечето случаи е породено от развитие на мащабен локален 

поминък, който концентрира население – хора, които на свой ред има своите потребности. 

Обикновено това са райони с абнормална гъстота на населението за региона. Съществува 

и обратна тенденция, при която поради сравнително ниска гъстота на заселеност се 

забелязват подобни симптоми, както при пренаселените райони. Това се обуславя от 

начина на финансиране на водоснабдителните системите за достъп до питейна вода. 

Независимо от общата икономическа рамка на страната през годините съществуват 

райони с трайно безводие, независимо от изградената водоснабдителна и канализационна 

(ВиК) мрежа. Основен фактор за това са локалните методи за достъп до повърхностните 

води и сравнително малкия брой концентрирано население, чрез чието данъчно облагане 

могат да се финансират подобни проекти. По същата причина там, където в миналото са 

изградени такива системи, но в момента не се употребяват интензивно, се калкулират 

загуби, поради липса на финансиране за поддръжка. Това е причина през 2011 г. да се 

отбележи недостиг на вода в размер на 3% при достъп до питейна вода за 99% от 

населението. Изводът, който се налага е, че ефективните ВиК системи са в пряка 

зависимост от рационалния брой на населението, за което са проектирани. За 

осъществяване на такава ВиК система се изисква дългосрочна държавна политика.  

По данни на Министерство на регионалното развитие в различните региони на 

страната собствеността на ВиК дружествата бива: 100% държавна, 51% държавна – 49% 

общинска и 100% общинска собственост (само София-град е дадена на концесия). 

 

1.2. Основни отрасли - водоползватели 

Като основен потребител на водни ресурси в Европа се сочи земеделието. Имайки 

предвид състоянието на този отрасъл в България може да се обясни относително високия 

процент на вода предоставен на глава от населението. Друг важен консуматор на вода е 

индустрията, но и в този отрасъл България не е в подем, което в известна степен ни 
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предпазва от воден дефицит. По описания показател сме близко до страни като Унгария, 

Словакия, Словения и Латвия, където качество на живот е по-високо.  

Относително ниската консумация у нас от сферите на земеделието и 

промишлеността се „компенсира― от: (i) високите нива на произведените отпадъчни води 

от домакинствата и (ii) от големите загуби на вода от водоснабдителните мрежи. 

Отпадъчните води от домакинствата за 2004 г. са 28.3% Това налага развитието на 

сегмента за пречиствателни станции за отпадни води. Според Министерство на 

регионалното развитие за периода 2006 – 2014 г. почти двойно се е увеличил броя на 

населението, свързано с пречиствателни станции, което води и до същия процент на 

населението, свързано с канализация – 84% [Изпълнителна агенция на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. Състояние на водния сектор. http://ispa-

mrrb.org]. Боравейки с проценти през годините, трябва да имаме предвид, че населението 

трайно намалява, което редуцира значимостта на пречиствателните станции.  

Измерванията показват, че в България загубите от ВиК мрежата се равняват на 

консумацията на вода, полагаща се на 29 млн. души. Това е допуснато във времена, когато 

в световен мащаб на много държави се налага да внасят вода. Например, през 2008 г. 

Каталуния е принудена да внася от вода от Франция и да пренася вода от южна Испания., 

а в Куба и Карибския басейн водата е обект на полицейски контрол [Миниакадемия за 

начинаещия инвеститор http://investoracademy.blogspot.bg/].  

 

3. Водопотребление 

 Страната ни е на челните места по водопотребление, необходимо за охлаждане на 

производството на енергия. Най-ярък пример за това е използването на водите на р. Дунав 

за охлаждане на АЕЦ „Козлодуй―. Всички страни от Дунавския басейн използват реката 

по това предназначение, като за последните 25 години това водопотребление има почти 

непроменени стойности.  

Сравнително нова тенденция за водопотребление е използването на водата като 

източник на енергия - геотермалните източници на енергия. В световен мащаб това е 

стремеж за оптимизиране на процеса на добив на „чиста― енергия. Засега това се налага 

като един от най-природосъобразните методи за добив на енергия, особено топлинна.  

България още в началото на миналия век е започнала проучване на потенциалните си 

възможности за добив на такава енергия. Според изследване на програма ФАР за оценка 

на възобновяемите енергийни източници в страната общият потенциал на геотермалната 

енергия в България възлиза на 439.3 MW, 326 000 t нефтен еквивалент и близо 14 000 TJ 

годишно, което според специалистите представлява потенциалът на половин ядрена 

централа [Министерство на енергетиката: https://www.me.government.bg/bg]. Проучването 

сочи, че България разполага с над 840 изучени геотермални находища, при които 

температурата на водата е около 103°С. Като най-значими са обявени 102 източника, 

които са посочени в Закона за водите [Закон за водите http://lex.bg/laws/ldoc/2134673412]. 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134673412
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Това дава основание за оптимистични прогнози и тенденции за енергетиката ни. 

Геотермалната енергия е част от широко мащабна проевропейска инициатива, която би 

могло да засегне голяма част от населението на ЕС, довежда до известна тромавост на 

процедурите по типовите одобрения за разработване на източниците на алтернативни 

енергии. Само идентифицирането на пречките пред използването на геотермалните 

ресурси в България обхваща план от 10 точки. Тъй като отделните процедури на ЕС 

действат в една обща система, известно облекчаване внасят оперативните програми, които 

финансират и проекти за изграждане на геотермални системи. 

 

Заключение 

Наличието на прясна вода на територията на дадена държава се определя единствено 

от природни фактори (геоложки, климатични и т. н.), като подхранването на един воден 

обект в една държава често се дължи на води, идващи от площта на съседна държава. Това 

налага задължителното рационалното използване водата в световен мащаб. 

По икономическия показател „пресни водни ресурси на глава от население― 

България се нарежда на челно място, но по степен на рационално използване на водата 

сме на едно от последните места, поради допускането на огромни загуби на сладка вода и 

все още не достатъчно на брой ефективни пречиствателни станции на отпадните води от 

домакинствата. 

Наличието на подземните термални води се определя от специфичната геоложка 

обстановка на територията на всяка една държава. В България има достатъчно такива 

източници, които са доказани ресурси за производство на голямо количество геотермална 

енергия, но към момента те практически не се използват. 
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Abstract 

We present the main ways of deposition of phosphogypsum, obtained from phosphoric acid 

production as well as the harmful impact of phosphogypsum on the environment. We prove the 

necessity for an individual approach to the construction of each depot at each individual factory in 

the order to achieve environmental protection. 
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РЕЗЮМЕ 

Представени са основните начини за депониране на твърдофазния отпадък (фосфогипс) от 

производството на фосфорна киселина, както и вредното влияние на фосфогипса върху 

околната среда. Описана е необходимостта от индивидуален подход при изграждането на 

всяко едно депо при всеки един отделен завод, с цел постигане на екологична безопасност. 

