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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’2014“ обхваща дейностите за учебната 2013-2014 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 провеждат научни изследвания в следните научни 

направления: геология (ротационна геодинамика, хидрология и хидрогеология, 

минералогия и кристалография, гемология), екология и опазване на околната среда 

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

ресурси, алтернативни и възобновяеми енергийни източници, екологичен мениджмънт), 

химия (екологични торове и подобрители за почви), биология (качество на храните), 

физика (астрономия, нови материали), 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 Ливингстон 

(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 
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новооткритият край Кръстова гора ювелирно-декоративен камък е наречен от 

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 ежегодната научна конференция 

„Екологизация“ (2009–2013 г.). През 2013 г. Департаментът за първи път организира 

националната научна конференция „Храни“, а през 2014 г. е съорганизатор на 

Международната научна конференция „ВСУ’14“. 

Департаментът е разработил и ръководи академично бакалавърските програми 

„Екология и опазване на околна среда“, „Биология – обща и приложна“, „Екология и 

управление на околната среда”, „Науки за Земята“, „Науки за Земята и алтернативни 

енергии“; магистърските програми „Международен алтернативен туризъм“, „Екология и 

устойчиво развитие“, „Геотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Гемология и 

дизайн на бижута (съвместно с Департамент „Изящни изкуства“) “, „Аерокосмически 

методи в екологията“, „Екомениджмънт“ (съвместно с Департамент „Бизнес 

администрация“), „Екологични експертизи и контрол“. 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 и 

Специализираната учебна зала „Лаборатория по химия“ се управляват академично от 

Департамента. 
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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  

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; Икономичиски 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, гл. ас. д-р  

Контакти  

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

E-mail  

Лекционна 

програма  

Минералогия, Кристалография, Петрология, Хидрология и 

хидрогеология, Геоморфология, Седиментология, Кватернерна 

геология, Класически източници на енергия – природен газ, 

въглища и нефт. 

 

Гл. ас. 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. Йо. 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 2001 и 2003 г. е специализирала в ЕТН - Цюрих – LA-ICPMS и Раманова 

спектроскопия на флуидни включения в кварц.  

Участвала е в 11 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  

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“. 

Член е на Факултетните съвети на Факултета за базово образование  и Факултета за 

дистанционно, електронно и продължаващо обучение. 

Доц. Захаринов е програмен консултант към Департамента.  

Придобива инженерна магистърска степен в МГУ „Св.Ив.Рилски“ по техника и 

технология на сондиране (при проучване и добив на полезни изкопаеми и 

енергоносители).  

Научните му интереси са в областта на екологичния мониторинг, биоенергията, 

опазване на почвите и рекултивация на терени и др. 

Член е на редакционната колегия на „Balкan Ecology“. 

Участия в множество научни проекти. Над 60 публикации и 3 монографии. 

Автор е и на над 10 учебника в НБУ. 

 

 

Име Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

 

Контакти  

Телефон Стационарен: Мобилен телефон: 0887 34 38 63 

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

Лекционна 

програма  

Екологична, неорганична, органична химия, екология, биогеохимия, 

агроекология  
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Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова е щатен преподавател в Департамент „Природни 

науки“ от 2013 г. 

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

Институт по минералогия и кристалография „Акад. И. 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, нематални 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. 

 

 

Име Галина Христова Сачанска, доц. д-р  

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 606 Мобилен телефон: -  

E-mail  

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 
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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. 

През учебната 2013/2014 година доц. д-р Сачанска има 2 публикации в реферирани 

научни списания и 4 участия в международни и национални конгреси и конференции. 

 

 

Име Ралица Миткова Берберова, гл. ас. д-р 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 310, 

8110 606 

Мобилен телефон: - 

E-mail  

Лекционна 

програма  

Екологична информация и органи на управление, Природни 

бедствия и рискове, Екологични катастрофи, Алтернативен 

туризъм, Екотуризъм и защитени територии 

 

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

Департамент “Природни науки”. Заема длъжностите и.д. 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 факултетните съвети на Бакалавърски факултет и 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.  

Гл. ас. 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 
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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.  

Гл. ас. д-р Ралица Берберова е автор на повече от 55 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  

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. 

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 
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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 Харизан Гатев Харизанов, д-р 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 606 Мобилен телефон: 

E-mail  

Лекционна 

програма  

Опазване на минералните ресурси, Алтернативни и възобновяеми 

източници на енергия, Замърсяване на хидросферата, Методи и 

технологии за третиране на отпадъци и др. 

 

Д-р Харизан Харизанов е щатен преподавател в Департамент „Природни науки“ в 

НБУ. Завършва геология и проучване на полезни изкопаеми в Минно-геоложкия 

университет и е доктор в НБУ от 2001 г. Кариерата му започва в МГУ и продължава в 

НБУ. Има множество публикации в областта на скъпоценните и декоративни камъни. 

Съоткривател на диаманти и шмиргели в България, както и на ювелирно-декоративната 

суровина НюБУлит, кръстена на НБУ.  

 

 

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

Контакти  

Телефон Стационарен:- Мобилен телефон: 884 711 116 

E-mail  

Лекционна 

програма  

Физика, метеорология, геофизика, астрономия и др. 

 

Проф. Цветан Б. Георгиев, д.физ.н., е щатен преподавател в Департамент „Природни 

науки“ от 2010 г. Преди това, от 1981 г., е работил в Института по астрономия (ИА) с 

Национална астрономическа обсерватория последователно като научен сътрудник, старши 
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научен сътрудник II ст. (доцент) от 1997 г. и  старши научен сътрудник I ст. (професор) от 

2009 г. През 1988-2006 г. е работил в Съветския съюз и Русия, общо 4 години, а през 

периода 1997-2004 г.  - в Германия, общо 1.5 години. 

Проф. Георгиев е завършил е физика, производствен профил със специализация по 

астрономия в Софийския университет през 1975 г. Защитил е дисертация за кандидат на 

физическите науки в БАН през 1987 г. и дисертация за Доктор на физико-математическите 

науки в РАН през 1997 г. Член е на Научния съвет на ИА от 2000 г. Бил е член на 

Специализирания научен съвет по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия към 

ВАК от 2004 до 2010 г. 

Проф. Георгиев има научни интереси в областите строеж и еволюция на звездни 

системи и галактики, както и числена обработка на изображения и и на редове от данни. 

Бил е ръководител на няколко научни проекта в БАН. В периода 1985-2014 г. е автор и 

съавтор е на над 150 публикации, цитирани от други автори над 150 пъти 

(http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html). Член е на Съюза на астрономите в България 

и на Международния астрономичен съюз. 

Проф. Цветан Б. Георгиев води курсове по физически науки - физика, метеорология, 

геофизика, астрономия и др.   

Всяка учебна година проф. Георгиев организира студентски семинари в 

Експерименталния ядрен реактор, в Сеизмичния център на БАН и др., както и пътуващи 

студентски семинари в Астрономическа обсерватория Рожен,  Геомагнитна обсерватория 

Панаюрище, Соларен парк Ихтиман, Обсерватория Белоградчик и др. 

 

 

1.3. Учебна и изследователска инфраструктура  

 

1.3.1. Лабораторията по гемология  

Директор: гл. ас. д-р Биляна Костова 

корпус 1, офис С1/22 

е-mail: bkostova@nbu.bg 

Лабораторията по гемология е създадена 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.  
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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: гл. ас. д-р Ралица Берберова 

корпус 1, офис 310Б 

е-mail: rberberova@nbu.bg 

Лабораторията по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет е 

създадена през 2008 г. с решение на Академичния съвет на НБУ.  Лабораторията 

акцентира върху обучението на студенти от програмите на Департамент “Науки за Земята 

и околната среда”, 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 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; 
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 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).  

 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;  
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 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 ФБО и e създадена 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; 

-  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; 
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-  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 ФБО и e създадена 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 ще продължи и през 

следващата година. Лабораторията ще обезпечи провеждането на лекции, семинари и 

упражнения по учебните дисциплини в областта на екологията, опазването на околната 

среда и биологията.  

Лабораторията ще повиши качеството на обучение на студентите от 

бакалавърските и магистърски програми към Департамента в областта на екологията и 

опазването на околната среда и биологията. 
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1.4. Учебни програми – Каталог 2014/2015  

 

 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 

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:  

Биология, бакалавър по биология със специализация обща биология или 

микробиология 

 

Компетенции:  

Завършилите програмата имат знания  по неогранична, аналитична и органична 

химия, химия, зоология, математика, ботаника, физиология на растенията, физика, 

клетъчна биология, микология, микробиология, цитология, хистология, геномика, 

протеомика, молекулярна биология, физиология на животните и човека, вирусология и др. 

биологични дисциплини. Те ще могат да извършват безопасно в лабораторна среда както 

рутинна лабораторна работа, така и да се занимават с научно-изследователска дейност. По 

време на обучението, по всички учебни дисциплини се въвеждат основни понятия на 

английски език, а студентите получават за изпълнение задачи на същия език, което им 

дава възможност за реализация и в чужбина. 

 

Практики и стажове:  

Практическите занятия протичат в Лаборатория по биология, Лаборатория по 

гемология с образци по палеонтология и Лаборатория по химия. Част от практическите 
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занятия се провеждат и с отдалечено ползване на апаратура в научни институти, държавни 

организации и частни високотехнологични биотех-фирми. Студентите провеждат 

практикуми по всички биологични дисциплини като органична и неорганична химия, 

ботаника, зоология на безгръбначните животни, зоология на гръбначните животни, 

микробиология, биохимия, генетика и др. По време на обучението се провеждат 

множество теренни занятия и стажове в структури, свързани с анализите на храни, 

клинични и диагностични лаборатории, молекулярно-биологични лаборатории.  

Програмата дава възможност за международна студентска мобилност по програма 

„Еразъм“ с няколко европейски университета като Националния институт по приложни 

науки (INSA, CNRS), Тулуза, Франция; Държавния университет в Букурещ, Румъния и 

Националния център по биоресурси, Лисабон. 

 

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 

във ветеринарните клиники и кабинети, в  Агенцията по безопасност на храните, Центъра 

за заразни и паразитни болести, микробиологични инстититути 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.  
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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. 

 

 

 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 йерхархията 

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 
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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 

 

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 „Бизнес администрация“) 

 

Кратко представяне: 
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Програмата подготвя специалисти в една интердисциплинна 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 

модул за кандидати от други образователни области. Програмата предлага надграждащ 

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

 

Специалност и професионална квалификация: 

Бизнесадминистрация, магистър по бизнесадминистрация, специализация – екоогичен 

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 
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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". 

 

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 2013-2014 г. 

 

2.1. Публикационната дейност на щатните преподаватели от Департамент 

„Природни науки“ към НБУ за учебната 2013-2014 г.  

 

Атанас Емилов Близнаков, доц. д.н. 

Article in Proceedings:  

1. Близнаков А., М. Илиева – Обретенова, Управление на риска от природни бедствия. 

Сп. Екология и бъдеще, год. ХІІІ, 2014. № 3, 38-44 

2. Близнаков А., Оценка на въздействието върху околната среда” в Република България. 

В Сб. Пета годишна международна научна конференция „Екологизация 2013”, София, 

Нов български университет, 2013. с.17-21 ISBN 978-954-535-357-0 

3. Близнаков А., Десислава Костова, Управление на риска от природни бедствия. // 

Годишник на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” 2013, том. 56, св. ІV, 

Хуманитарни и стопански науки. с. 53-56. 

4. Близнаков А., Б. Стойкова, Информационна сигурност за хотелиерските 

резервационни системи,  Trakia Journal of  Sciences, Стара Загора, Тракийски 

университет, Под печат 

5. Bliznakov A., Managment and control of food's safety in Family hotel business, Сборник 

доклади Първа научна конференция „Безопасност на храните”. София, НБУ, 2013, Под 

печат 

6. Петров С., А. Георгиев, А. Близнаков, Рискове при оценка на обектите на 

интелектуалната собственост, оценката на нематериалните активи и избор на процент 

за дисконтиране. Сборник доклади Единадесета международна научна конференция 

„Интелигентна специализация на България”. Ботевград, МВБУ, 2014. с. 403-419  ISBN 

978-954-9432-64-0 

 

Други публикации: 

1. Близнаков А., Екскурзоводство и туристическа анимация. София, НБУ - ФДЕПО, 2014. 

92 с. 

 

 

Биляна Виргилова Костова, гл. ас. д-р 

Монографии, учебници и учебни помагала 

1. Костова Б., Структурни дефекти в природни и синтетични кристали, Издателство на 

НБУ, София, проф. д.ф.н. Марин Господинов, доц. д-р Велин Николов – рецензенти; 

проф. д. ф. н. Цветан Георгиев – редактор), 2014, ISBN 9789545358050 
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Article in Journal, IF: 

1. Kostova B, V. Petkova, Effect of high-energy milling and thermal treatment on the solid-

phase reactions in apatite–ammonium sulphate system. J Therm Anal Calorim 116, 2014, 

737–746, ISSN: 1388-6150, IF = 2.026 

2. Mouhovski J., O. Vitov, V. Dimov, B. Kostova, S. Gechev. High vacuum phase 

transformation of fluorspar vapors to crystal aggregates, Bulgarian Chemical 

Communications 46, 1, 2014, 68 – 78, ISSN: 0324-1130, IF=0.32 

3. Mouhovski J., O. Vitov, V. Dimov, B. Kostova, S. Gechev. 2014. Fluorite Phase 

Transformations under Vacuum. Journal of Crystallization Process and Technology. 4. 156-

167. http://dx.doi.org/10.4236/jcpt.2014.43020, ISSN Print: 2161-7678, IF=0.31. 

 

Article in Proceedings:  

1. Костова Б. Функционални зависимости на експериментални резултати от 

микротермометрични и LA ICPMS измервания на флуидни включения в кварц от Pb-Zn 

находище Южна Петровица, Мадански руден район. "ГЕОНАУКИ 2013" – Сборник с 

разширени резюмета, 103-104. 

2. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство 

(черупки от яйца), Част 1. Неорганични технологични приложения. Доклади ХIV 

Международна научна конференция ВСУ’2014. т. III.368-373, ISSN: 1314-071X 

3. Дойчинова А., Б. Костова, Сравнителни характеристики на вятърната енергетика в 

България и Румъния. Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014. т. 

III. 392-397, ISSN: 1314-071X 

4. Берберова Р., Б. Костова, Състояние на микроязовирна стена на язовир Смилец, 

община Стрелча. Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014. т. IV. 

349-354, ISSN: 1314-071X 

5. Костова Б., Р. Берберова. Състояние на микроязовирна стена на язовир Блатница, 

община Стрелча. PROCEEDINGS SES 2013, Space Research and Technology Institute – 

Bulgarian Academy of Sciences. 429-433. ISSN 1313 – 3888. 