 

Ключови думи: твърдофазен отпадък, фосфогипс, депониране, екологични проблеми 
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Въведение 

Фосфогипсът е техногенен оптадъчен продукт, който се получава при 

производството на екстракционна фосфорна киселина. При производството на 1 t 

екстракционна фосфорна киселина се получават около 4 –5 t фосфогипс. В световен 

мащаб производството на фосфорна киселина е много голямо, например за 2007 г. 

количеството на произведената в света фосфорна киселина е около 35 млн. t. [Мольков А. 

и кол., 2006; Денев Йо. И кол.,2010].  

Натрупването на фосфогипс в огромни количества изисква да бъдат намерени 

начини за неговото депониране и оползотворяване.  

Фосфогипсът има нисък коефициент на топлопроводимост, голяма плътност, добра 

съвместимост с минерални и други материали и гъвкавост, което позволява неговата 

преработка с различни методи и съответно да бъде използван в различни отрасли на 

промишлеността – в строителството, за топлоизолации, за производство на хладилници, в 

транспорта, в мебелната промишленост, в корабостроенето [Мольков А. и кол., 2006]. 

Поради характера на изходната суровина, от която се произвежда фосфорната 

киселина, много често във фосфогипса се съдържат вредни за околната среда и хората 

компоненти. Този факт, заедно с големите количества, които се произвеждат годишно 

прави невъзможно получения фосфогипс да бъде оползотворен изцяло. Например, в Русия 

се оползотворява едва 35% от този отпадък [Мольков А. и кол., 2006]. Това налага 

фосфогипса да бъде депониран по безопасен начин. 

В настоящата работа се разглеждат екологичните проблеми, които могат да 

възникнат при депонирането на фосфогипса. 

 

1. Характеристика на фосфогипса 

Фосфогипсът е техногенна многофазова твърда отпадъчна суровина, която се 

получава при производството на екстракционна фосфора киселина от апатит по 

класически киселинни методи. Химичният и фазовият състав на фосфогипса се определя 

от: (i) състава на изходния апатит, който се използва като суровина и (ii) технологията на 

химичнатата преработка на апатита. 

Като примерен състав на фосфогипс могат да се посочат получените резултати от 

изследванията на фосфогипс, получен в химическия завод в гр. Димитровград чрез 

сернокисела преработка на хибински апатит [Ca5(PO4)3F]. От апатита във фосфогипса се 

образува CaSO4.2H2O и преминават около 70-80% от редките земи, съдържащи се в 

апатита, 96-98% от Sr, 5 – 10% от F, 50% от U и Th, преобладаващата част от свободните 

феротитанови алумосиликатни минерали и 2 – 4% от P2O5. По-голямата част от F се 

отделя в газова фаза под формата на H2SiF6. Резултатите от тези химични анализи 

определят фосфогипса като сложна многокомпонентна и многофазова система, от която 

могат потенциално да бъдат извлечени редки метали и Sr. Резултатите от фазовия анализ 

на този фосфогипс показват наличие на следните минерали: гипс, басанит, целестин, като 
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гипса преобладава. Установяват се и титанит, илменит, авгит, кварц и редкоземни 

фосфати в минимални количества [Алексиев, Е. и кол., 1996]. 

 

2. Методи за депониране на фосфогипс 

Познати са четири основни начина за депониране на фосфогипс [Ахмедов М. А., Т.А 

Атакузиев, 1980]. 

 

2.1. Заустване във водни обекти 

Относително малък брой химически заводи за фосфорна киселина изхвърлят 

отпадъчния фосфогипс директно във водните басейни. Това са големите производители в 

Мароко, където фосфогипса се суспендират с морска вода и се пренасят до Атлантическия 

океан. Изхвърляне на отпадъците гипс като разредена суспензия в много големи открити 

водоеми със силни течения и приливи около ненаселените брегове е най-икономичния 

начин за обезвреждане и може да бъде логично и екологично приемливо. Докато 

заустване на гипс в реки и малки водни обекти, като например Средиземно море, вече не е 

безопасно. 

Повечето от съществуващите инсталации за фосфорна киселина, както и тези в 

процес на изграждане или в етапа на планиране, не са разположени в близост до 

подходящи водни обекти, с което да се даде възможност за обезвреждане на фосфогипса в 

морето, по описания начин и унищожаване в земята е единственият икономически 

възможен способ.  

 

2.2. Смесване на фосфогипса 

Фосфогипсът може да се използва за ликвидация на минни изработки чрез 

смесването му с глини. Такъв пример има в Северна Калифорни, САЩ, където с такава 

смес са запълнени шахтите в стари мини за апатитова руда. Глините също са отпадъчен 

продукт след преработката на апатитовата руда от същото находище. Този начин за 

оползотворяване на фосфогипса е подходящ в конкретния случай, тъй като използваните 

глини са с високо съдържание на карбонати, които неутрализират остатъчната киселина 

във фосфогипса. 

Друг начин за оползотворяване на фосфогипса е да се използва за рекултивиране на 

почви чрез структурно запълване. Този метод не е подходящ там, където земята ще се 

използва за строителство, поради относително високата разтворимост и висока свиваемост 

на фосфогипса. Ако във фосфогипса е установена повишена радиоактивност, такъв подход 

за използване на фосфогипса не е подходящ. 

 

2.3. Мокро депониране (хвостохранилища) 

Мокрото складиране на фосфогипса включва смилането му до фина фракция и 

смесването й с вода до образуване на суспензия. Суспензията се изпомпва или се 



 

Нов български университет 

Департамент „Природни науки” 

Годишник  

за 2016 г. 

 

-109- 

транспортира хидравлично до депо за съхранение. Използва се както сладка, така и морска 

вода. В депото за съхранение фините частици се утаяват. Когато водата е сладоводна, тя се 

изпомпва обратно към завода за повторен цикъл. С течение на времето, рециркулираната 

технологична вода обикновено достига равновесие на рН между 1.3 и 2.0, в зависимост от 

процеса и климатични условия. Разтворимостта на Р2О5 (от киселинния процес) във водата 

обикновено е между 10 000 и 15 000 mg/l, но може да достигне и до 20 000 mg/l. При 

използване на морска вода, след утаяването на суспендираните частици, тя се връща 

обратно в морето. Тази вода е с рН над 2. Такива заводи има в Гърция, Испания, Мексико 

и Тунис. 