6. Ташева А., Б. Костова, В. Петкова. Характеристика на биоотпадък от 

птицепроизводство  (черупки от яйца), Екологизация 2013. I 1-10, ISBN 978-954-535-

357-0 

 

 

Ботьо Станимиров Захаринов, доц. д-р 

Article in Proceedings:  

1. Захаринов Б., Нови енергийни култури в България и тяхното използване като суровини 

за производство на биогаз, Сб. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

GEOETHICS, 2013 
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2. Байков Б., Б. Захаринов, В. Киров, Г. Костадинова, З. Шиндарска, Движение на на 

биогенни и токсични елементи по екотехническа верига за  водоснабдяване на Стара 

Загора, Сб. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOETHICS, 2013, 

3. Попова, Т., Б. Захаринов, Г. Костадинова, В. Киров, Изследване на микробния статус в 

отделни звена екотехническа верига за  водоснабдяване на Стара Загора, Сб. THE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOETHICS, 2013, 

4. Zaharinov В., Z. Shindarska, S. Garvanska, V. Kirov, B. Baykov, Аgroecologic valuation of 

organic waste in different  tehnolgies  of storage, Сб. 10th INTERNATIONAL  

SYMPOSIUM  „MODETREN  TRENDS IN LIVESTOCK PRODUCTION”, 2013, - 

Статията е отличена с Сертификат за оригиналност 

5. Shindarska Z.,  В. Zaharinov, V. Petrova, P. Ivanov, G. Kostadinova, V. Kirov, B. Baykov, 

Екологична оценка на различни суровини за производство на биогаз, Сб. 

INTERNATIONAL SYMPOZIUM ISB-INMA THE AGRICULTURAL AND 

MECHANICAL ENGINEERING, 2013, 1-3  

6. Popova. T, S. Marinova, B. Zaharinov, M. Kaleva, B. Baykov, V. Kirov, V. Petrova, 

Редукция на патогенни микроорганизми  при мезофилен процес на анаеробното 

разграждане на торова постеля от пилета – бройлери  в комбинация  със силажи, Сб. 

INTERNATIONAL SYMPOZIUM ISB-INMA THE AGRICULTURAL AND 

MECHANICAL ENGINEERING, 2013 

7. Захаринов Б., Пейчинова М., Производството на енергия от биомаса, като възобновяем 

източник - залог за устойчиво развитие, Сб. Международна конференция България 

Бавария-конференция, НБУ, 2013 

8. Захаринов Б., М. Пейчинова, Анаеробно разграждане на отпадъци с органичен 

произход за производство на биогаз. Агрохимическа и екологическа оценка на биомаса, 

Сб. XIV Международна научна конференция ВСУ „Любен Каравелов“, 2014 

9. Захаринов Б., М. Пейчинова, Биоенергетични и почвено-екологични характеристики на 

биогаз и биошлам получени в процес на анаеробно разграждане (АР), Сб. XIV 

Международна научна конференция ВСУ „Любен Каравелов“2014 

 

Online document: 

1. Popova T., B. Zaharinov, S. Marinova-Garvanska, B. Baykov, Microbiological evaluation of 

sewage sludge in terms of possibilities of application in soil as a fertilizer, ISSN:2319-7692 

(print) ISSN: 2319-7706 (online) IJCMAS International journal of current microbiology and 

applied sciences,  april 2014 vol. No: 3  ISSUE – 4 

2. Zaharinov B., S. Hadgiev,  A. Gencheva, G. Kostadinova, M. Peychinova,  Z.  Shindarska,  

S.  Garvanska,  B.  Baykov, CO-DIGESTION OF WASTE ACTIVATED SLUDGE AND 

SILAGED MIX OF CHICKEN LITTER AND FODDER BEET, 5. ISSN:2319-7692 (print) 

ISSN: 2319-7706 (online) IJCMAS International journal of current microbiology and applied 

sciences,  april 2014 vol. No: 4  ISSUE – 4  
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Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

Article in Journal, IF: 

1. Boyanov Boyan, Alexander Peltekov, Vilma Petkova, Thermal behavior of zinc sulfide 

concentrates with different ironcontent at oxidative roasting, Thermochimica Acta, ISSN-

0040-6031, 586, 2014, 9–16, IF= 2.105 

2. Kostova Bilyana, Vilma Petkova, Effect of high-energy milling and thermal treatment on the 

solid-phase reactions in apatite–ammonium sulphate system, J Therm Anal Calorim, ISSN 

1388-6150, 2014, 116, 737–746 IF= 2.206 

3. Maya G. Shopska, Zara P. Cherkezova-Zheleva, Daniela G. Paneva, Vilma Petkova, Georgi 

B. Kadinov, Ivan G. Mitov, Treatment of Biogenic Iron-Containing Materials, Croatica 

Chemica Acta, ISSN 0011-1643, e-ISSN 1334-417X, 87 (2) (2014) 161–170. 

http://dx.doi.org/10.5562/cca2374, IF= 0.556 

 

Article in Proceedings:  

1. Ташева Анна, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов, Биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца). Част 1. Неорганични технологични приложения, 

В Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, 

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

ISSN: 1314-071X, (2014), 368-373 

2. Серафимова Екатерина, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма Петкова, 

Механични изпитвания на азотно-киселинно третирани смеси от птичи екскременти и 

пепел от биомаса, В Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 

2014 г, София, България, Редактори: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов и проф. д-р инж. 

Дончо Партов, ISSN: 1314-071X, (2014), 374-379  

3. Milen Kadiyski, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla Sarova, 

Lubomira Macheva, Ventseslav Stoyanov, Vilma Petkova, Eleshnitsa landslide: current 

condition and considerations, In: Proc. of 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE VSU'2014, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 5–6 June 2014, Sofia, 

Bulgaria ISSN: 1314-071X, том. I, (2014), 219-224 

 

Online document: 

1. А. Ташева, Б. Костова, М. Балаж, В. Петкова, Характеристика на биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца), В Сб. доклади на V годишна Международна 

научна конференция „Екологизация 2013” I 1-10, ISBN 978-954-535-357-0 
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Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

Article in Proceedings:  

1. Kirilov A., A. Doycheva, G. Satchanska, Antibacterial activity of mature and green Allium 

cepa, Ecol. Eng. & Env. Prot. 2014, 12-17. 

2. Doycheva A., G. Satchanska, Quantitative microbial analysis of breads produced without 

preservatives: State Standard BULGARIA, Journal of Balkan Ecology, 2013, 383-389. 

 

 

Ралица Миткова Берберова, гл. ас. д-р 

Article in Proceedings:  

1. Petrov G., V. Karlova-Sergieva, R. Berberova, 2013. Software tools for georadar data 

processing and visualization, Годишник на ТУ – София, Vol. 63, Iss. 4, 2013, 51-60, ISSN 

1311-0826 

2. Ганева В., В. Нориева, Й. Димитров, П. Василева, Р. Берберова, Анализ на анкетно 

проучване за СПА туризма в България, Сб. доклади Международна научна 

конференция „Екологизация 2013”, София, (2014), II 1-7, ISBN 978-954-535-357-0 

3. Георгиев Т., Р. Берберова, Обзор на станали земетресения в района на Балканския 

полуостров за периода 01.01.2010 – 31.12.2012 г., Сб. доклади Международна научна 

конференция „Екологизация 2013”, София, (2014), I 64-69, ISBN 978-954-535-357-0 

4. Берберова Р., Анализ на статистически данни за наводнения в Р България, Сб. доклади 

от IX научна конференция с международно участие SES’2013, София, (2014), 424-428, 

ISSN 1313-3888 

5. Костова Б., Р. Берберова. Състояние на микроязовирна стена на язовир Блатница, 

община Стрелча, Сб. доклади от IX научна конференция с международно участие 

SES’2013, (2014), 429-433, ISSN 1313-3888 

6. Петров Г., Р. Берберова, Методи за цифрова сигнална обработка в компютърно 

подпомагания анализ на радарграми от земно-насипни съоръжения, Сб. доклади от IX 

научна конференция с международно участие SES’2013, (2014), 369-376, ISSN 1313-

3888 

7. Берберова Р., Б. Костова, Състояние на микроязовирна стена на язовир Смилец, 

община Стрелча, Сб. доклади от 14-та Международна конференция ВСУ'2014, Том IV, 

(2014), 349-354, ISSN 1314-071X 

 

Други публикации: 

1. Р. Берберова, Нов български университет с нова лаборатория по химия, Академика БГ, 

2014 

2. Р. Берберова. Гл. ас. д-р Ралица Берберова: Причината за бедствието има комплексен 

характер. Интервю.Академика БГ.  
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3. Р. Берберова. Обучението по природни науки в Нов български университет. Сп. 

Градове и региони. АБГР. Под печат 

 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

Article in Proceedings:  

1. Гюров Р.. Глобалните промени в климата – мит или реалност? Сборник с доклади 

Международна научна конференция „Екологизация 2013”. НБУ. i-ii 

2. Русев А, Т. Славова. Р. Гюров. 2014. Изследване с GPR (Ground penetration radar) за 

откриване на нови подземни кухини в района на пещерата Духлата. Сборник с доклади 

от Балканска спелеоложка коференция.   

3. Гюров Р. 2014. Силните земетресения – цикличност или не?. Сборник с доклади от XIV 

научна конференция с международно участие ВСУ’2014. Том IV. 238-243 

 

 

Харизан Гатев Харизанов, д-р 

Монография: 

1. Харизанов Х., Българските гемоложки находки – възможности за приложение в 

дизайна, Научен електронен архив на НБУ, 2014 

 

 

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

Articles in journals: 

1. Maciejewski G., Ts. Georgiev, A. Niedzielski,  2008, Variable stars in the field of the open 

star cluster NGC 693, Astron. Nachr. 329, 387-391 (2008), IF ~ 1.5 

2. Maciejewski G., Boeva S., Georgiev Ts., Mihov B., Ovcharov E., Valcheva A., Niedzielski 

A.. 2008,   Photometric study of the clusters NGC 2266 and NGC 7762, Baltic Astronomy 17, 

51-65 (2008), IF ~ 0.5 

3. Ovcharov E., Nedialkov P., Valcheva A., Ivanov V., Tikhonov N., Stanev I., Kostov A., 

Georgiev Ts., 2008,  Optical monitoring of the z=4.4 quasar Q 2203+292, Mon. Not. Roy. 

Astron. Soc.  386, 819-825 (2008), IF.~ 5.1 

4. Bachev, R.; Grupe, D.; Boeva, S.; Ovcharov, E.; Valcheva, A.; Semkov, E.; Georgiev, Ts.;  

Gallo, L. C., 2009,  Studying X-ray reprocessing and continuum variability in quasars: PG 

1211+143, Mon. Not. Roy. Astron. Soc.  399  750-761 (2009), IF ~ 5.1  

5. Maciejewski, G.; Mihov, B., Georgiev, Ts., 2009, The open cluster Berkeley 53,  Astron. 

Nachr. 339, 851-856 (2009), IF ~ 1.5 

6. Boeva S., R. Bachev, S. Tsvetkova, K. Stoyanov, R. Zamanov, B. Spassov, G. Latev, B. 

Petrov, Z. Donchev, D. Dimitrov, A. Valcheva, Ts. Georgiev, 2011, Flickering amplitude of 

MV Lyrae in different states,   Bulg. Astron. J. 16, 24-30 (2011) 
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7. Ts.B. Georgiev, A.Antov, R.Bachev, S.Boeva, G.Latev, B.Spasov, K. Stoyanov, S. 

Tsvetkova, 2012,  Fractal morphology of the flickering of the cataclysmic variable star KR 

Aur, Bulg. Astron. J. 18/2, 36-62 (2012) 

8. Ts. B. Georgiev, 2012, Modified Fisher’s and Student’s methods for detection of faint stellar 

variability, Bulg. Astron. J. 18/3, 97-105 (2012) 

9. Ts. B. Georgiev, 2014, Graphic presentation of the simplest statistical tests Bulg.  Astron. J.  

20, 14 -25 (2014) 

 

Articles in proceedings:  

1. Stanchev, O. I.; Georgiev, Ts. ; Weis, K.; Bomans, D. J.; Dettmar, R.-J., 2009, Correlation 

between the convexity of the disk profile and the Hubble type of the galaxy, (Intern. Confer. 

Space Plasma Physics, under aegis of the American Institute of Physics, Sozopol, 2008), AIP  

Conf. Proc. 1121, 61-70 (2009) 

2. Georgiev Ts. B, 2011, Four-component modeling of brightness profiles of spiral galaxies and 

model total magnitudes, (Intern. Confer. Space Plasma Physics, under aegis of the American 

Institute of Physics, Kiten, 2010), AIP  Conf. Proc. 1356, 50-59 (2011) 

3. Concejo, J., Stanchev, O., Georgiev, Ts., 213, The disk(s) of the Milky Way, (Intern. Confer. 

Space Plasma Physics, under aegis of the American Institute of Physics, Albena, 2012), AIP  

Conf. Proc. 1551, 72-83 (2013) 

4. Georgiev,  Ts., 2013, Analysis of stellar variability based on polynomial fittings of its light 

curve (Intern. Confer. Space Plasma Physics, under the aegis of the American Institute of 

Physics Albena, 2012), AIP  Conf. Proc. 1551, 98-106 (2013) 

 

 

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

конференции през учебната 2013/2014 г.  

 

Атанас Емилов Близнаков, доц. д.н. 

I. Международна научна конференция „Преподаване, учение и качество във висшето 

образование” 13 – 14 юни 2014, Гранд Хотел София, София. Участие с доклад. 

II. Конференция „Пазар на труда в България и страните от Централна и Югоизточна 

Европа – последици и перспективи. Институт за Икономическа политика. 22 май 2013, 

Хотел Хилтън, София. 

III. Първа научна конференция „Безопасност на храните”. НБУ, София. 

IV. Юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът позитивната 

сила в обществото” НБУ, София. 