В държавите, където има достатъчно количество прясна вода, депониране е много 

по-лесно, надеждно и икономично в сравнение със сухото депониране. За разлика от 

сухото депониране, мокрото не включва денонощното обслужване и може да се управлява 

с много по-малко оборудване и персонал.  

 

2.4. Сухо депониране (халди) 

В световен мащаб сухото складиране се използва много по-рядко, отколкото 

мокрото за депониране на фосфогипс. При сухото депониране гипсът се транспортира от 

филтъра до зоната на депониране без добавяне на вода към гипсовата маса. Обикновено 

гипс, който след филтриране има съдържание на свободна влага от около 25% от сухото 

тегло, се транспортира до зоната на изхвърляне от камиони или конвейерна лента.Сухо 

депониране се прилага в България (Фиг. 1), Йордания, Тунис, Сенегал и др. 

 

 
Фиг. 1 Сухо депониране на фосфогипс, Агрополихим, Девня 

[https://devnyacity.blogspot.com] 
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3. Екологични проблеми, възникващи от депонирането на фосфогипса 

Департаментът по опазване на околната среда на флорида (Florida Department of 

Environmental Protection –  FDEP) и американската агенция за опазване на околната среда 

(USEPA) публикуват данни за доказани екологични проблеми в САЩ, причинени от 

депонирането на фосфогипс: замърсяване на въздуха с прахови частици и с емисии на 

флуорид, повишени стойности на Rn и Ra, замърсяване на подземните води с тежки 

метали и радионуклиди, замърсяване на повърхностните води [Florida Department of 

Environmental Protection http://www.dep.state.fl.us/mainpage/default.htm; USEPA 

https://www.epa.gov/ ].  

 

3.1. Замърсяване на въздуха с прахови частици 

При сухо депониране на фосфогипс той е неустойчив на механично изветряне и това 

води до образуване на фини прахови частици под 10 μ. Тези частици замърсяват 

атмосферата освен при депониране и при транспортиране на сух фосфогипс. При 

транспортиране с транспортни ленти изсъхването на фосфогипса може да се контролира 

чрез пръскачви с вода с високо налягане от долната страна на конвейра. Възможно е и 

лентата за транспорт да бъде покрита и затворена. Проблемите на околната среда, 

свързани с разливи от разстояние от транспортни ленти могат да бъдат сведени до 

минимум чрез използване на един патентован вид на транспортна лента, на „Foldbelt―. 

 

 3.2. Замърсяване с флуороводород 

Емисиите на флуороводород от фосфогипсовите водни повърхности са отчетени в 

диапазона от 0.01 до 0.10 kg/Ha/day. Флуороводородните емисиите от сухи гипсови 

повърхности са свързани със стрития на прах гипс. Емисиите могат да бъдат значително 

намалени, ако силикофлуороводородната киселина се извлича по време на производството 

на фосфорна киселина, когато се използва мокро депониране и ако краткотрайният прах се 

контролира върху сухи повърхност. 

Растителността, която е много близо до гипсовото находище, може да съдържа 

високи нива на флуориди, които, ако бъдат погълнати от едър рогат добитък в 

продължение на години, може да предизвика флуороза.  

 

3.3. Радон и радий 

В зависимост от състава на изходната суровина, във фосфогипса може да се отчетат 

Rn и Ra. Във фосфогипса от Централна Флорида (САЩ) са измерени стойности на Rn - 

0.851 Bq. Приема се, че поради малкият период на полуразпад на Rn, той не е опасен за 

околната среда. В същия фосфогипс са измерени и стойности на Ra от 0.74 до 1.11 Bq. 

При фофогипса от Северна Флорида (САЩ) са измерени стойности на Ra от 0.37 Bq. Това 

е максималната допустима стойност за Ra в земи, които могат да се използват за 

земеделски цел [USEPA https://www.epa.gov/]. 

http://www.dep.state.fl.us/mainpage/default.htm
https://www.epa.gov/
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3.4. Замърсяване на подземните води с тежки метали и радионуклиди 

При депонирането на фосфогипс във хвостохранилища е възможно смесване на 

водите от фосфогипса с подземни води, което да доведе до тяхното набогатяване с тежки 

метали и радионуклиди. Във връзка с тази опасност, FDEP създава изисквания, според 

които всички нови хвостоханилища трябва да имат непромокаема композитна обшивка на 

дъното си, която е от полиетиленова геомембрана (HDPE) с дебелина 1,5 mm с висока 

плътност в комбинация с компактен слой глина под него, или слой от уплътнен гипс над 

него. 

При сухото депониране е възможно да се замърсят подземните води ако халдите от 

фосфогипс са разположени върху порести скали, през които може да се инфилтрира вода 

от фосфогипса в подземните води. В такива случай е необходимо под халдата 

предварително да се изгради изкуствена геобариера, например от непроницаеми глинести 

скали.  

 

3.5. Разпространение на фосфогипс в повърхностни води 

При депонирането на фосфогипс в хвостохранилища е възможно преливане, поради 

обилни дъждове. Във връзка с това, около тях се правят канавки или канали, които 

предпазват „заразената― дъждовна вода са влезе в контакт с околното пространство и 

предпазват от инфилтрационни процеси от хвостохранилището към околната среда.  

При депонирането на фосфогипс на халди е необходимо страничните склонове на 

халдите да се покрият, например с глини и подходяща растителност, което ще 

предотврати инфилтрацията на дъждовни води в халдата от фосфогипс и съответно ще 

предотврати смесване на „заразени― води с повърхностните води в района. В други случаи 

този подход не е подходящ и се налага покритие с непроницаема геосинтетична обвивка. 

 

Заключение 

През последните години са създадени нови методи за изграждане на фосфогипсови 

депа, които позволяват депониране по екологосъобразен начин. Независимо от това, 

безопасното съхранение на фосфогипса зависи пряко от няколко фактора:  

- състава на изходната суровина, от която се произвежда фосфорната киселина, 

която дефинира и конкретния химичен и фазов състав на фосфогипса;  

- от климатичните условия на района, в който е разположен завода; 

- от геоложката обстановка в района; 

- от хидроложката и хидрогеоложката обстановка в района. 

Тези особености дефинират необходимостта от индивидуален подход при 

депонирането на отпадъка при всеки един отделен завод, с цел постигане на екологична 

безопасност. 
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Abstract: The present paper discusses the application of the method of gamma-spectroscopy for 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящата работа се разглежда приложението на метода на гама-

спектроскопията за анализ на радионуклиди в строителни материали. Представени са 

различни видове гама-спектрометри, както и принципът им на действие, 

калибрационни процедури, разгледана е нормативната база и центровете за 

провеждане на измервания за радионуклиди в строителни материали на национално 

ниво 
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Ключови думи: гама спектрометрия, строителни материали, радон, техногенни 

радионуклиди 

 

 

Въведение  

В резултат от дейността на човека елементите на околната среда допълнително се 

обогатяват с естествени и техногенни радионуклиди. Тези антропогенни източници на 

радиоактивност обуславят техногенната компонента на радиационния фон. Към тях 

спадат: 

 отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната дейност на 

тежки и редки метали; 

 газоаерозолните изхвърляния от обектите на атомната енергетика и 

топлоенергетиката; 

 сгурията и пепелината от топлоцентралите, работещи с твърдо гориво; 

 минералните торове, получени от някои фосфорити; 

 строителните материали др. 

Естествените радионуклиди в биосферата на Земята са главно калий-40 и нуклиди 

от урановия и ториевия ред [Василев Г., 2005]. В зависимост от концентрацията им в 

различните строителни материали, в тухлените, каменните и бетонните сгради мощността 

на дозата от външно облъчване на човека е 2-3 пъти по-висока от тази в дървени сгради. 

Наличието на уран и калий в строителните материали допринася за генерирането на радон 

и заедно с други фактори способства за увеличаването на концентрацията му в жилищни и 

обществени сгради. Радонът е естествен радиоактивен газ, който се образува при 

разпадането на Радий-222 (дъщерен продукт в уран-радиевото семейство с родоначалник 

Уран – 238) в скали, почви, води, строителни материали. От своя страна при 

радиоактивното разпадане на газообразния радон-222 (3,8 дни период на полуразпадане) 

се образува верига от нови радиоактивни продукти в твърдо агрегатно състояние, а 

именно полоний-218, полоний-214, бисмут-214 и олово-214 (краткоживущи дъщерни 

продукти на радона с периоди на полуразпадане под 30 минути). Тези дъщерни 

радионуклиди на радона прилепват към съществуващите микроскопични прахообразни 

частици във въздуха (аерозоли) и при вдишване попадат и се задържат в дихателната 

система на човешкия организъм [Ангелова М и др. 1990]. 

Вътрешно облъчване се получава при вдишване на краткоживущите дъщерни 

продукти на радона, а не на самия радон, който е инертен (благороден) газ. В резултат на 

много научни изследвания е установено, че 98% от вътрешното облъчване на човека се 

получава в резултат на вдишването на дъщерни радиоактивни продукти на радона, които 

се задържат и въздействат върху бронхиалния епителиум в белите дробове, а само 2% се 

дължат на самия радон (радон-222). 
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Типичната средна концентрация на радон в приземния атмосферен въздух на 

открито е 10 Bq/m
3
. Като правило, концентрацията на радон в сгради е по-висока и зависи 

от вида на строителните материали. Типичната средна концентрация на радон в сгради е 

40 Bq/m3. 

Друг източник на облъчване на човека са техногенни радионуклиди, попаднали в 

строителните материали. Поради това е необходим контрол на строителните материали за 

установяване на съответствие с изискванията на нормативни документи, регламентиращи 

допустими нива на активност.  

Гама-спектрометрията е масово използван метод за недеструктивен качествен и 

количествен анализ на наличието на гама-радиоактивни нуклиди в различните измервани 

среди (почви, вода, храни, суровини, строителни материали и др.) Определят се видовете 

радионуклиди в измерваните проби и тяхната специфична активност. Методът се използва 

за установяване съответствието с допустими норми на съдържание на определени 

радионуклиди със заложените норми за освобождаване от контрол или за използване като 

суровини или за пряка употреба [Димова Н., 2003].  

Съществуват редица наредби, регламентиращи допустимото съдържание на 

изкуствени или естествени радионуклиди, както и мерките за радиационна защита при 

работа с такива материали. 

В настоящата работа са разгледани някои аспекти на приложението на гама-

спектроскопията за анализ на радиоактивност в традиционни строителни материали: 

същност на метода, използвана апаратура и калибриране, лаборатории в България, 

акредитирани да извършват такъв вид измервания, норми на концентрация на 

радиоактивност на уран и дъщерни продукти (Калий-40 и др.). 

 

1 СЪЩНОСТ НА ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЧНИЯ МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ 

Гама-спектрометрията е метод за анализ на радионуклиди, излъчващи гама-кванти, 

в резултат от разпада на атомното ядро. При преминаване от състояние с по- голяма 

енергия в състояние с по-малка енергия ядрото излъчва гама-кванти (електромагнитно 

лъчение) с много висока енергия, която може да бъде регистрирана от подходящи 

детектори [Glenn E. Knoll, 1989]. 

При попадане на гама-лъчение в кристал на детектор той взаимодейства с 

веществото на детектора като отдава енергията си. Основното взаимодействие се 

осъществява чрез фотоефект – гама-квантът предава цялата си енергия на електрони от 

обвивката на атомите на детектора. При разсейване на гама-кванта под някакъв ъгъл се 

получава т.нар. ефект на Комтън, който дава непрекъснато разпределение в спектъра от на 

практика нулеви енергии до определена стойност [Василев Г., 2005]. За идентифициране 

на изотопа по гама-лъчението се регистрира енергията на получените чрез фотоефект 

електрони (гама-линия). Тъй като има известни флуктуации в предадената енергия при 

обработката на сигнала се получава нормално разпределение на получените електрони 
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около даден максимум – енергията на гама-лъчението (пик на пълно поглъщане на 

енергията) [Костадинова К., 1988]. 

Най-обща схема на регистриране и формиране на импулсите от гама-лъчение е 

представена на схемата по-долу: 

 

Принципна схема на гама-спектрометър с многоканален анализатор 

 

 

 

 

 

2 ВИДОВЕ ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИ 

2.1 Сцинтилационни спектрометри 

Сцинтилационните спектрометри се базират на работата на сцинтилационни 

детектори, състоящи се от сцинтилатор, фотокатод и фотоелектронен умножител. 

Сцинтилаторът под действието на йонизиращо лъчение генерира изсветвания – 

сцинтилации. Изсветванията избиват електрони от фотокатода, които лавинообразно се 

умножават във фотоелектронниия умножител. На анода протича краткотраен ток, чиято 

амплитуда е пропорционална на енергията на попадналото йонизиращо лъчение. Така 

може да бъде определяна енергията на попадналите частици. В съчетание с многоканален 

анализатор може да бъде получен спектър на попадащите йонизиращи лъчения от 

околната среда (естествен гама-фон) или от измервана проба. Най-често използваните 

твърдотелни сцинтилационни детектори са от кристали NaI(Tl) или ZnS(Ag). 