V. Десета международна научна конференция „Преподаване, учение и качество във 

висшето образование” юни 2013, Бояна. Участие с доклад. 
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VI. Международна научна конференция „Антични мозайки и кариери“ София 18.10.2013 

НБУ. Участие с доклад „Информационен указател на каменните кариери в Република 

България” 

VII. Пета международна научна конференция  “ЕКОЛОГИЗАЦИЯ 2013” юни –  НБУ 

 

 

Биляна Виргилова Костова, гл. ас. д-р 

І. Национална конференция „Геонауки 2013” с международно участие, 12 и 13 декември 

2013 г. София, България 

1. Костова Б. Функционални зависимости на експериментални резултати 

от микротермометрични и LA ICPMS измервания на флуидни 

включения в кварц от Pb-Zn находище Южна Петровица, Мадански 

руден район. – постер 

ІІ. Ninth Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY, 

20 – 22 November 2013, Sofia, Bulgaria 

1. Костова Б., Р. Берберова, Състояние на микроязовирна стена на язовир 

Блатница, община Стрелча – постер 

ІІІ. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, България 

1. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца), Част 1. Неорганични 

технологични приложения - постер 

2. Дойчинова А., Б. Костова, Сравнителни характеристики на вятърната 

енергетика в България и Румъния - постер 

3. Берберова Р., Б. Костова, Състояние на микроязовирна стена на язовир 

Смилец, община Стрелча - постер 

ІV. 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, August 17-21, 2014 in 

Espoo, Finland (ESTAC11) 

1. Petkova V., V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov, Structural and thermal 

transformations on high energy milling of Natural Apatite - постер 

V. V-th National Crystallographic Symposium, NCS-2014, 25 to 27 September 2014, Sofia, 

Bulgaria 

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

Influence of high energy milling activation on nano-to-micro-sized CaCO3 

crystals formation – постер 

2. V. Stoyanov, B. Kostova, E. Serafimova, V. Petkova. Effects of marble 

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

постер 
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3. Е. Serafimova, V. Petkova, Y. Pelovsky, B. Kostova. Spectroscopic 

analysis of nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and chicken 

litter – постер 

 

 

Ботьо Станимиров Захаринов, доц. д-р 

I. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, България 

1. Б. Захаринов, Пейчинова М., Анаеробно разграждане на отпадъци с 

органичен произход за производство на биогаз. агрохимическа и 

екологическа оценка на биомаса - доклад 

2. Б. Захаринов, Пейчинова М., Биоенергетични и почвено-екологични 

характеристики на биогаз и биошлам получени в процес на анаеробно 

разграждане (АР) - доклад 

II. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOETHICS, 10-14 october 2013, Pribram, 

Chehia 

1. Захаринов, Б.,  Нови енергийни култури в България и тяхното използване 

като суровини за производство на биогаз - доклад 

2. Байков, Б., Б.Захаринов, В.Киров, Г.Костадинова, З.Шиндарска , Движение 

на на биогенни и токсични елементи по екотехническа верига за  

водоснабдяване на Стара Загора - доклад 

3. Попова, Т., Б.Захаринов, Г.Костадинова, В.Киров, Изследване на 

микробния статус в отделни звена екотехническа верига за  водоснабдяване 

на Стара Загора - доклад 

III. INTERNATIONAL SYMPOZIUM ISB-INMA THE AGRICULTURAL AND 

MECHANICAL ENGINEERING -2013 1-3 NOVEMBER 2013 

1. Shindarska Z,  Zaharinov.B, Petrova.V, Ivanov.P, Kostadinova.G, Kirov.V, 

Baykov.B Екологична оценка на различни суровини за производство на 

биогаз - доклад 

2. Popova.T, Marinova.S, Zaharinov.B, Kaleva.M, Baykov.B, Kirov.V,Petrova.V, 

Редукция на патогенни микроорганизми  при мезофилен процес на 

анаеробното разграждане на торова постеля от пилета – бройлери  в 

комбинация  със силажи - доклад 

IV. Международна конференция България Бавария, 7 ноември 2013, НБУ, София 

1. Захаринов Б., Пейчинова М.,НБУ Производството на енергия от биомаса, 

като възобновяем източник - залог за устойчиво развитие - доклад 

V. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРСКОТО 

земеделие – ХОРИЗОНТ 2020“, 15-16 Май 2014, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ, СТАРА ЗАГОРА Старозагорски минерални бани СПА хотел 

Калиста 
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1. Захаринов Б., Екологична биоенергетика при управление на 

агроекологични системи – постер 

 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

I. 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16 – 19 October 2013, Bor, 

Serbia (www.ioc.tf.bor.ac.rs) – постер. 

1. Boyan Boyanov, Alexander Peltekov, Vilma Petkova, Oxidizing roasting of zinc 

sulphide concentrates with different iron content, In – Proc. of The 45th 

International October Conference on Mining and Metallurgy, 16 – 19 October 

2013, Bor, Serbia, (2013), 341-344 – постер 

II. 15th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology 2013, November 21 - 23, 

2013, Sofia, Bulgaria  – постер. 

1. Katerina Zaharieva, Zara Cherkezova-Zheleva, Boris Kunev, Maya Shopska, 

Vilma Petkova, Jugoslav Krstić, Ivan Mitov, Preparation and properties of 

nanosized ZnXFe3-XO4 spinel materials – постер 

III. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, 

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

ISSN: 1314-071X. 

1. Анна Ташева, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов, 

Биоотпадък от птицепроизводство, In: Proc. of 14th INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2014, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 

vol. 1, 5–6 June 2014, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2014), 368-373– 

постер 

2. Екатерина Серафимова, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма 

Петкова, Механични изпитвания на азотно-киселинно третирани смеси от 

птичи екскременти и пепел от биомаса, In: Proc. of 14th INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2014, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 

vol. 1, 5–6 June 2014, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2014), 374-379– 

постер 

3. Milen Kadiyski, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla 

Sarova, Lubomira Macheva, Ventseslav Stoyanov, Vilma Petkova, Eleshnitsa 

landslide: current condition and considerations, In: Proc. of 14th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2014, Editors: V. 

Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 5–6 June 2014, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, 

(2014), 219-224 

IV. 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural 

Zeolites, 8 - 13 June 2014, Belgrade, Serbia. 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

31 
 

1. N. L. Petrova, V. Petkova and O. E. Petrov, Kinetics of dehydration of K- and Na-

cation-exchanged forms of clinoptilolite, In Book of abstract of 9th International 

Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Ed. 

Aleksandra Daković, Marina Trgo, and Alessio Langella, Publisher: Institute for 

Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Franše d’ Epere 86, 

11000 Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-82867-26-5, (2014), 187-188– постер 

V. 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, which will be held on 

August 17-21, 2014 in Espoo, Finland. 

1. Vilma Petkova, Violeta Koleva, Bilyana Kostova, Stoyan Sarov, Structural and 

thermal transformations on high energy milling  of Natural Apatite - постер 

2. Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova, Yoncho Pelovsky, Thermal properties of 

nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and chicken litter - постер 

3. Ventseslav Stotyanov, Vilma Petkova, Effects of Zeolite Incorporation on the 

Curing of Self-compacting White Mortars - постер 

4. Nadia Petrova, Vilma Petkova, DSC study of the thermal dehydration of cation-

exchanged clinoptilolite from Bulagaria – постер 

VI. Vth National Crystallographic Symposium, September 25-27 2014, Sofia, Bulgaria 

1. B. Kostova, V. Petkova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Baláž, P. Baláž, Influence 

of high energy milling activation on diferent nano-to-micro-sized caco3 crystals 

formation – постер 

2. Е. Serafimova, Vilma Petkova, Yoncho Pelovsky, Bilyana Kostova – 

Spectroscopic analysis of nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and 

chicken litter – постер 

3. V. Stoyanov, B. Kostova, E. Serafimova, V. Petkova, Effects of marble on phase 

formation in self-compacting type decorative cement composites – постер 

4. Borjana Donkova, Vilma Petkova, Comparison between thermal behaviour of γ-

MnC2O4.2H2O in oxidative and inert media– постер 

 

 

Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

I. VIII Балкански конгрес по микробиология "Microbiologia Balcanica' 2013", 2-7 Oct. 2013, 

Veliko Tarnovo 

1.  Satchanska G., N. Dimov, V. Ahad, C. Damianov, G. , M. Mincheva, A. 

Tomov, A. Doycheva, ASSESSMENT  OF LACTOBACILLI  IN  

FABRICATED AND  HOME  MADE  BULGARIAN YOGURT – доклад  

II. Форум „Зелено образование“, 19.11.2013 г., Хотел "Радисън", София 

1. Николов Н.,  К. Хаджигенчев, Г. Сачанска,  Определяне и етикетиране на 

разнообразието от дървесни и храстови растителни видове в кампуса на Нов 

български университет - доклад   
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III. Национален семинар "Ecology-2014", 24-25.04.2014 г., Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН, София,   

1. Satchanska G., Zinc pollution of soils and waters near Pb-Zn smelter and its 

toxicity in humans – доклад   

2. Tomov A., A. Doycheva, G. Satchanska, Lactic acid content in commercial and 

homemade yogurt – постер 

 

 

Ралица Миткова Берберова, гл. ас. д-р 

I. IX научна конференция с международно участие SES’2013, 20-22 Ноември 2013, София, 

България. 

1. Берберова Р. Анализ на статистически данни за наводнения в Р България –

постер 

2. Костова Б., Р. Берберова. Състояние на микроязовирна стена на язовир 

Блатница, община Стрелча – постер 

3. Петров Г., Р. Берберова. Методи за цифрова сигнална обработка в 

компютърно подпомагания анализ на радарграми от земно-насипни 

съоръжения – постер 

II. 14-та Международна конференция ВСУ'2014, 05-06 Юни 2014, София, България. 

1. Берберова Р., Б. Костова. 2014. Състояние на микроязовирна стена на язовир 

Смилец, община Стрелча – постер 

 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

I. IX научна конференция с международно участие SES’2013, 20-22 Ноември 2013, София, 

България. 

1. Гюров Р., Глобалните промени в климата – мит или реалност? – доклад 

II. Балканска спелеоложка коференция. 28-30 март 2014, София, България. 

1. А. Русев, Т. Славова, Р. Гюров. Изследване с GPR (Ground penetration radar) 

за откриване на нови подземни кухини в района на пещерата Духлата – 

доклад 

III. 14-та Международна конференция ВСУ'2014, 05-06 Юни 2014, София, България. 

1. Гюров Р., Силните земетресения – цикличност или не? - доклад 

 

 

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

I. IX научна конференция с международно участие SES’2013, 20-22 Ноември 2013, 

София, България. 
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1. Ц. Георгиев, Разпределения на телата от Слънчевата система по маси, 

плътности и орбити - доклад 

II. Тържествената конференция, посветена на  за Деня на космонавтиката и 35 г. от полета 

Георги Иванов, 12 Април 2014  г., НБУ, София, България 

1. Ц. Георгиев,  Живот и разум във Вселената? - доклад 

III. IX национална конференция на Съюза на астрономите в България, 16-18 май  2014 г,  

Шумен, България 

1. Ц. Георгиев,  Фотометрия на две близки галактики - доклад 

2. Ц. Георгиев, Изглаждане на редове от данни съдържащи импулсен шум - 

постер 

IV. V международната черноморска школа и конференция по физика на космическата 

плазма (5th Black Sea Biennial School and Workshop on Space Plasma Physics) 01-05 

септември 2014,  Китен, България 

1. Ц. Георгиев, Изявяване и фотометрия на слаби галактични периферии - 

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

науки” към НБУ през учебната 2013-2014 г. 

 

3.1. Проекти, финансирани от външни източници  

 

Проект „Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural 

Apatite” 

Ръководител: доц. д-р Вилма Стоянова 

 

Екип: гл. ас. д-р Биляна Костова 

 

Кратка анотация: Целта на проекта е публикуване на резултатите от проекта в импакт-

факторно научно списание от името на НБУ - Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 

Springer, IF 1.982 за 2012 г. и представянето й на най-значимия европейски международен 

научен форум за популяризиране и на резултати в областта на термичните методи - 11th  

European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, August 17-21, 2014 in Espoo, 

Finland (ESTAC11). Организиране на семинар в НБУ за разпространение на получените 

резултати. Създаване на възможност за работа на студенти, обучаващи се в НБУ, по 

темата на проекта. Тематиката на публикацията е интердисциплинарна, обхващаща 

науките екология, химия и геология. Целта на работата е изучаване на структурните и 

термичните трансформации, които се получават при различни условия на механична 

активация на природни апатитови руди. Практическото приложение на получените 

продукти е създаване на екологично чисти торове и подобрители за почви от 

нискокачествени природни апатитови руди чрез метода на механична активация. 

 

Източник на финансиране: Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в 

реферирани издания и издания с импакт фактор. Конкурсът се обявява от МОН във връзка 

с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския 

социален фонд 

 

 

Проект „Мониторинг и превенция от екологични бедствия чрез изготвяне на 

методика за изследване на земно-насипни съоръжения на речни крайбрежия и 

микроязовири чрез георадар“ (договор № ДФНИ-М01/9/22.11.2012 г.) 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Берберова 
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Екип: гл. ас. д-р Георги Петров (Департамент „Телекомуникации”), гл. ас. д-р Ласко 

Ласков (Департамент „Информатика”), гл. ас. д-р Ваня Хаджиева (Департамент „Бизнес 

администрация”), доц. д-р Весела Карлова-Сергиева (Технически университет-София) 

 

Привлечен експерт: гл. ас. д-р Биляна Костова (Департамент „Природни науки”) 

 

Кратка анотация: Целта на проекта е чрез закупения по проект INZ01/0114/2008 към 

ФНИ георадар да се изготви методика за изследване на земно-насипни съоръжения на 

речни крайбрежия и микроязовири цел мониторинг и превенция от екологични бедствия. 

Минимизирането на щетите от екологични бедствия е актуален проблем както по света, 

така и за България. Изграждането на земно-насипни съоръжения от една страна са основна 

конструктивна част при някои видове съоръжения (микроязовири), а от друга, в случаите с 

речните крайбрежия, тяхната роля е превантивност по отношение на наводнения. 

Развитието на технологиите, какъвто пример е георадарният метод, разширяват 

възможностите за провеждане на превантивен мониторинг на тези съоръжения. Методът 

спада към безразрушителните методи за изследване, също така този подход е 

екологосъобразен, като се постигат съществени минимизации на разходите, свързани с 

класическите сондажни подходи за подобен вид изследвания.  

Страната ни се намира в една от най-сеизмичните зони по света. Съществува и 

доказана тенденция на нарастване на появата на наводнения, свлачища и др. Наводнението 

в с. Бисер през януари 2012 г., следствие на скъсана язовирна стена, и вероятността от 

проблеми със стената на яз. Студена следствие на станалото земетресение в района на гр. 

Перник през май 2012 г., потвърждават необходимостта от мониторинг на тези 

съоръжения с превантивна цел.  

Предлаганата разработката е интердисциплинарна и попада в обхвата на научно-

приложните изследвания. В рамките на проекта ще бъдат: проучени природни опасности, 

влияещи  върху устойчивостта на тези съоръжения; опасности от нарушаване на тяхната 

цялост по отношение на околната среда и човека; анализиране на техническите 

възможности на наличната апаратура, провеждане на георадарни изследвания на отделни 

земно-насипни съоръжения на речни крайбрежия и микроязовири; анализиране на 

получените резултати и др. с цел изготвяне на методика за тяхното изследване с георадар.  