Сцинтилационните детектори притежават много висока ефективност, която се повишава с 

размера на кристала на детектора [Debertin K., 1988]. Недостатък е, че трябва да бъдат 

пазени от външна светлина и сътресения. Зависимостта им от външната температура 

оказва влияние на стабилността на енергийната калибровка, поради което се налага да се 

предвидят методи за стабилизирането й. Разделителната способност на тези детектори е 

сравнително ниска, линиите на пълно поглъщане (фотоефект) са доста широки, което 

затруднява идентифицирането на нуклидите в случай на припокриване на близки линии. 

Типична форма на сцинтилационен гама-спектър от единичен източник е представена на 

фиг.1. 

 

детектор преобразувател 

на импулси 
линеен 

усилвател 

многоканален 

анализатор 
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Фиг.1 Форма на сцинтилационен гама-спектър 

 

2.2 Полупроводникови гама-спектрометри 

Полупроводниковите гама-спектрометри работят с детектори от свръхчист 

германий (HPGe – детектори), като чувствителността и ефективността на детектора 

зависят от големината на кристала – полупроводников диод, в който се осъществява p-n 

преход. Попадащото йонизиращо лъчение генерира двойка йони, които се насочват към 

съответните електроди. Протича импулс на тока, който се усилва в предусилвател и 

усилвател и се подава към многоканалния анализатор. Полупроводниковите гама-

спектрометри притежават много висока разделителна способност, което позволява 

идентифицирането на много радионуклиди, дори със слаба активност. Характерно за тях 

е, че работят при много ниска температура, поради което е необходимо да се охлаждат с 

течен азот. За избягване или намаляване на възможно най-силното влияние на естествения 

радиационен фон детекторът се поставя в оловна защита, обикновено с дебелина 10 см, 

както и вътрешна облицовка с медна ламарина 5 мм. На фигура 2 са показани 

полупроводникова гама-спектрометрична система с дюар за течен азот и оловна защита, 

както и капсулиран кристал на детектора. 

 



 

Department of Natural Sciences  

New Bulgarian University 

Annual’2016 

 

118 

 

  

Фиг.2. Полупроводникова гама-спектрометрична система и капсулиран кристал на 

детектора 

 

При необходимост от измерване на по-голям брой радионуклиди със сравнително 

ниски активности, за предпочитане е използването на полупроводникови гама-

спектрометри, поради високата им разделителна способност.  

На Фиг. 3, за сравнение са съпоставени спектри на едни и същи източници от 

сцинтилационен и полупрововодников гама-спектрометър. 

 

 
Фиг.3. Сравнение на сцинтилационен и полупроводников гама-спектър 

 

Забелязва се, че под видимо една линия на сцинтилационния спектър са покрити 

реално още няколко по-слаби енергийни линии на други радионуклиди, видими на 

спектъра снет с полупроводников детектор. 
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3 КАЛИБРИРАНЕ НА ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИ И ГЕОМЕТРИИ НА 

ИЗМЕРВАНЕ 

Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол не 

задава пряко изисквания към проверката на гама-спектрометрични системи, предвидени за 

измерване на твърди проби, но изискванията към спектрометрите, предназначени за 

измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност могат да бъдат приложени и 

за такива, измерващи твърди радиоактивни проби [Манушев Б., 1996]. 

Първоначалната проверка на такива системи: 

1. проверка на разделителната способност за Кобалт-60 и Кобалт-57; 

2. проверка на формата на линията; 

3. проверка на относителната ефективност; 

4. проверка на отношението пик/комптън; 

5. проверка на софтуера; 

6. установяване с контролни източници на най-малко две стойности на скоростта 

на броене в различни енергийни интервали при определени и възпроизводими 

условия на измерване. 

Калибрирането на гама-спектрометрите се извършва със сертифицирани 

източници, съдържащи обикновено микс от радиоактивни източници за покриване на 

енергийния диапазон на измерване. Извършва се калибриране по енергия (за определяне 

на видовете радионуклиди) и по ефективност (за определяне на специфичната активност 

на нуклида). Енергийната калибровка се извършва с микс от източници с добре позната 

енергия.  Важно е да бъде обхванат целият енергиен обхват, в който ще се използва 

спектрометъра. Спектърът се набира за достатъчно време, така че да има стабилна 

позиция на съответните пикове (линии), с цел да се установи точно математическата 

връзка на калибровката по енергии с позицията на съответния пик. За проверка на 

стабилността на енергийната калибровка се използва единичен източник (ежедневно или 

веднъж на седмица) – обикновено Кобалт-60 или Цезий-137 [Манушев Б., 1996]. 

За определяне на специфичната активност на пробите е необходима калибровка по 

ефективност. Процедурата е подобна на тази за енергийната калибровка и може да се 

извърши едновременно. Използват се източници с установени активности на 

радионуклидите. От значение за тази калибровка са енергията на попадащото гама-

лъчение, размерът на кристала на детектора, заобикалящите материали, геометрията на 

измерване и поглъщането в самата проба. В случай на обемен източник (какъвто е случаят 

с проби от строителни материали) е важно плътността на източника за калибриране да е 

близък до този на измерваните проби. В случай, че се използва източник на водна основа 

или с други плътности, се прилагат преходни коефициенти за преизчисляване на 

оценените специфични активности. 

Стандартните геометрии за калибриране са: точков източник, диск, цилиндър или 

геометрия Маринели (обем 0.5 или 1.0 литра). В случаите на обемни източници, особено 
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когато активностите не са много високи се прилага геометрията Маринели, посочена по – 

долу на Фиг. 4. Тази геометрия осигурява възможно най-пълно обхващане на кристала на 

детектора (4-π геометрия), което гарантира най-точно измерване на активността на 

дадената проба.  

 

 
Фиг. 4. Геометрия на измерване Маринели 

 

4 НОРМИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДИОАКТИВНИ НУКЛИДИ В 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Прилага се Наредба № 11 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна 

защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в 

Република България. Едни от показателите, които се нормират с Наредбата, за целите на 

радиационната защита са специфична активност и специфична повърхностна активност на 

строителни материали, строителни, метални и други отпадъци и др., свързани с урановата 

промишленост.  

За строителни материали са зададени допустими концентрации на Радий-226, 

представени в Таблица1. 

 

Таблица 1.  

Допустими концентрации на Радий-226 в строителни материали и отпадъци 

Строителни 

материали и отпадъци 

Начин на съхранение, 

използване или третиране 

Специфична активност  

на Радий-226, Bq/kg 

Използване и/или съхраняване 

на депа без ограничение 

≤ 200 

Съхраняване върху 

контролирани площи 

200-1000 

Отделно решение за всеки 

конкретен случай (от 

компетентни държавни органи) 

>1000 
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В Наредбата за основни норми за радиационна защита са зададени норми за 

концентрация на Радон -222, дължащ се на разпада на Радий-226 от урановото семейство. 

Определени са норми за новостроящи се и в процес на проектиране сгради, норми за вече 

построени сгради, както и изисквания за предприемане на допълнителни мерки за защита 

от страна на министъра на здравеопазването при надвишаване на определени стойности. 

Допустимата концентрация на радон за сгради в проектиране и строителство е 200 Bq/m
3
, 

а при вече построени сгради тя е 250 Bq/m
3
. При концентрации на радона над 1000 Bq/m

3 

министърът на здравеопазването определя защитни мерки за помещения и сгради с 

постоянни работни места. За съществуващите сгради измерванията може да се направят с 

директно измерване на радона, докато за тези, в процес на проектиране и строителство са 

необходими данни от измервания на строителните материали. 

Радиоактивността на строителните материали се дължи главно на радионуклидите 

Радий-226 (от уран-радиевото семейство с родоначалник Уран-238, генерира Радон-222), 

Торий-232 и Kалий-40. 

Типични стойности на естествени радионуклиди в строителни материали са 

представени в Таблица 2. 

 

Таблица 2.  

Специфични активности на естествени радионуклиди в строителни материали 

 

Материал 

Специфична активност на радионуклида, 

Bq/kg 

Радий -226 Торий-232 Калий – 40 

Бетон 1-250 1-190 5-1570 

Червени тухли 9-2200 <1-220 180-1600 

Варо-пясъчни тухли 6-50 1-30 5-700 

Естествен строителен камък 1-500 1-310 1-4000 

Естествен гипс <1-70 <1-100 7-280 

Цимент 7-180 7-240 24-850 

Плочки 30-200 20-200 160-1410 

Фосфогипс/гипскартон 4-700 1-53 25-120 

Камък и цимент от доменни шлаки 30-120 30-220 N.A. 

 

От посочените данни в Таблица 2 се вижда, че най-голям принос за облъчването в 

сгради от естествени радионуклиди и радон се дължи на червените тухли, естествения 

строителен камък и плочките (глазирани или не). Фосфогипсът и гипскартонът също имат 

принос в генерирането на радон.  

 

5 ЛАБОРАТОРИИ В БЪЛГАРИЯ ИЗВЪРШВАЩИ ИЗМЕРВАНИЯ НА 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

По-долу е представен кратък списък на по-специализираните лаборатории в 

България, извършващи и гама-спектрометрични измервания на строителни материали, 
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като тази дейност не изчерпва асортимента от предоставяни от тях услуги в областта на 

радиационните измервания.  

 

5.1 Национален център за радиобиология и радиационна защита.  

Лабораторията „Контрол облъчване на населението― е Сектор 4 от Органа за 

Контрол на НЦРРЗ, който е акредитиран от Българската служба за акредитация, според 

БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и извършва услуги на физически и юридически лица. 

Единият от видовете измервания, за които е акредитирана лабораторията, е измерване на 

активност в почвeни слоеве, строителни материали и отпадъци на нови и/или в 

експлоатация обекти/съоръжения чрез параметър специфична активност на Радий -226 

чрез гама-спектрометричен анализ. Извършва се с компютърен многоканален анализатор 

ORTEC с HPGe - детектор, тип GEM-15190-P. Заявка за контрол от юридически или 

физически лица е дадена в Приложение 1 към настоящата работа. 

 

5.2 Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ  

В МОСВ това са отдели „Лаборатория за радиационни измервания―, разположени 

във Враца, София, Варна. Лабораториите са акредитирани по БДС EN ISO/ IEC 

17025:2006  за разнообразни измервания, включително строителни материали, суровини и 

отпадни продукти.  

1.1. Национален институт по метеорология и хидрология – БАН, филиал Пловдив 

В това поделение на НИМХ измерванията се осъществяват от Лаборатория 

"Измерване на радиоактивни замърсявания". Лабораторията притежава сертификат за 

акредитация по БДС EN ISO/IEC  17 025:2006   от Националния орган по акредитация. 

Наред с другите измервания на проби (храни, въздух, почви, води) лабораторията 

извършва изпитвания и анализи на торове и строителни материали за съдържание на 

естествени и изкуствени радионуклиди. Лабораторията разполага с гама-спектрометрична 

система с детектор от свръхчист германий ORTEC 21-P30041A за определяне на голям 

брой радиоактивни изотопи (Кобалт-60, Цезий-134, Цезий-137 и др.) с ниво на 

детектиране 0.005 Bq/l в енергийния обхват около 660 keV. 

 

5.3 Военно-медицинска академия 

ВМА разполага с Научно изследователска лаборатория по радиационна защита. 

Лабораторията е акредитиран Орган за радиационен контрол вид - С по стандарт БДС ЕN 

ISO IEC 17020:2005. Извършва гама-спектрометрично изследване на радиоактивност в 

проби от хранителни продукти, промишлени суровини, строителни материали и др., както 

и в проби от околната среда. Разполага с Гама спектрометрична система (МСА ―LIVIUS‖, 

HPGe детектор с ефективност 46 %) за изследване на радиоактивност в обемни проби от 

храни, от промишлени суровини, от строителни материали и др. 
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5.4  Диал ООД 

Лабораторията на Диал ООД започва дейността си като „Дозиметрична служба― 

към Управление „Редки метали― в с. Бухово. Лабораторията постепенно разширява 

дейността си извън измерванията свързани с уранодобива. Изпитвателната лаборатория 

има акредитация от ИА ―БСА‖ по БДС EN ISO/IEC 17025, да извършва изпитвания на: 

води, почви; утайки; строителни материали и отпадъци, храни и атмосферен въздух.  

За строителни материали и отпадъци лабораторията извършва широк набор 

радиационни измервания: Мощност на дозата гама-лъчение, Специфична повърхностна 

алфа- и бета-активност, Радиоактивно повърхностно алфа- и бета-замърсяване, 

Ексхалация на радон, Обемна активност на радон в приземния въздух, Специфична 

активност на над 50 радионуклида (естествени и техногенни), Естествен уран (Unat); За 

лабораторни гама – спектрометрични измервания лаборатория използва гама-

спектрометрична система CANBERRA с InSpector, N-тип германиев детектор GR 2520. 