 

Очаквани резултати: методика за изследване на земно-насипни съоръжения на 

речни крайбрежия и микроязовири чрез георадарни изследвания; трансфер на знания и 

приложимост на резултатите в практиката; научно развитие на екипа. 

 

Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания” към МОН 
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Проект „Изследване върху мозаичните тесели на открити в България късноантични 

паметници (края на III - VI век)“ 

Ръководител: д-р Харизан Харизанов 

 

Екип от Департамента: доц. Атанас Близнаков, д.н. 

 

Кратка анотация: Мозайките са били предмет на изучаване главно от иконографски-

стилов аспект, теселите, от които са изработени, са слабо проучени в българската и 

чуждата литература. В малко от случаите е използван пълният набор от комбинирани 

съвременни методики на изследване и технически инструментариум. Така тези 

характеристики на античните мозайки от България са останали извън научния интерес 

досега. Дългогодишните проучвания на находища и проявления на декоративни камъни 

по българските земи дават основания да твърдим, че по отношение на качествените си 

показатели – физико-механични свойства и цветово разнообразие - българските материали 

са сравними с най-добрите мозайки от античния свят на Средиземноморието. Това касае 

както представените геометрични и орнаментални мотиви, така и фигуралните 

изображения.  

Изследователските цели, които екипът си поставя, са да се даде отговор на  няколко 

основни въпроса: Какъв е скалният материал при преобладаващите тесели от българските 

земи в достигналите до нас паметници на културата? Кои са основните места на добиване, 

както и местни кариери и находища? Какъв е произходът на по-редките в цветово и 

петрографско отношение тесели – от български находища и от други такива извън 

днешните български земи? Изследвайки по този начин мозайките, достигнали до нас, 

бихме могли да направим едни по-обобщени изводи относно голяма част от 

произведенията на знтичността по отношение на технологията на изработка на теселите,  

цветовото разнообразие, изграждането на общата декоративна схема, представянето на 

геометрични и орнаментални  мотиви и фигурални изображения, както и оформянето на 

нови стилове.  

 

Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания” към МОН 

 

 

Проект „Екологизация на агроекологични системи и повишаване на енергийната им 

ефективност чрез прилагане на преработени биоорганични отпадъци за торене, 

интродуциране на енергийни култури и комплексно използване на биомасата като 

енергоносител" 

Ръководител: доц. д-р Ботьо Захаринов 
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Кратка анотация на проекта: Изследователските цели на проекта са свързани с 

обогатяване на теорията и практиката с нови знания за управление на агроекологичните 

системи за производство на първична и вторична биологична продукция. На база на 

изучаване на движението на биогенните химични елементи и енергията в агроценозите ще 

се направи преценка на необходимостта от внасяне както на биогени, така и на енергия в 

почвата в конкретни  аграрни производства.  Целта е да се реализира  в условията на 

моделиране и в практиката принципа за оползотворяване на контаминаторите от ІІ група 

по класификацията на Одум (1975 г.) и да се посочат реални възможности за намаляване 

негативните последици от линейността на технологичните процеси в животновъдството 

чрез използване на органичните торове като източник на биогенни елементи и енергия за 

агроценозите. 

 

Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания” към МОН 

 

 

Институционален проект „Студентски практики” 

 

Участници от Департамента: гл. ас. д-р Ралица Берберова, гл. ас. 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 

 

 

Институционален проект “Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ 

образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, 

периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за 

академичния и административен състав на университета” 

 

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

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси 

2007- 2013”. 

 

 

Институционален проект „Подобряване на качеството на дистанционното обучение 

на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български 

университет” 

 

Участници от Департамента: проф. Рангел Гюров, д.н., гл. ас. д-р Ралица Берберова 
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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 „Стратосферен балон „СТРАТОС 1“ 

Ръководител: Константин Ламбрев, студент в Департамент „Телекомуникации” и майнър 

програма „Науки за Земята и алтернативни енергии”. 

 

Екип: студенти от Департамент „Природни науки” – Росен Кехайов, Стоян Старев, 

студенти от Департамент “Телекомуникации” – Трифон Трифонов, Кристиан Наумов, 

студент от Департамент „Масови комуникации” – Здравко Димитров 

 

Научен консултант: инж. Ангел Александров, Департамент „Телекомуникации” 

 

Административен консултант: гл. ас. д-р Ралица Берберова, Департамент „Природни 

науки” 

 

Цел: „СТРАТОС 1“ е интердисциплинарен проект на студенти от департаменти 

„Телекомуникации“, „Природни науки“ и „Масови комуникации“. Проектът е подкрепен 

от Лаборатория по природни бедствия и рискове и Лаборатория по телекомуникации в 

НБУ. Неговата цел е изпращането на телекомуникационни и измервателни уреди на 

голяма височина в земната атмосфера с хелиев стратосферен балон. По време на полета са 

събрани данни за състоянието на различните слоеве на атмосферата над България и са 

направени изпитания за предаване на данни на средни разстояния и големи височини (над 

30 километра). Стратосферните балони са ефективен и достъпен начин за събиране на 

информация с приложения в редица области, сред които екологията и телекомуникациите.  

Експериментът има четири основни цели: 

- Събиране на данни за състоянието на тропосферата (0 – прибл. 15 000 метра) и 

стратосферата (до прибл. 35 000 метра). Измерванията обхващат температурен 

градиент, влажност, налягане, състояние на озоновия слой и радиационен фон.  

- Предаване на данни през APRS системата с помощта на „Студентска любителска 

радиостанция“ на НБУ. 

- Усвояване на технологията на стратосферния балон. 
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- Създаване на имидж на Нов български университет като иновативно учебно 

заведение, провеждащо качествени научни изследвания.  

Резултати са представени с постер в Десета юбилейна научна конференция с 

международно участие „Космос, екология, сигурност” SES 2014, организирана от 

Института за космически изследвания и технологии на БАН. 

 

 

Проект “Публикуване на приета за печат статия в импакт-факторно списание на 

издателска къща “Taylor&Fransis” 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

 

Проект „Антибактериална активност на семенна течност от човек: представяне на 

резултатите на XIV Международен конгрес по бактериология и публикуването им в 

импакт-факторно списание” 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

 

Проект „Участие с устен доклад на VIII-я Международен конгрес „Microbiologia 

Balkanica” с резултати, получени в УПИЗ по Биология” 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

Цел: Между 02 и 05 октомври 2013 г. в гр. Велико Търново се проведе VIII-я 

Международен Балкански конгрес „Microbiologia Balkanica“. В Конгреса участие взеха 

над 250 изтъкнати учени - микробиолози от микробиологичните дружества на Балканския 

полуостров – Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Черна Гора, Хърватия, Словения, 

Румъния и България и учени от German Cancer Research Institute, Хайделберг, Германия, 

Институт Пастьор, Париж, университети в Италия, Швейцария, Франция, Русия и др. 

Специален гост на конгреса беше Проф. Жан-Клод Пифарети -Председател на FEMS 

(Federation of European Microbiological Societies), Швейцария. 

Нов български университет се представи с устен доклад: Satchanska, G., Dimov N., 

Ahad V., Damianov C., Koleva G., Mincheva M., Tomov A. and A. Doychevа: „ASSESSMENT 

OF LACTOBACILLI IN FABRICATED AND HOME MADE BULGARIAN YOGURT“, 

представен от доц. Г. Сачанска в секция „General and Аpplied Мicrobiology“.  

Нов български университет участваше и чрез свой представител – доц. д-р Сачанска 

в председателтвото на Постерната сесия „General and Аpplied Microbiology” на Конгреса. 
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3.2.2. Проекти към фонд "Учебни програми" на факултетите 

 

Проект „Създаване на Лаборатория по „Морска биология”  

Ръководители: доц. Атанас Близнаков, д.н. и доц. д-р Галина Сачанска 

 

Цел: Проектът обосновава необходимостта и възможността за практическа работа на 

студенти от БП „Биология”. 

 

Източници на финансиране: Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение 

 

 

Проект „Практически семинар по курс CELB067 Промишлени биотехнологии в 

„БИОВЕТ“ АД – гр. Пещера 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Източник на финансиране: Бакалавърски факултет 

 

 

Проект „Практически семинар по курсове GENB007 Биология и ОООК090 

Размножаването като игра на природата на БП „Биология – Обща и приложна“, 

общообразователни курсове за знания. Посещение на завод за фармацевтични 

субстанции „Българска Роза – Севтополис“, „СОФАРМА“ АД 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

Източник на финансиране: Факултет за базово образование 

 

 

Проект „Консумативи и реактиви за практически занятия на студенти по курс CELB 

053 Молекулярни методи в микробиологията, 8-ми семестър” 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

Източник на финансиране: Бакалавърски факултет 

 

 

Проект „Провеждане на практическисеминар по курс CELB016 Оксидативен стрес 

за студенти 3-та година от БП „Обща и приложна биология“ 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

Източник на финансиране: Бакалавърски факултет 
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Проект „Изграждане на СУЗ „Лаборатория по химия“ 

Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Берберова 

 

Екип: доц. д-р Вилма Стоянова, гл. ас. д-р Биляна Костова 

 

Цел: Създаването на Лабораторията по химия обезпечава лекционните курсове с 

практическото обучение на студентите от бакалавърските и магистърските програми към 

Департамент «Природни науки». Създаването на Лабораторията по химия спомага за 

обезпечаването на провеждането на новите стажове и практики съгласно програмната 

реформа в собствена лаборатория. Развитието на Лабораторията ще продължи с цел 

извършване и на изследвания.  

 

Източници на финансиране: Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и 

други звена в НБУ 

 

 

Проект  „Посещение на Астрономическата обсерватория „Белоградчик“ 

Ръководител: проф. Цветан Георгиев, д.физ.н. 

 

Цел: Запознаване с инфраструктурата на Обсерваторията и провеждане на учебни 

астрономически наблюдения. Департамент „Природни науки” провежда регулярно 

пътуващия семинар в Астрономическата обсерватория „Белоградчик“ на Института по 

астрономия при БАН. Семинарът е предназначен главно за студенти от II и IVсеместър, 

редовни и дистанционни, от курсовете по Физика и Астрономия към Факултета по базово 

образование. Обсерваторията е първата у нас съвременна научна база за астрономически 

изследвания, заработила през 1976 г. Студентите беседват и провеждат учебни 

астрономически наблюдения заедно с проф. Цветан Георгиев и асистент от 

Обсерваторията. Темата е историята, устройството и действието на обсерваторията, както 

и нейните научни приноси. Специално внимание се обръща на главния инструмент на 

обсерваторията – астро-фотометричен телескоп с диаметър на огледалото 60 см. 

Астрономическите наблюдения се провеждат в рамките на сътрудничеството на 

Департамента по природни науки при НБУ и Института по астрономия при БАН.  

Посещават се също Историко-археологически музей във Враца, пещерата Магура и 

крепостта Белоградчишки скали. 

 

Източник на финансиране: Факултет за базово образование 
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Проект „Посещение на Националната геомагнитна обсерватория Панагюрище” 

Ръководител: проф. Цветан Георгиев, д.физ.н. 

 

Цел: Запознаване с инфраструктурата на Обсерваторията и с методиката на наблюдения и 

архивиране на данни. Департамент „Природни науки” провжда ежегодно пътуващ 

семинар в Националната геомагнитна обсерватория на БАН в Панагюрище. Семинарът е 

предназначен главно за студенти от VI семестър, редовни и дистанционни, от курса по 

геофизика и сеизмология, както и от практиката по геофизични изследвания. 

Обсерваторията е единствената такава у нас и първата на Балканите, заработила през 1937 

г. Студентите слушат лекция и беседват с доц. д-р Илия Чолаков, бивш директор на 

Обсерваторията и допринесъл много за нейното развитие. Темата е историята, 

устройството и действието на Обсерваторията, както и свързаните с нея научни и 

практически задачи. Специално внимание беше обърнато на т .н. „Абсолютна къща“, 

където се регистрират точните стойности на четирите компоненти на земното магнитно 

поле. В беседите край измерителната и регистрационната техника студентите задават 

множество въпроси към доц. Чолаков и получават изчерпателни отговори.  

 

Източници на финансиране: Бакалавърски факултет и Факултет за дистанционно, 

електронно и продължаващо обучение 

 

 

Проект „Практика в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ и Фонова 

метеорологична станция „Рожен“ 

Ръководител: проф. Цветан Георгиев, д.физ.н. 

 

Цел: Запознаване с инфраструктурата на Обсерваторията, с методиката на наблюденията 

и провеждане на учебни наблюдения.  

 

Източник на финансиране: Факултет за базово образование 

 

 

Проект „Изложби и публични лекции по повод Международния ден на 

космонавтиката и авиацията, 12 април: съвместна инициатива на департаменти 

„Природни науки“ и „Телекомуникации” – НБУ, Институт за космически 

изследвания и технологии – БАН, Институт по астрономия – БАН” 

Ръководители: гл. ас. д-р Ралица Берберова (Департамент „Природни науки”) и гл. ас. д-р 

Георги Петров (Департамент „Телекомуникации”) 
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Цел: На 12 април 2014 г. Нов български университет съвместно с Института за 

космически изследвания и технологии и Института по астрономия на БАН отбелязаха 

Международния ден на космонавтиката и авиацията с цикъл от публични лекции и 

изложби по темата в рамките на своето дългогодишно научно и образователно 

сътрудничество.  

Публичните лекции бяха изнесени от преподаватели на НБУ и колеги от двата 

института на БАН: Научния спътник България 1300. Постижения в българската 

космическа наука - доц. д-р Иван Богомилов (НБУ, Департамент “Телекомуникации”), 

Аерокосмически изследвания за борба с екологичните катастрофи - проф. Гаро 

Мардиросян, д.н. (ИКИТ - БАН), Дистанционни наблюдения на кръгови структури върху 

земната повърхност – вулкани, следи от паднали метеорити или ... – гл. ас. д-р Георги 

Желев (ИКИТ - БАН), Съвременни представи за космическото време и оперативен 

прогноз в Югоизточна Европа – доц. д-р Йордан Тасев (ИКИТ - БАН), Живот и разум във 

Вселената? – проф. Цветан Георгиев, д.физ.н. (НБУ, Департамент “Природни науки”), 

Рентгенови звезди – гл. ас. д-р Кирил Стоянов (ИА с НАО - БАН), Двойни звезди – Георги 

Латев, докторант (ИА с НАО — БАН), Извличане на данни от Carte du Ciel фотографски 

плаки – гл. ас. д-р Ласко Ласков (НБУ, Департамент „Информатика“). 

В рамките на мултимедийна изложба „Космос, технологии и околна среда” бяха 

представени дейности и резултати от изследвания.  

Изложбата „Космическа храна” се осъществи със съдействието на 

Политехническия музей - София, който предостави мостри за експозицията, която 

предизвика интереса на гостите. 

Експозицията на издания на трите института по тематиката обхвана учебници, 

монографии и др.  

Събитието приключи с демонстрация на управление на iRobot Create с Python и 

Raspberry Pi, направена от гл. ас. д-р Филип Андонов (НБУ, Департамент “Информатика”) 

и с мултимедийно музикално шоу „Космическа трилогия“ (компютърна музика) – под 

ръководството на проф. Симо Лазаров (НБУ, Департамент “Музика”). 

Сред гостите на събитието ученици от столични училища и хоби клубове по 

астрономия от страната, студенти от програмите на двата Департамента, студенти и 

колеги от УНСС, СУ и други висши учебни заведения. 

 

Източници на финансиране: Факултет за базово образование и Факултет за 

дистанционно, електронно и продължадащо обучение.  
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Проект „Нормативно изискуеми методи и средства за опазване и мониторинг на 

околната среда в два от най-големите промишлени замърсители в България: 

„Агрия“ АД и „Мини Марица-изток“ ЕАД и запознаване с работата на 

фотоволтаична централа“ 

Ръководители: доц. д-р Ботьо Захаринов и гл. ас. д-р Биляна Костова 

 

Цел: Запознаване в реална работна обстановка с всички възможни нормативно изискуеми 

методи и средства за опазване и мониторинг на околната среда в два от най-големите 

промишлени замърсители в България: 

- химично предприятие в висок клас на химическа опасност; 

- „Агрия“ АД -предприятие за растителна защита; 

- миннодобивно предприятие; 

- „Мини Марица-изток“ ЕАД –най-голямото въгледобивно предприятие в страната; 

- запознаване на работата във фотоволтаично поле. 

 

Източници на финансиране:  Факултет за базово образование и Факултет за 

дистанционно, електронно и продължадащо обучение.  

 

 

3.3. Експертна дейност 

 

Атанас Емилов Близнаков, доц. д.н. 

- Ръководство един докторант защитил 2014 г.; 

- Рецензирани два проекта на Фонд научни изследвания – „България – Китай”; 

- Рецензиране на учебник „Обща теория на статистиката” автори Серафим Петров, 

Снежана Велева – Стефанова Авангард Прима, София, 2013. 356 с. (ISBN 978-619-

160-213-1); 

- Рецензиране на учебник „Финанси” автор Христо Тотев, Габрово. Унив. изд. 

"Васил Априлов", 2014 под печат; 

- Рецензиране, като член на научно жури по конкурс за избор на академична 

длъжност „Професор” по „Индустриален мениджмънт”; 

- Експерт за 13 процедури за програмна акредитация на професионални 

направления, НАОА; 

- Експерт за 2 процедури за институционална акредитация на висши училища, 

НАОА; 

- Експерт за 1 процедура по прилагането на вътрешната система, НАОА; 

- Ръководител на експертна група при отказ на програмна акредитация, НАОА; 
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- Председател секция - Първа научна конференция „Безопасност на храните”, 

НБУ, София. 

 

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. 

 

 

Биляна Виргилова Костова, гл. ас. д-р 

- Участие в научни, организационни комитети – член на научния комитет и 

редакторския екип, издаващи сборник „Екологизация 2013“; 

 

 

Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

- Членство в Съюз на учените в България: Секция „Биохимия, биофизика и 

молекулярна биология” и Секция „Микробиология”; 

- Член на редколегията на “Journal of Balkan Ecology”; 

- Председател на секция IV: „Механизми на адаптация на живите системи“ и на 

постерна сесия на научния семинар „Еcology 2012” и „Еcology-2013”, ИБЕИ-БАН; 

- Член на Организационния комитет и председател на Постерна сесия „General and 

applied microbiology” на VIII-я Балкански конгрес по Микробиология 

„Micrоbiologia Balkanica”, Велико Търново, 2-5 Октомври 2013 г.; 

- Член на Съвета на Магистърски факултет в НБУ. 

 

 

Ралица Миткова Берберова, гл. ас. д-р 

- Участие в редакторския екип на Сборник с доклади от конференция „Екологизация 

2013”; 

- Член на Съвета на Бакалавърски факултет в НБУ; 

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

обучение в НБУ. 

 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

- Редакция на научен труд на Иван Вутов. 3 тома (на руски език). над 600 стр. към 

Издателството на НБУ; 
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- Член на редакционния екип на Сборник с научни доклади от IV годишна 

международна научна конференция „Екологизация 2013”. НБУ. ISBN 978-954-535-

357-0; 

- Член на Съвета на Бакалавърски факултет; 

- 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. 

 

 

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

- Рецензент на дисертации, хабилитации и кандидати за член-кореспонденти на 

БАН; 

- Експерт към НАОА; 

- Експерт към Националния фонд за научни изследвания; 

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

обучение.  

 

 

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

учебната 2013-2014 г. 

- Национален природонаучен музей  

- Национален музей „Земята и хората“  

- Висше строително училище „Любен Каравелов“  

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

към НБУ през учебната 2013-2014 г. 

 

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

към НБУ за учебната 2013-2014 г. 

 

1. Doycheva A., G. Satchanska, Quantitative microbial analysis of breads produced without 

preservatives: State Standard BULGARIA, Journal of Balkan Ecology, 2013, 383-389 

 

2. Ташева А., Б. Костова, В. Петкова. Характеристика на биоотпадък от 

птицепроизводство  (черупки от яйца), Екологизация 2013. I 1-10, ISBN 978-954-535-

357-0 

 

3. Дойчинова А., Б. Костова, Сравнителни характеристики на вятърната енергетика в 

България и Румъния. Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014. т. 

III. 392-397, ISSN: 1314-071X 

 

4. Ташева Анна, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов, Биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца). Част 1. Неорганични технологични приложения, 

В Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, 

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

ISSN: 1314-071X, 2014, 368-373 

 

5. Ганева В., В. Нориева, Й. Димитров, П. Василева, Р. Берберова, Анализ на анкетно 

проучване за СПА туризма в България, Сб. доклади Международна научна 

конференция „Екологизация 2013”, София, 2014, II 1-7, ISBN 978-954-535-357-0 

 

6. Георгиев Т., Р. Берберова, Обзор на станали земетресения в района на Балканския 

полуостров за периода 01.01.2010 – 31.12.2012 г., Сб. доклади Международна научна 

конференция „Екологизация 2013”, София, 2014, I 64-69, ISBN 978-954-535-357-0 

 

7. Kirilov A., A. Doycheva, G. Satchanska, Antibacterial activity of mature and green Allium 

cepa, Ecol. Eng. & Env. Prot. 2014, 12-17 

 

 

5.2. Участия на студенти от Департамент “Природни науки” към НБУ в 

конференции през учебната 2013-2014 г.  

 

1. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, България 
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1. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца), Част 1. Неорганични 

технологични приложения - постер 

2. Дойчинова А., Б. Костова, Сравнителни характеристики на вятърната 

енергетика в България и Румъния - постер 

 

2. VIII Балкански конгрес по микробиология "Microbiologia Balcanica' 2013", 2-7 Oct. 2013, 

Veliko Tarnovo 

1. Satchanska G., N. Dimov, V. Ahad, C. Damianov, G. , M. Mincheva, A. 

Tomov, A. Doycheva, ASSESSMENT  OF LACTOBACILLI  IN  

FABRICATED AND  HOME  MADE  BULGARIAN YOGURT – доклад  
 

3. Национален семинар "Ecology-2014", 24-25.04.2014 г., Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания (ИБЕИ)-БАН, София,   

1. Tomov A., A. Doycheva, G. Satchanska, Lactic acid content in commercial 

and homemade yogurt – постер 

 

 

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

НБУ през учебната 2013-2014 г. 

 

- Проект „Мониторинг и превенция от екологични бедствия чрез 

изготвяне на методика за изследване на земно-насипни съоръжения на 

речни крайбрежия и микроязовири чрез георадар“ (договор № ДФНИ-

М01/9/22.11.2012 г.) 

Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Берберова 

Екип: гл. ас. д-р Георги Петров (Департамент „Телекомуникации”), гл. ас. д-р Ласко 

Ласков (Департамент „Информатика”), гл. ас. д-р Ваня Хаджиева (Департамент „Бизнес 

администрация”), доц. д-р Весела Карлова-Сергиева (Технически университет-София) 

Привлечен експерт: гл. ас. д-р Биляна Костова (Департамент „Природни науки”) 

Участвали студенти: Константин Ламбрев, Стоян Старев, Пламена Иванова 

Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания” към МОН 

 

- Проект „Стратосферен балон „СТРАТОС 1“ 

Ръководител: Константин Ламбрев, студент в Департамент „Телекомуникации” и майнър 

програма „Науки за Земята и алтернативни енергии” 

Екип: студенти от Департамент „Природни науки” – Росен Кехайов, Стоян Старев, 

студенти от Департамент “Телекомуникации” – Трифон Трифонов, Кристиан Наумов, 

студент от Департамент „Масови комуникации” – Здравко Димитров 
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Научен консултант: инж. Ангел Александров, Департамент „Телекомуникации” 

Административен консултант: гл. ас. д-р Ралица Берберова, Департамент „Природни 

науки” 

Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ 

 

- Проект „Участие с устен доклад на VIII-я Международен конгрес 

„Microbiologia Balkanica” с резултати, получени в УПИЗ по Биология” 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Участвали студенти: Валерия Ахад, Александър Томов 

Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ 

 

- Институционален проект „Студентски практики” 

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

Участвали студенти: над 30 студента от бакалавърските и магистърски програми към 

Департамента  

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

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

 

 

5.4. Награди на студенти от Департамент „Природни науки” към НБУ за 

учебната 2013-2014 г. 

 

На 10 май 2014 г. Ана Ташева, студент от Департамент „Природни науки” от VI 

семестър в БП „Наука за Земята и алтернативни енергии”, беше нагладена за есе на тема 

„Здрави ли са българските градове?” при участие в Младежкия конкурс за есе на 

Академия за лидери и Европейската комисия. 

Участие в конкурса са взели студенти, докторанти, асистенти и млади 

професионалисти от здравеопазването, икономиката, политиката, социологията, 

екологията, архитектурата и други сфери. Първите трима наградени получават 

възможност да посетят Европейските Институции в Брюксел, а на отличените участници 

ще бъдат предложени стажове в определени институции. Есето на Ана Ташева е сред 

отличените. 

Почетен гост на събитието беше г-жа Кристалина Георгиева. 

За повече информация за младежкия конкурс е: http://leadersacademy.eu 
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6. Резюмета на отпечатани публикации на щатни преподаватели и студенти от 

Департамент „Природни науки“ за учебната 2013-2014 г. 

 

1. Берберова Р., Анализ на статистически данни за наводнения в Р България, Сб. доклади 

от IX научна конференция с международно участие SES’2013, София, (2014), 424-428, 

ISSN 1313-3888 

Abstract: The purpose of this report is to present an analysis of floods occurred in Bulgaria 

for the period 2004-2011 on the basis of statistical data. The flood due to rupture of the 

dam wall Ivanovo of Biser village is presented like special case for 2012.   

 

2. Берберова Р., Б. Костова, Състояние на микроязовирна стена на язовир Смилец, 

община Стрелча, Сб. доклади от 14-та Международна конференция ВСУ'2014, Том IV, 

(2014), 349-354, ISSN 1314-071X 

Abstract: A comparison of the capabilities of advanced geophysical and classical methods 

for the study of embankment dams has been made. Based on this studies it is found that the 

using georadar research provides sufficiently reliable initial information to establish the 

actual condition of embankments. 

 

3. Ганева В., В. Нориева, Й. Димитров, П. Василева, Р. Берберова, Анализ на анкетно 

проучване за СПА туризма в България, Сб. доклади Международна научна конференция 

„Екологизация 2013”, София, (2014), II 1-7, ISBN 978-954-535-357-0 

Abstract: The aim of the research is to reveal the actual condition of the "SPA tourism" in 

Bulgaria, based on questionnaires. 

 

4. Георгиев Т., Р. Берберова, Обзор на станали земетресения в района на Балканския 

полуостров за периода 01.01.2010 – 31.12.2012 г., Сб. доклади Международна научна 

конференция „Екологизация 2013”, София, (2014), I 64-69, ISBN 978-954-535-357-0 

Abstract: The aim of this paper is to make an overview of earthquakes occurred in the 

Balkans in the period 01.01.2010 - 31.12.2012 based on statistical data. 

 

5. Гюров Р. 2014. Силните земетресения – цикличност или не?. Сборник с доклади от XIV 

научна конференция с международно участие ВСУ’2014. Том IV. 238-243 

Abstract: Разглеждат се силните земетресения, станали в Чили, Япония и Индонезия. 

Посочват се различни научни гледни точки за причините за появата им. 

Изследванията, отразени в труда, водят до заключението най-вероятна причина за 

земетресенията е комбинацията от гравитационни сили на Луната и Слънцето и 

ротационни сили на Земята. 
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6. Дойчинова А., Б. Костова, Сравнителни характеристики на вятърната енергетика в 

България и Румъния, Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014. 2014, 

т. III. 392-397. 

Abstract: We considered the unequal contemporary state of wind energy in Bulgaria and 

Romania, despite of equal economical and geopolitical start it energy sector of both 

countries. In this paper we discuss the causes, controlling different development of wind 

energy sector in both countries. 

 

7. Костова Б., Структурни дефекти в природни и синтетични кристали, Издателство на 

НБУ, София, проф. д.ф.н. Марин Господинов, доц. д-р Велин Николов – рецензенти; проф. 

д. ф. н. Цветан Георгиев – редактор), 2014, ISBN 9789545358050 

Abstract: Main feature of all crystals is their structure, which forms under combined 

influence of different factors. The morphology, habit and physical properties of crystals are 

controlled by structure. In the structures of natural and synthetic crystals always set 

defects, modifying their properties. This defines the interest of scientists to study the 

defects. In this work are presented examples for investigation of defects in natural as well 

as synthetic crystals and the obtained efficiency by received: (i) genetic information for 

natural crystals (quartz ant tourmaline) and (ii) data for modified properties of synthetic 

crystals (Ca1-xSrxF2 and Bi12SiO20), defining the possibility of their practical use. 

 

8. Костова Б., Функционални зависимости на експериментални резултати от 

микротермометрични и LA ICPMS измервания на флуидни включения в кварц от Pb-Zn 

находище Южна Петровица, Мадански руден район. БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2013“. 

2013, 103-104. 

Abstract: The fitting functions to experimental data are performed, using previously 

achieved data on temperature of microthermometry and LA ICPMS analysis in fluid 

inclusions in quarts from the Pb-Zn deposit Youzhna Petrovitsa. They are used to obtain 

the relationships between salinity and Pb- and Zn-concentrations in hydrothermal fluids in 

this deposit. 