Гама-спектрометърът е с широк енергиен обхват (20 keV¸ 10 MeV). Ефективността му е 

26,2%, а разделителната способност 1,81 keV за линията на Кобалт-60 на 1332 keV.  

 

 

Заключение 

Радонът е фактор на жизнената среда и естествен източник на йонизиращи лъчения. 

Около 50% от съдържанието на естествения радиационен фон на земята се дължи на 

радона. Може да се превърне в рисков фактор за човешкото здраве, ако концентрацията на 

радон в помещенията е висока, облъчването от инхалирането на радон е продължително, 

но то зависи също от възрастта на човека, интензивност и продължителност на 

тютюнопушенето и от други фактори на околната и жизнена среда. Измерванията на 

естествени радионуклиди са необходими за ограничаване замърсяването на вътрешен 

въздух в административни, обществени и жилищни сгради. Запознаването с подходящите 

за целта методи е от съществено значение с цел за запознаване на хората с реалните 

опасности, мерките за предпазване, нормите за замърсяване и мониторинга за контрол на 

замърсителите. Популяризирането и разпространенинето на полезна информация е важен 

аспект в процеса на обучение на студенти и специалисти от областта на природните 

науки, превенция на риска от замърсяване с радионуклиди, строителни инженери и др. 
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Abstract 

This publication is a conceptual project that aims to make the lake Kleptuza adapted for 

disadvantaged people, in particular - people with problems with their motor functions. The 

project includes a description of the site, a detailed presentation of the changes that could be 

made, partners who would help with the realization and benefits from it. 
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Адаптиране на защитена местност “Клептуза” за хора с физически 

увреждания 

 

Изабела Михова, Ралица Берберова 

Нов български университет, департамент „Природни науки“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Статията представя идеен проект, който цели да направи езерото Клептуза пригодено за 

хора в неравностойно положение, по-специално – хора с проблеми с двигателните 

функции. Проектът включва описание на обекта, подробно представяне на промените, 

които се предвиждат, партньори, които биха спомогнали за реализацията и ползи от него.  

 

  Ключови думи: защитена местност „Клептуза―, хора с двигателни проблеми 

 

 

Въведение 

България като страна член на Европейския съюз трябва да следва общите принципи 

и изисквания, свързани с осигуряване правата на хората с увреждания. Страната ни е 

разработила и приела редица нормативни и стратегически документи, свързани с 

осигуряване на среда за тези хора, тяхната интеграция и адаптация в социалния и 

икономически живот на страната [Закон за интеграция на хората с увреждания, Обн. ДВ, 

бр. 81/17.09.2004 г.; Конвенцията за правата на хората с увреждания, ООН, Обн. ДВ, бр. 

12 от 10.02.2012 г.; Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020; Стоева Б., В. 

Костадинова, 2004]. Въпреки тези документи физическата среда в държавата ни не е 
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съобразена като цяло с нуждите на хората с увреждания [http://www.disability-

bg.org/bg/activities.php]. Неадаптираната околна среда има най-разнообразни проявления:  

 недостъпна инфраструктура и градоустройство: в по-голяма част от случаите 

липсват скосени тротоари, ограничен достъп до подлези и надлези и т.н.;  

 липса на достъп до административни и обществени сгради: липса на рампи за 

достъп до услуги (в т.ч. медицински и здравни); 

 неосигурен достъп до обекти на културата и природни забележителности. 

 

Липсата са специфични елементи в инфраструктурата (рампи, платформи и др.) 

създават ежедневни проблеми пред хората с физически увреждания. Това показва 

системно неприлагане на политиката по отношение на достъпа на тези лица до услуги и 

невъзможност за задоволяване на потребности, някои от които - жизненоважни. 

Целта на настоящата работа е да се представи идеен проект за адаптиране на 

защитена местност „Клептуза― за хора с двигателни проблеми. Това ще им даде реална 

възможност да се включват и участват активно в обществения живот.  

 

1. Обект 

Защитена местност „Клептуза― се намира в гр. Велинград, община Велинград, 

област Пазарджик. Площта му е 412.0 ha. Обектът е обявен защитена територия на 

09.02.1966 г. с цел опазване на характерния ландшафт [Закон за защитени територии, Обн. 

ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.; http://eea.government.bg/zpo/bg/].  

Защитена местност „Клептуза― е разположена на десния бряг на Чепинска река, до 

планинския склон в квартал Чепино, гр. Велинград и е един от символите на града. 

„Клептуза― е най-големият карстов извор в България [Коев Е., 2015]. Събира води от 

обширен район с окарстени мрамори. Водата е бистра и студена с температура от 8.1°C, 

сравнително твърда. Тя е годна за пиене и част от нея е каптирана и се използва за 

водоснабдяване на града. Друга част от водата подхранва двете изкуствени езера, а оттам 

се отича Чепинска река. 

В защитената местност виреят 285 вида растения, от които 260 лечебни. Основен 

дървесен вид е черния бор. В местността има над 50 дървесни, храстови и многогодишни 

видове – редки, застрашени, балкански ендемити като жешля, воден габър, брекина, ирга, 

целолистен котонеастер, мукина, змийско мляко, смрадлика, шлемов салеп, петров кръст, 

родопска теменуга, поречолистен лопен, крумово великденче. Фаунистичното 

разнообразие включва сърни, елени, диви свине, зайци, кълвачи, сойки, гълъби, гривек. 

[Голяма енциклопедия България, 2012] 

Велинград е един от най-популярните балнеологични курорти в страната. Градът е 

известен с лековитата си минерална вода и благоприятния климат, които повлияват добре 

редица заболявания. Поради това считаме, че езерото „Клептуза― с обособения парк около 

http://www.disability-bg.org/bg/activities.php
http://www.disability-bg.org/bg/activities.php
http://eea.government.bg/zpo/bg/
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него е подходящ обект, който трябва да бъде адаптиран за нуждите на хора с двигателни 

проблеми. 

  

2. Подходи 

За създаването на идейния проект са направени: 

 теренно проучване на обекта; 

 преглед на нормативни и стратегически документи; 

 изготвено е предложение за реконструкция на вече съществуващите сгради и 

съоръжения според нуждите на хората в неравностойно положение. 