 

9. Костова Б., Р. Берберова. Състояние на микроязовирна стена на язовир Блатница, 

община Стрелча, Сб. доклади от IX научна конференция с международно участие 

SES’2013, (2014), 429-433, ISSN 1313-3888 

Abstract: A comparison of the capabilities of advanced geophysical and classical methods 

for the study of embankment dams has been made. Based on this studies it is found that the 

sliding processes are a consequence of the difference in the lithological composition of the 

two embankments of the studied dam. Using georadar research provides sufficiently 

reliable initial information to establish the actual condition of embankments. 
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10. Петров Г., Р. Берберова, Методи за цифрова сигнална обработка в компютърно 

подпомагания анализ на радарграми от земно-насипни съоръжения, Сб. доклади от IX 

научна конференция с международно участие SES’2013, (2014), 369-376, ISSN 1313-3888 

Abstract: The purpose of this article is to describe the possibilities of using various 

standard tools and methods for digital signal processing for extensive procesing and 

visualization of radargrams of earthfill structures. Resulting illustrative material and 

experimental data that are related to the investigation of real objects. For the purpose of 

processing we use Seismic Unix software packages and Scilab. Emphasis is placed on 

different visualization types of original data that allow easier and faster processing of 

radargrams by operator. Thus making it easier to see as many features of radargram and to 

shorter the total time for proper radargram analysis. 

 

11. Русев А, Т. Славова. Р. Гюров. 2014. Изследване с GPR (Ground penetration radar) за 

откриване на нови подземни кухини в района на пещерата Духлата. Сборник с доклади от 

Балканска спелеоложка коференция.   

Abstract: Duhlata cave is the longest (18 km in length) cave in Bulgaria, located in Bosnek 

karst area. Its 8 underground rivers flow is several times less than the surface springs flow, 

and probably more underground rivers and cave galleries are still undiscovered. For many 

years in Pepeliankata cave, located nearby, have been made attempts to discover its lower 

levels and to penetrate in new cave galleries and underground rivers that also stems from 

the same springs. Ground Penetrating Radar is used, for the first time in Bulgaria, to locate 

new cave entrances and galleries close to the surface, nearby Peleiankata Cave. Several 

possible new cave entrances and a cave room were located after analyzing results from the 

GPR’s radagrams. 

 

12. Серафимова Екатерина, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма Петкова, 

Механични изпитвания на азотно-киселинно третирани смеси от птичи екскременти и 

пепел от биомаса, В Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 

2014 г, София, България, Редактори: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов и проф. д-р инж. 

Дончо Партов, ISSN: 1314-071X, (2014), 374-379  

Abstract: Static strength of the granules varies for the different mixtures, but exceeds the 

requirements of the standard. The tablets are prepared with good adhesion, pelletizing 

ability and excellent strength characteristics. From tests carried out it has been found that 

the achievement of a sufficient breaking strength of the tablets can be achieved in a wide 

range of variation of the initial moisture. This allows the ratio between the components 

used to vary within wide limits. Advantage for subsequent administration have mixed with 

lower initial moisture. 
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13. Ташева А., Б. Костова, М. Балаж, В. Петкова, Характеристика на биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца), В Сб. доклади на V годишна Международна научна 

конференция „Екологизация 2013” I 1-10, ISBN 978-954-535-357-0 

Резюме: Ежегодно значително количество яйчни черупки се депозират като био-

отпадък. Яйчната черупка представлява около 11% от общото тегло на яйцето. 

Количеството на образуваните отпадъци се изчислява на около 6,82 милиона тона 

годишно в световен мащаб. В обзора се прави анализ на методите за анализ и 

направленията за преработване на биоотпадък от птицепроизводство – яйчени 

черупки. Разгледани са методи за анализ, с помощта на които се изследват състава и 

структура му, като за подходящи се считат рентгеновите, спектроскопски и 

термични методи. 

 

14. Ташева Анна, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов, Биоотпадък от 

птицепроизводство (черупки от яйца). Част 1. Неорганични технологични приложения, В 

Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, 

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

ISSN: 1314-071X, (2014), 368-373 

Abstract: Every year a significant amount of eggshells are deposited as organic waste. The 

eggshell represents about 11% of the total weight of the egg. The estimated amount of 

waste generated each year worldwide is about 6.82 million tons. This article identifies the 

methods of analysis and the approaches of processing the biowaste from poultry 

production – egg shells. Methods for examination of the composition and structure of this 

biowaste are included. Radiograph, spectroscopic and thermal methods are considered as 

most eligible. 

The article focuses on the potential applications of biowaste from poultry production. The 

main goal of the study is to highlight the environmental and economic importance of this 

by-product in order to promote the research in this area and the development of 

environmentally safe industrial installations for processing and utilization poultry 

biowaste. 

15. Boyanov Boyan, Alexander Peltekov, Vilma Petkova, Thermal behavior of zinc sulfide 

concentrates with different ironcontent at oxidative roasting, Thermochimica Acta, ISSN-0040-

6031, 586, 2014, 9–16, IF= 2.105 

Abstract: Processing of sulfide concentrates with high iron content in the hydrometallurgy 

of zinc increases theamount of obtained cakes containing 15–20% Zn and 25–30% Fe. The 

main reason for this undesirableprocess is the presence of a part of the zinc as insoluble 

ZnF2O4.In this regard, 6 zinc concentrates of different origins were investigated using 

Mössbauer spectroscopyas well as chemical, XRD, DTA and TGA analyses. The relation 

between the phase content and the receivedTG and DTA curves, as well as the behavior of 

the main phases in the concentrates during their oxidationwas established. On the basis of 
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the Mössbauer spectra, the iron containing phases and their influenceon the oxidation 

process were determined.The results are used to choose the charge of concentrates for 

optimal oxidative roasting in fluidizedbed furnace and for minimizing ferrite formation. 

 

16. Kostova Bilyana, Vilma Petkova, Effect of high-energy milling and thermal treatment on 

the solid-phase reactions in apatite–ammonium sulphate system, J Therm Anal Calorim, ISSN 

1388-6150, 2014, 116, 737–746 IF= 2.206 

Abstract: The phosphorous fertilizers are a product of natural sedimentary phosphorite 

ores. Using this raw material to produce phosphoric acid and classic phosphorous 

fertilizers has generated well-known ecological problems. A new and perspective way to 

use the same materials is creating a new type of time-delayed fertilizers applying high-

energy milling (HEM) activation method. The impact of the mechanical forces over the 

solids is mostly revealed through the changes of the quantities being related to the 

energetic stability and reactivity of the solid phase. The aim of this work is to report the 

results from the investigation on the chemical and thermal reactions in composites of 

natural apatite , which are HEM activated for different times and thermally treated, (from 

Tunisia) and ammonium sulphate. The Tunisian phosphorite belongs to the ‘basic’ apatites 

having a Ca/P ratio of 1.70–1.77 and is characterized by a complex mineral composition 

with major component carbonate-fluorapatite. The used ammonium sulphate—(NH4)2SO4 

is obtained as a by-product from cleaning industrial waste gases, using e-beam technology. 

The composites of Tunisian phosphorite ores and ammonium sulphate, mixed in a mass 

ratio 1:1, were HEM activated during 10 min to 50 h with 20 mm Fe-milling bodies and 

temperature treated up to 1,100 оC. As a result, the chemical properties of the treated 

composites changed. Proofs were found for (i) formation of new phases during HEM 

activation such as NH4Ca(PO3)3 (NH4)2CaH4(P2O7)2, (NH4)2Ca3(P2O7)2.6H2O, CaH2P2O7 

and a-Ca2P2O7; and (ii) decreasing of temperature intervals of phase changes in 

comparison to untreated composite. 

 

17. Maya G. Shopska, Zara P. Cherkezova-Zheleva, Daniela G. Paneva, Vilma Petkova, Georgi 

B. Kadinov, Ivan G. Mitov, Treatment of Biogenic Iron-Containing Materials, Croatica Chemica 

Acta, ISSN 0011-1643, e-ISSN 1334-417X, 87 (2) (2014) 161–170. 

http://dx.doi.org/10.5562/cca2374, IF= 0.556 

Abstract: Biogenic iron oxides could find application in catalysis but their structure and 

composition should be well characterized. The content of organic rests due to their origin 

should also be controlled. Samples of natural biomass and biomass obtained after 

cultivation in Adler’s medium of the Sphaerotilus- Leptothrix group of bacteria were 

treated by different techniques to reduce or totally remove the organic residues. The aim of 

the study was to find procedures, which prevent changes in the oxidation state of the iron 

and of the type of iron-containing compound(s) during treatment. Mössbauer spectroscopy, 
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IRS, DTA, and SEM were used in the study. Chemical treatment with H2O2 or NaOH at 

room temperature did not significantly change the samples. Thermal treatment in oxidative 

flow mixture conducted up to 250 °C resulted in a transformation of the iron-containing 

phases only. The organic matter, which is included in the structure of the particles, cannot 

easily be affected. DTA revealed that removal of organic rests occurred in the interval of 

250–600 °C. However, the transformation of the initial compounds could not be prevented 

using such a treatment. 

 

18. Milen Kadiyski, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla Sarova, 

Lubomira Macheva, Ventseslav Stoyanov, Vilma Petkova, Eleshnitsa landslide: current 

condition and considerations, In: Proc. of 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE VSU'2014, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 5–6 June 2014, Sofia, Bulgaria 

ISSN: 1314-071X, том. I, (2014), 219-224 

Abstract: The present study concerns the geological and hydrogeological features of a 

landslide, developed in Paleogene sediments next to Eleshnitsa village, Blagoevgrad 

region, SW Bulgaria. A detailed characteristic of the area has been made, including data 

for the seismic situation, water table, and seasonal rain values. Fieldwork included sample 

collecting, low-scale geological mapping, and core boring. Laboratory analyses were 

performed on the collected samples for mineralogical phase identification as well as for 

rock and soil strength. As a result, detailed low-scale 3D GIS maps of the landslide were 

produced. 

 

19. Petrov G., V. Karlova-Sergieva, R. Berberova, 2013. Software tools for georadar data 

processing and visualization, Годишник на ТУ – София, Vol. 63, Iss. 4, 2013, 51-60, ISSN 

1311-0826 

Abstract: This publication is an overview of software systems for digital signal processing 

of geo-radar (GPR) measurements with applications in ecology and protection of 

infrastructure of small earth embankment dams and river dikes. Authors compare the 

capabilities of commercial software systems for processing and visualization of 

measurement results. Discussed opportunities for using open source software in the 

primary data processing and visualization. Finally, it is discussed example application for 

visualization of geo-radar data with proprietary software tools and alternative open source 

free software like: Scilab, Octave and Seismic Unix. 
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Influence of High Energy Milling and Thermal activation on phase changes in 

phosphorites and mixture of phosphorites and ammonium sulphate  

Vilma Petkova,  Bilyana Kostova  

New Bulgarian University, Department of Natural Sciences  

1618 Sofia, 21 Montevideo str., Bulgaria 

vpetkova@nbu.bg,    bkostova@nbu.bg  

 

ABSTRACT 

The phosphorous fertilizers are a product of natural sedimentary phosphorite ores. We used a 

Tunisian phosphorite ores as raw material (29.6 % Р2О5
total, 46.5% CaO, 3.5 % F; 0.55 % R2O3, 

where R = Al, Fe; 1.1 % SO3; 1.9 % SiO2; 0.35 % MgO; 0.05 % Cl; 6,6 % CO2) with or without 

mixing with ammonium sulphate - (NH4)2SO4 to produce. new type of time-delayed fertilizers 

applying high-energy milling (HEM) and thermal activation methods. The single- and mixed 

samples were HEM activated during 5 to 600 min and thermally activated at temperature interval 

from 0 to 1100°С in air medium.  The aim of the work is to define the optimal parameters of both 

types activation for each investigated sample inspecting: (i) the changes of P2O5
ass with increasing 

time of HEM activation and (ii) the phase changes during increasing temperature. The 

investigations were made by chemical and thermal (TG-DTG-DTA) analysis. 

 

Key words: High energy milling activation, thermal activation, phosphorite, ammonium sulphate  

 

 

Влияние на интензивната енергетична и термична активация върху 

фазовите изменения на фосфорити и техни смеси с амониев сулфат 
 

Вилма Петкова, Биляна Костова  

Нов български университет, Департамент „Природни науки“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Фосфорните торове се произвеждат по класически киселинни методи от природни 

седименти фосфоритови руди. Целта на настоящото изследване е създаване на нови типове 

бавно действащи торове и подобрители за почви чрез екологично чисти технологии, каквито 

са високо-енергетичната и термична активация. За целта на настоящото изследване като 

изходен материал е използвана фосфоритова руда от Тунис (29.6 % Р2О5
total, 46.5% CaO, 3.5 

% F; 0.55 % R2O3, където R = Al, Fe; 1.1 % SO3; 1.9 % SiO2; 0.35 % MgO; 0.05 % Cl; 6,6 % 

CO2).  Изготвени са проби само от фосфорит и от смес на фосфорит и отпадъчен амониев 

сулфат (NH4)2SO4 в съотношение 1:1. Двата типа изходни образци са подлагани на високо-
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енергетична активация за време от 5 до 600 min и на термична активация при температура до 

1100°С в условия на въздушна среда. Целта на настоящата работа е да се определят 

оптималните параметри за активация на двата типа образци (чист фосфорит и смес 

фосфорит и амонев сулфат), като се изследват следните параметри: (i) измененията в 

разтворимостта (P2O5
ass) с увеличаване времето за високо-енергетична активация и (ii) 

фазовите изменения, които протичат при увеличаване на температурата при термична 

активация. Изследванията на направени чрез химични и термични (TG-DTG-DTA) анализи. 

 

Ключови думи: високо-енерегтична активация, термична активация, фосфорити, амониев 

сулфат 

 

 

Въведение  

Скалите фосфорити са полезно изкопаемо, което се образува чрез седиментация. 

Като фосфорити се означават онези скали, който съдържат над 50% фосфатни минерали 

(или 21 до 45 % Р2О5), главно минералите от изоморфните редове на апатита (флуор-

апатит, карбонат-апатит и т. н.). Когато в скалите се съдържа по-нисък процент фосфатни 

минерали, или 5 до 21 % Р2О5, те се означават като фосфатоносни, а суровината – като 

ниско-качествена.  

Класическото приложение на фосфоритите е преработването им чрез киселинни 

методи до фосфатни съединения, които могат да се използват за възстановяване на 

почвеното плодородие и подхранването на растенията, тъй като съединенията на фосфора 

служат като основа на живата материя, химичните и биохимични процеси във всички 

живи организми – растения и животни. Класическите технологии за преработка на 

фосфоритите водят до значителни екологични проблеми [Pelovski et al, 2007; Chaikina, 

2002; Wieczorek-Ciurowa, 2007]. 