 

3. Резултати и дискусия 

Основните цели на идейния проект са осигуряване на достъп до културни, спортни 

и развлекателни дейности на хора с проблеми с двигателните функции, както и достъпна 

комуникационна и информационна среда, в която те да се чувстват пълноценно. Близостта 

до природата, чистият въздух, тишината и спокойствието, които езерото „Клептуза‖ 

предлага, трябва да бъдат достъпни за всеки, който желае се възползва от тях.  

Адаптирането на езерото за хора с двигателни проблеми би спомогнало те да се 

интегрират по-лесно в обществения живот и да участват реално и равноправно в неговото 

развитие. 

В идейния проект са включени: (i) средствата, които предлагаме да се интегрират; 

(ii) партньорите, които биха го подкрепили; (iii) бенефициентите от реализацията на 

предложението. 

 

3.1.  Средства за интегриране в пространството 

До момента на езерото има изградени заведения за хранене, които не са 

конструирани и адаптирани за нуждите на хората с увреждания. През 2014 г. община 

Велинград организира конкурс за ―Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради 

и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство - 

включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, 

включително двата моста осигуряващи достъп до тях‖. Поради забележки на журито нито 

един от участниците не печели първо място и до реконструкция на езерото така и не се 

стига [http://m.velingrad.bg/]. 

Представеният тук идеен проект предвижда минимални дейности за адаптиране на 

обекта - интегриране на рампи, асансьори и тоалетни, съобразени с изискванията на 

инвалидите, описани в Европейската концепция за достъпност 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf]. 

Посетителите от разглежданата група трябва да могат свободно и безпрепятствено 

да се придвижват в района на езерото. При ходовите пътища е необходимо да се обърне 

http://m.velingrad.bg/
http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
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внимание на ширината, мястото за обръщане, пространството над главата, денивелациите 

и средствата за ориентация и предупредителна сигнализация. 

Минималната ширина на всеки ходов път се определя от интензивността на 

неговото използване. Колкото повече се използва, толкова по-често хората се срещат и 

разминават един с друг. Съгласно Европейската концепция за достъпност 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf] на Фиг. 1 е представена 

изискуемата ширина за различни случаи, а именно:  

А = когато никога не се налага хората да се разминават  

B = когато се разминават от време на време 

С = когато се налага редовно да се разминават  

D = когато хората постоянно се срещат и се разминават  

Е = когато съществува стесняване на ходовия път  

F = когато се налага обръщане на 90° в преддверието или за отваряне на врата  

(Критериите, възприети в скандинавските страни)  

 

 
Фиг. 1 Ширина на ходов път 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf] 

http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
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Рампи 

Съгласно тази концепция наклонът на рампата трябва да бъде минимален. 

Максималният ъгъл на наклона зависи от височината, която ще се преодолява 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf]: 

А = максимален наклон на рампа до 150/175 mm   

B = максимален наклон на рампа до 500 mm  

 

Асансьори   

Площта на платформата и повдигащата мощност на асансьора трябва да поемат 

най-малко човек на инвалидна количка заедно с онзи, които го придружава 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf] (Фиг. 2).  

С = минимална площ на асансьора (платформата)   

D = минимална площ на асансьор в стълбищна клетка, когато придружителят използва 

стълбите   

Е = повдигаща мощност на асансьора, която се изисква   

F = повдигаща мощност на стълбищен асансьор   

G = пространство, необходимо за обръщане пред вратата на асансьора 

 

 
Фиг. 2 Изисквания при асансьори 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf] 

 

Тоалетни 

В редица ситуации хората, които използват инвалидна количка, трябва да се 

прехвърлят от нея върху друго място за сядане. Това обикновено се случва в санитарни 

помещения като тоалетни, душове, съблекални, както и в жилищата.  

http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
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Всяко лице в инвалидна количка си има собствен метод за прехвърляне върху друго 

място за сядане. Като цяло съществуват три вида техники за прехвърляне (без чужда 

помощ), всяка от които изисква собствено пространство (Фиг. 3) 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf]:  

D = три основни вида техники за прехвърляне  

Е = пространство в тоалетната, необходимо за трите техники  

F = пространство, необходимо за обръщане в тоалетна, за преобличане, за душ-кабина  

Х = линия, отразяваща необходимото пространство за прехвърляне отляво, от дясно и/или 

когато е необходима помощ. 

 

 
Фиг. 3 Основни техники за прехвърляне 

[http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf] 

 

Други 

Проектът предвижда и изграждането на скосени тротоари, които да позволяват 

свободното придвижване на хората с двигателни проблеми, паркоместа за инвалиди и 

контрол върху паркирането на тези места. Организирането на развлекателни дейности за 

хората с ограничени двигателни функции също би стимулирало тяхната интеграция в 

обществото. Предлагаме провеждането на караоке вечери, както и водни колела, 

адаптирани за тази група хора. 

 

3.2.  Партньори за реализация на идейния проект 

Очакванията са, че организациите, които биха подкрепили проекта са най-вече 

Съюзът на инвалидите в България [http://www.disability-bg.org/bg/activities.php] и 

Агенцията за хората с увреждания [http://ahu.mlsp.government.bg/home/]. Те организират и 

участват в проекти, засягащи социалната и битова адаптация на хората в неравностойно 

положение, като главната им цел е тези хора да могат да живеят пълноценно. Съдействие 

биха оказали и много държавни, общински и неправителствени институции и организации 

като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на 

здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерството на туризма, Министерството на околната среда и водите, община 

„Велинград― и др. 

http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
http://www.cil.bg/userfiles/library/accessibility/eu_accesibility.pdf
http://www.disability-bg.org/bg/activities.php
http://ahu.mlsp.government.bg/home/
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3.3. Бенефициенти 

Бенефициенти след разработването и реализацията на идейния проект са: (i) хората с 

двигателни проблеми; (ii) местното население; (iii) други посетители на обекта.   

 

4. Заключение 

Ползите от реализирането на проекта „Адаптиране на защитена местност 

„Клептуза‖ за хора с физически увреждания са: 

 хората с нарушени двигателни функции ще получат достъп до природен обект в и 

реконструкцията на езерото би дала началото на този процес на адаптиране да 

средата според техните нужди; 

 град Велинград ще повиши качеството на предлаганите балнеоуслуги чрез 

осигуряване на допълнителна атракция за своите гости; 

 повишаване на толерантността на населението към групите в неравностойно 

положение, имайки възможността за комуникация с тях; 

 туризмът ще се развие в по-социална насока; 

 преобразяването на тази територия ще се превърне в пример за добра социална 

политика в държавата ни и в частност в община Велинград. 
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