Подобрители за почви и торове могат да бъдат произвеждани от фосфорити и чрез 

екологично чисти технологии – високо-енергетична и термична активация, които 

позволяват изходната суровина да се трансформира от водоразтворими и неразтворими 

форми на Р2О5 до разтворимите им в лимонена киселина форми [Petkova et al, 2005/a; 

Yaneva et al, 2009]. Друга възможност за създаване на екологични торове е смесването на 

фосфорити с индустриални отпадъци – амониев сулфат, получен чрез пречистване на 

индустриални отпадъчни газове [Petkova, 2004; Petkova et al, 2005/b] като получената смес 

се обработва отново по същите методи - чрез високо-енергетична и термична активация. И 

в двата случая измененията на изходните проби се извършва чрез протичане на 

твърдофазни преходи. 

При производството на торове и подобрители на почви от фосфорити чрез 

механична и термична активация е важно да се достигне до оптимална активация, при 

която не се проявява дехидратация или образуване на неразтворими калциеви 

пирофосфати. При производството на торове и подобрители на почви чрез същите методи 
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от смес на фосфорити и амониев сулфат е важно да се спре активацията преди началото на 

процеси на дехидратация и образуване на неразтворими калциеви пирофосфати, както и 

да се постигне синтезирането (чрез твърдофазови преходи) на амониево-калциев фосфат 

(NH4CaP3O9), при който P2O5 присъства в усвояема за растенията форма и има ниска 

скорост на разтваряне, което превръща продукта в продължително-действащ. 

Целта на настоящата работа е да се направи сравнение между поведението на 

фосфорити и смес от фосфорити и амониев сулфат при механична и термична активация, 

както и най-подходящите параметри за провеждане на тези активации за получаване на 

торове и подобрители за почви с оптимални свойства. 

 

1. Материали 

За изследването са използвани са следните изходни материали: фосфорит от Тунис 

(Sap) и амониев сулфат (ASw), получен като продукт от очистване на индустриални 

отпадъчни газове.  

Фосфорит е седиментна скала със съдържание на  P2O5 от 29%, което я приближава 

до нискокачествените суровини. Скалата е изградена основно от минералите карбонат-

флуор апатит Ca2F(PO4)3, калцит и кварц 1,9% SiO2, който е в минимални количества, 

значително по-ниски от съдържанията на кварц в другите фосфоритови находища на 

Северна Африка [Jebri , 2012; Petkova  et al, 2011; Tõnsuaadu et al, 2011]. Химичният състав 

на фосфоритите е следният [Kostova et al, 2014]:  

- Основни компоненти: 29.6 % Р2О5
total

 и 46.5% CaO; 

- 3.5 % F; 0.55 % R2O3 (R = Al, Fe); 1.1 % SO3; 0.35 % MgO; 0.05 % Cl; 

- 6,6 % CO2 като включения. 

В изходния материал P2O5 е представена в различни форми – водоразтворима форма, 

цитраторазтворима форма, която се асимилира от растенията (P2O5
ass) и неразтворима 

форма. 

Изследванията са направени върху туниски фосфорити (Sap) и смес от фосфорит и 

амониев суфат в масови отношения 1:1 (Smix). 

 

2. Методи 

Високо-енергетична (HEM) активация е извършена в планетарна мелница 

Pulverisette-5, Fritsch Co (Германия), като са използвани два вида смилащи тела. За НЕМ 

активацията на Sap са използвани Fe (стоманени) смилащи тела с размери 20 mm. За 

активацията на Smix са използвани Fe (стоманени) смилащи тела с диаметър 20 mm. 

Избрани са железни смилащи тела, тъй като при тях е установено, че: (i) имат каталитично 

влияние върху процеса на активация на суривините и (ii) при активация с железни тела 

реакциите на разлагане протичат едностадийно [Balaz et al, 2013]. НЕМ активацията на 

Sap и Smix е извършена с продължителност 5, 10, 30, 60, 300 и 600 min, като образците са 

означени съответно: фосфоритовите - Sap5, Sap10, Sap30, Sap60, Sap300 и Sap600, смесите 
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от фосфорит и амониев сулфат Smix5, Smix10, Smix30, Smix60, Smix300 и Smix600. 

Неактивираните изходни проби са означени като Sap0 и Smix0. 

Стандартни химични анализи за определяне на P2O5
ass – измерването е направено на 

базата на разтворимостта в лимонена киселина в съответствие с Българския национален 

стандарт 14131-88 и ЕЕО 77/535. 

Термичните анализи (TG-DTG-DTA) са извършени чрез термичен анализатор 

SETSYS2400 (SETARAM, France) в температурен интервал 0-1100°С във въздушна среда 

със стъпка на нагряване 10°С/min-1. 

 

3. Резултати и дискусия 

3.1. Химичен анализ 

Най-важният химичен компонент за растението във фосфорните торове е усвояемата 

форма на P2O5 (P2O5
ass), тъй като тя е слабо разтворима във вода и е трудно да бъде 

разтворена от дъжда в почвата. По този начин усвояемата форма на P2O5 остава за дълго 

време и подхранва продължително растенията. Използваният метод за химичен анализ 

представя количеството на P2O5
ass в проценти като съотношение на общото количество 

P2O5 (P2O5
tot) - P2O5

ass/P2O5
tot(%).  

Фигура 1 показва експоненциалните зависимости на разтворимостта в лимонена 

киселина P2O5
ass/P2O5

tot(%) от времето на НЕМ активация на Sap и Smix. Експериментално 

измерените стойности за Sap са показани с черни квадрати, а на Smix – с червени точки. 

Черната и червената линия показват най-добрите фитове към съответните проби: 

- За Sap: y=-6.3*exp(x/-0.06)-25.7*exp(x/-94.3)+61.2 (R2=0.99); 

- За Smix: у=49.1-20.74*exp(0.08*x) (R2=0.93). 

Фитовете показват бързо увеличаване на разтворимостта до НЕМ активация 30 

минути и при двата образеца. След това, за времената от 60 до 600 минути, увеличаването 

на разтворимостта се извършва плавно, без значими увеличения. След 60 минута на НЕМ 

активация се появява разлика в разтворимостта между двата образеца и, като при Smix-

образците тя е с до 12% по-ниска в сравнение с тази при Sap.  
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Фиг. 1. Експоненциална зависимост на измерените стойности на усвояемата форма на 

P2O5
ass от времето на НЕМ активация. Данните за Sap са представени с ■, а за Smix – чрез 

(●). Черната линия показва най-добрия фит за Sap-образците (Sap0, Sap5, Sap10, Sap30, 

Sap60, Sap300 и Sap600), а червената – за Smix-образците (Smix0, Smix5, Smix10, Smix30, 

Smix60, Smix300 и Smix600). 

 

3.2. Термичен анализ  

Резултатите от TG-DTG-DTA показват поведението на изследваните образци от 

туниски фосфорит и смеси на туниски фосфорит с амониев сулфат (НЕМ- неактивирани и 

активирани) при термична активация.  

Установено е, че при Sap-образците процесът на дехидратация протича в широк 

температурен интервал – от 100 до 500°С [Petkova et al, in print], като при 450°С се 

образуват неразтворими калциеви пирофосфатни фази.  

При Smix–образците процесите на дехидратация започват при 450°С, но 

стабилността на NH4CaP3O9 e до 330°С [Kostova et al, 2014].  

Тези резултати ограничават термичната активация до следните температури:  

- Sap-образците – до 450°С; 

- Smix–образците - до 330°С. 
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Фиг. 2 Масови загуби при  термичното разлагане на НЕМ 

активирани образци от фосфорит 

 

 
Фиг. 3 Масови загуби при термичното разлагане на  НЕМ 

активирани образци на смеси от фосфорит и амониев сулфат 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

64 
 

 

Заключение 

В резултат на проведените изследвания могат да се направят следните заключения: 

- Оптимален ефект от НЕМ активацията и при двата вида образци се постига за 

време максимум до 30 минути, при което се достигат бързо максималните 

стойности на разтворимост – около 47% P2O5
ass/P2O5

tot(%); 

- Оптималната температура за термично активиране при двата образеца се различава 

със 120°С, като по-ниската температура за термична активация се отнася за Smix–

образците. Тази по-ниска температура (330°С), както и оползотворяването на 

отпадни продукти (амониев сулфат), дефинира необходимостта да се работи със 

смесени образци, а не само с проби от фосфорити.  
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ABSTRACT 

The people living environment is influenced by various factors. Ussually, these factors are 

controlled by the natural resources in a specified area - their presence as well as the manner they 

utilizated from the people. The investigation in Bulgaria is connected to defining of zones with 

element concentrations over limits help to identify the risk areas in terms of quality of human life. 

The impact of various geopathogenic factors on organisms can cause changes in the structures 

bearing genetic information and appearance of different mutations. 

 

Key words: minerals, chemical elements, diseases, geopathogenic zones 

 

 

Геопатогенни зони в България и качество на живот 
 

Рангел Гюров, Харизан Харизанов 

Нов български университет, Департамент „Природни науки“ 

РЕЗЮМЕ 

Жизнената среда, в която живеят хората се повлиява от различни фактори. В много случаи 

тези фактори са по причина на природните ресурси в даден район – както самото им 

наличие, така и начина на тяхното антропогенно усвояване. Изследването на територията на 

България с определяне на зони с аномалии в допустими концентрации на химични елементи 

помага за определянето на рискови райони по отношение на качеството на  живот на хората. 

Въздействието на различни геопатогенни фактори върху живите организми могат да 

предизвикат промени в структури, носители на генетичната информация и оттам до появата 

на различни мутации. 

 

Ключови думи: минерали, химични елементи, заболявания, геопатогенни зони 

 

 

1. Въведение  

Хората живеят в определена околна среда, която всъщност е жизнената им среда. 

Качеството на живот се повлиява от различни фактори и някои от тях са свързани 

директно с жизнената среда [Байков, 2012; Берберова и др., 2008]. Какви природни 
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ресурси се усвояват зависи от наличието им в района. Някои от тях имат двояко  

проявление -  голяма полза и голяма вреда за човешките тела. Недостигът или излишъкът 

на множество химични елементи в човешкото тяло предизвиква специфични заболявания. 

Изследването на територията на България с определяне на зони с аномалии в допустими 

концентрации на химични елементи помага за определянето на рискови райони по 

отношение на качеството на  живот.  

 

2. Минералите в организма. Участие на минералите в метаболизма и строежа на 

всички системи. Интоксикации 

 

Минералните вещества в организма се съдържат в различни пропорции. В малки 

количества са натрият, калият, калцият и магнезият, а в много малки количества са 

олигоминералите, в които се включват минералните елементи със съдържание по-малко от 

0,05% от телесното тегло. Олигоелементите играят много важна роля, доколкото 

присъствието на някои от тях е задължителна необходимост за оптимално протичане на 

биологичните процеси, поради което са наречени съществени елементи (желязо, цинк, 

селен, манган, мед, натрий, молибден, кобалт, хром и флуор), а други се намират в 

организма чрез обикновената си контаминация (алуминий, бисмут, олово) без да имат 

някаква физиологична роля. 

Преобладаващият източник на микроелементите в организма е Земята, главно 

скалите. 

Минералите и следите от химични елементи са с неорганичен състав. Те са с важни 

строителни и регулаторни функции в костите и свързващата тъкан. Освен това действат 

като активатори или съставки на ензимите, хормоните и червените кръвни телца и са 

важни за функциите на нервната система. Минералите не съдържат енергия, която 

човешкият организъм би могъл да използва, но са необходими за метаболизма и строежа 

на всички системи на организма. Общото съдържание на минерали в организма възлиза на 

около 5% от телесното тегло. Човешкият организъм не може да произвежда минерали, 

затова е необходимо те да се внасят с храната или водата. При липса на определени 

вещества, дори и в ограничени количества, човешкото тяло става по-податливо на 

разболяване. Липсата на минерали означава дефицит на жизнено важни вещества. 

Основни минерали: 

 Калций - важен е за строежа на костите и зъбите, необходим е за затягането 

на мускулите и съсирването на кръвта. Липсата му особено добре се забелязва 

при бременните жени. В такива случаи количествата калций, приети с храната 

не са достатъчни. По време на кърменето детето поема от майката до 0,4 g 

калций дневно. Така наречената английска болест и меките кости (рахит и 

остеопороза) са типични болести, предизвикани от липсата на калций.  
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 Магнезий - активатор е на обмяната на веществата и е необходим за 

дейността на около 300 ензима. Липсата му винаги е съпроводена и с липса на 

калций. Щом съдържанието на магнезий в тялото намалява, расте нивото на 

холестерола в кръвта, тъй като магнезият отговаря за метаболизма на 

мазнините и синтеза на белтъчините.  

 Желязо - много важен елемент за нашето тяло. То е съставка от цвета на 

кръвта (хемоглобин), а в тъканите свързва и снабдява клетките с кислород. 

Липсата на желязо - малокръвието (анемия) може да доведе до тежки 

увреждания и нарушения в работата на организма, затова достатъчното 

снабдяване с желязо е важно за всички, нуждаещи се от голяма издръжливост, 

особено за жените и хората от третата възраст. 

 Йод - най-важната функция на йода е вграждането му в хормоните на 

щитовидната жлеза. Притежава бактерицидно действие, така че се използва и 

като антисептик и дезинфектант. Липсата на йод е един от най-

разпространените проблеми в света, тъй като предизвиква нарушения в 

растежа и развитието.  

 Селен - съставна част е на ензима, който предпазва клетъчните структури от 

оксидационни увреждания, така че биологичната задача на селена е подобна 

на тази на витамините А и Е. В комбинация с витамините А, С и Е има важно 

антиоксидантно действие и предотвратява преждевременното стареене на 

клетките. Липсата на селен се проявява чрез нарушения в абсорбирането. 

Притежава антибактериално, антифунгално и антитуморно действие.  

 Цинк - ускорява заздравяването на рани, участва в контрола на растежа, 

както и в peгулирането на сетивата за вкус и мирис. Оказва влияние върху 

имунната система и е важен за поддържането на влажността на кожата. 

Заедно със селена и йода играе важна роля при метаболизма на хормоните на 

щитовидната жлеза. С основно значение за растежа и възобновяването на 

клетките, за градежа на костите и на мускулите. Симптомите, говорещи за 

липсата му са: диария, вялост, депресия, загуба на апетита. Цинкът, който е 

известен като „борец срещу настинката“, укрепва отбранителните сили на 

организма и помага на клетките да се преборят с инфекцията. Той е 

своеобразен „надзирател“, следящ за работата на всяка клетка и ензим, както 

и протичането на всички важни процеси в организма. 

 Калий - важен минерал за строежа и поддържането на клетките на организма, 

регулира баланса на телесните течности, участва в предаването на нервните 

импулси и контрола върху съкращаването на мускулите. 

В таблици 1 и 2 е представено влиянието на някои химични елементи върху 

човешкото тяло и болести, които са свързани с тях. 
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Таблица 1.  

 

Влияние на химични елементи върху човешкото тяло [Христов и др., 2004] 

 

Елемент Ефект на недостиг Ефект на излишък 

Арсен, As Безпокойство, намалено 

нарастване на косата 

Болки в стомаха, конвулсии, 

подагра 

Калций, Ca Деформиране на костите Артериосклероза, катаракт 

Кадмий, Cd Намаляване на растежа Високо кръвно налягане, нефрит 

Кобалт , Co Анемия Сърдена атака 

Хром, Cr Непрозрачност на роговицата, 

спадане на глюкозата 

Белодробен рак, дължащ се на 

инхалиране 

Мед, Cu Анемия, побеляване на косата Болест на Уилсън 

Флуор, F Слаби кости и зъби Костна склероза 

Желязо, Fe Анемия Хематохроматоза, сидероза 

Магнезий, Mg Конвулсии Анестезия 

Манган, Mn Деформиране на костите, 

засягане на гонадите 

Атаксия 

Молибден, Mo Намалена активност на 

окислителните процеси 

Забавяне на растежа 

Натрий, Na Болестта на Арисън Кръвно налягане 

Никел, Ni Дерматити, изменения във 

физиологията на черния дроб 

Дерматити, белодробен рак 

следствие на инхалация 

Олово, Pb Не съществува Анемия, засягане на мозъка, рак на 

бъбреците 

Цинк, Zn Дуартизъм, стерилни гонади Анемия 

 

 

Таблица 2.  

 

Някои микроелементи, свързани със заболявания [Христов и др., 2004] 

 

Вид на заболяването Микроелементи, с които е свързано 

заболяването 

Бронхиална астма Манган - мед, мед – злато - сребро 

Бълнуване Манган - мед 

Зъбен кариес Флуор 

Мускулен спазъм Кобалт – манган - мед 
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Киста Литий 

Декалцификация Флуор 

Фурунколоза (цирей) Мед – злато - сребро 

Белодробен емфизем Манган - кобалт 

Гастрит Манган - кобалт 

Грип (лечение) Сребро – мед, манган - мед 

Грип (профилактика) Манган - мед 

Панкреасна недостатъчност (тенденция за 

диабет) 

Цинк – никел - кобалт 

Мигрена Манган 

Сърбежи на кожата Манган 

Изгубване на паметта Манган - кобалт 

Бъбречни заболявания (всички видове) Манган - мед 

Разширение на вените (варикс) Манган 

 

На територията на България съществуват зони с аномалии в разпределението на 

химични елементи, свързани с орудявания, термални води, повишена ерозия или 

специфична антропогенна дейност, свързана с утилизацията на химични елементи. На 

следващите карти авторите представят районите с подобни аномалии (фиг. 1 - 9). Тези 

райони са рискови по отношение на качеството на живот. 

 
Фиг. 1. Геотермална радиация 
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Фиг. 2. Зони на термални води 

 

На фиг. 3 са посочени зони с повишено съдържание на микотоксини. Микотоксините 

причиняват най-често рак на кожата и основно са свързани с райони на култивация и 

преработка на тютюн. Най-засегнат е районът на Родопите. 

 

 
Фиг. 3. Повишено съдържание на микотини 
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Микроклимътът също оказва съществено значение върху здравето на хората. Зоните 

около водни басейни и реки са с повишена влажност на въздуха и чести мъгли, водещи до 

резпираторни  заболявания. На фиг. 4 са посочени рисковите  зони. 

 

 
 

Фиг. 4. Зони с повишена влажност на въздуха и мъгли 

 

В Северозападна България, част от Североизточна Сърбия и в Югозападна Румъния 

много хора заболяват от бъбречна недостатъчност, известна като Балканска ендимична 

нефропатия (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Зони с повишена Балканска ендемична нефропатия 

 

Питейните води в ендемичните райони преминават през геоложки формации, 

съдържащи оловни, цинкови, медни, баритни, фосфорни и апатитни орудявания, които 

несъмнено оказват влияние върху микроелементния състав на водата. Успоредното 

изследване на питейните води от ендемичните селища с тези от контролните 

(неендемични) показват повишени концентрации на фосфати, олово, кадмий, манган, мед, 

кобалт, уран, алуминий, барий, волфрам, сребро и хром. Установява се една сезонна 

флуктуация в концентрацията на микроелементите в питейната вода, но винаги в 

значително по-високи стойности от тези в контролно изследваните води. Данните 

показват, че много и разнообразни микроелементи в питейната вода на ендемичните 

селища са със значително повишени (от 2 до 40 пъти) концентрации. 

Допуска се, че в ендемичните селища населението консумира естествено омагнитена 

вода, която постепенно уврежда полупроводниковите свойства на ДНК, а това довежда до 

нарушаване на регулационните клетъчни функции. Все още няма никакви доказателства в 

подкрепа на тази хипотеза, но тя разкрива възможности за нови изследвания в различни 

аспекти на проблема. Ако тя бъде подтвърдена, би било твърде благоприятно, защото 

демагнитизирането на водата за пиене е напълно възможно, а това означава, че е намерено 

и радикално средство за профилактика на болестта. 

Често хората са изложени на стрес, породен от страха за появата на бедствие, 

породено както от природен, така и от антропогенен характер. Страхът е по-основателен 

за хора, живеещи близко до атомни централи, в речни долини под язовирни стени, 

химически или военни заводи и др. Тези зони са  известни като психогенни зони (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Психогенни зони 

 

Радиактивността над определена стойност е опасна за човека. Допустима стойност за  

гама фона съгласно европейските норми е 0.6 микросиверта за час. На фиг. 7 са 

илюстрирани места на повишена радиактивност, причинена от антропогенна дейност -

хранилища или отвали с радиoактивни отпадъци. 

 

 
Фиг. 7. Зони с повишен радиационен фон 
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Голяма част от територията на страната е засегната от повишена радиоктивност по 

причина на лошо ликвидирани уранови рудници (фиг. 8). [Гюров и др., 2008; Берберова и 

др., 2008]. 

 

 
Фиг. 8. Рудни зони с радиоактивно влияние 

 

Таблица 3  

 

Естествен радиационен фон - средно съдържание на естествени радиоелементи в някои 

седиментни скали [Христов и др., 2004] 

 

Вид на скалата U, 10-4 % Th, 10-4 % Ra, 10-4 % 

Пясъчници  3,4 - 0-1,5 

Кварцит  1,6 - 0,45 

Глина  4,3 1,3 1,3 

Глинести шисти  3 - 1,09 

Варовик  1,5 0,5 0,5 

Доломит  0,3 - 0,11 

 

Естествен радиационен фон е радиационно поле, дължащо се на естествени 

източници. Под непроменен естествен радиационен фон се разбира естествения 
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радиационен фон, който не е повлиян от човешка дейност. Той се дължи на наличието на 

естествени радионуклиди във всички земни материали: почви, скали и т.н.  

От следващата таблица се вижда голямото влияние на факторите на околната среда 

и начина на живот върху смъртността от злокачествени заболявания. Мониторингът дава 

вьзможност да се изградят хипотези за причинно-следствените връзки между тези 

заболявания и предполагаеми фактори. 

 

Таблица 4 

 

Смъртност от рак, обусловена от различни фактори (%) [Христов и др., 2004] 

 

Фактори  % 

Диета  35.0 

Тютюн  30.0 

Инфекция  10.0 

Репродуктивно и сексуално поведение  7.0 

Професия  3.0 

Алкохол  3.0 

Геофизични фактори  3.0 

Замърсяване на околната среда  2.0 

Лекарствени препарати и процедури  1.0 

Продукти от химическо производство  1.0 

Непроучени фактори  5.0 

 

Околната среда съдържа много вредни за здравето фактори, които могат да увредят 

или да причинят смърт на големи контингенти от населението. Според редица 

изследователи 20% от всички умирания са свързани с факторите на външната среда. 

Замърсяванията  на водата, атмосферния въздух и йонизиращите лъчения водят до трудно 

предвидими последици, които са заплаха за здравето и живота на хората. 
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Фиг. 9. Обобщена карта на геопатогенните зони 

 

 

Заключение  

За генетичните ефекти се приема, че въздействието на различни геопатогенни 

фактори върху живите организми може да предизвика повреди в структурите, които 

съдържат генетичната информация, т.е. определят развитието на потомствените 

организми. Геопатогенните фактори инициират нарушения в ДНК на клетките, 

проявяващи се като хромозомни аберации, след които обикновено следват съединявания 

на нарушените хромозоми в нови съчетания. Като резултат се получават дъщерни клетки, 

които не са идентични с изходните, което в крайна сметка води до получаване на 

потомство с други признаци, които не са присъщи на родителите. Такива изменени 

признаци, които се наричат мутации, могат да бъдат полезни или вредни. Мутациите са 

полезни, ако новите признаци способстват за повишената жизнена устойчивост на 

организма и неговата приспособимост към промените на жизнената среда. Вредните 

мутации се проявяват като различни видове вредни пороци или аномалии в потомството. 

По-голямата част от мутациите, възникващи под въздействието на геопатогенните 

фактори се оказват вредни. 
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dependence on the data number 
 

Tsvetan B. Georgiev 

New Bulgarian University, Department of Natural Science 

21 Montevideo Str., BG-1618, Sofia 

tsgeorgiev@nbu.bg 

 

ABSTRACT 

Graphs of the confidence interval limits for statistical guaranties of 95 % and 99 % are presented in 

dependence on the data number n. The tests comprehend (i) change of the population mean or 

standard deviation, (ii) compare of averages or mean quadratic deviations, (iii) significance of th 

regression and correlation coefficients, as well as (iv) confidence intervals  and standard deviation 

changes through Student’s and Fisher’s tests. The graphs give fast solution of the direct problem – 

estimation of the confidence interval limits in dependence on the available data number n, as well 

as the reverse problem – estimation of the necessary data number n for achieve the desired 

statistical guaranty. The graphs may be useful in the practice of the scientific investigations. They 

are an efficient tool in the education about the basics of the statistical inferences too.  
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Графики на доверителните интервални граници за основните 

статитстически тестове в зависимост от броя данни  
 

Цветан Б. Георгиев 

Нов български университет, Департамент „Природни науки“ 

 

РЕЗЮМЕ 
Представени са графики на границите на доверителните интервали за статистически 

гаранции 95% и 99% в зависимост от броя данни n. Обхванати са тестовете относно (i) 

изменение на средно-аритметична стойност или средно-квадратично отклонение, (ii) 

сравнение на две средно-аритметични стойности или две средно-квадратични отклонения, 

(iii) значимост на коефициенти на корелация или регресия, както и (iv) доверителни 

интервали и променливост на стандартно отклонение чрез пирсънов и фишеров тестове. 

Графиките дават бързо визуално решение на правата задача – оценка на граница на 

доверителен интервал в зависимост от наличния брой данни n , както и на обратната задача – 

оценка на необходимия брой данни n за постигане на желаната статистическа гаранция. 

Графиките могат да бъдат полезни за бързи статистически изводи в практиката на научните 

изследвания. Те се оказват ефективни и като образователно средство относно основите на 

теорията на статистическите изводи. 
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Ключови думи: анализ на данни, статистически методи, статистически изводи 

 

1. Увод 

 Всеки прост статистически тест оценява принадлежността на неизвестната 

стойност на статистически параметър, напр. средната стойност (математическото очак-

ване) µ или стандартното отклонение ϭ, към някакъв интервал на стойностите на 

параметъра, с предварително зададена (висока) вероятност, напр. Р=95%. Границите на 

интервала се оценяват чрез някакъв изчислим от данните целеви параметър (ЦП) , напр.  

подходяща функция на средно-аритметична стойност m или подходяща функция средно-

квадратично отклонение s. Зададената вероятност и съответният на нея интервал се 

наричат доверители или гаранционни. Доверителната вероятност, напр. Р = 95%, се 

нарича и ниво на доверие. На практика вместо Р по-често се използва съответната 

допълнителна вероятност p=1 – P, в случая р = 5%, която се нарича ниво на грешка. 

 Смисълът на статистическия тест е най-нагледен в случая на проверка за промен-

ливост на някакъв параметър, напр. средната стойност µ:  Ако съответният ЦП принадле-

жи на доверителния интервал, смята се, че възможното изменение на параметъра е 

статистически незначимо, а ако не принадлежи – статистически значимо. В първия случай 

се приема т.н. нулева хипотеза (Н0, няма значимо изменение на параметъра, нищо 

интересно), а във втория случай се приема т.н. алтернативна хипотеза (НA, има значимо 

изменение, става интересно). Тези специални статистически хипотези не се „доказват“ или 

„опровергават“, както обикновено в математиката, а се „приемат“ или „отхвърлят“, като 

окончателно решение се взема от потребителя. 

 При неголям брой данни оценката на статистическия параметър, например µ или 

ϭ, чрез, съответно, m или s, е несигурна. Точно тогава се препоръчва да се оцени и 

доверителния интервал на статистическия параметър. Този подход, наречен интервално 

оценяване на статистически параметри, е въведен от английския генетик и статистик 

Роналд Фишер (Fisher, 1925). Съответната методика е изложена системно в множество 

монографии (Neyman & Pearson 1933, Tucker 1962, Zaks 1971, Cox & Hinkley 1974) и др. 

 На практика потребителят намира границите на доверителния интервал чрез 

предварително съставени таблици или чрез компютърни програми. Обаче, графиките  на 

граници на интервали в зависимост от броя данни n имат поне три предимства пред 

таблиците и компютъра. Първо, за тях се използват удобни и лесно изчислими (на ум) ЦП, 

явяващи се функция напр. на m и s. Второ, те дават бързо визуално решение на правата 

задача (проверка на алтернативната хипотеза по дадено n) и на обратната задача (оценка 

на необходимото n за евентуално приемане на алтернативната хипотеза). Трето, те дават 

визуални решения на двете задачи едновременно, а тук и за две характерни доверителни 

вероятности – 95 % и 99 %. Недостатъкът на графиките е ниската точност на резултата,  

само две значещи цифри, но практика тази точност е почти винаги достатъчна. 
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 Тук и нататък се предполага нормално разпределена случайна величина Х, 

представена чрез извадка от n нейни независими реализации (данни)  x1, x2, …, xn. 

Главните статистически параметри на Х са неизвестната средна стойност (population mean; 

математично очакване) µ, неизвестното стандартно отклонение (population standard 

deviation, стандартно отклонение) ϭ. Смятат се за изчислени средно-аритметичната 

стойност на извадката (sample mean, ean arithmetic value) m и средно- квадратичното 

отклонение спрямо средната стойност на извадката (sample standard deviation, mean 

quadratic deviation) s. Обичайните оценки на m и s се получават по формулите  

 (0.0)  m = (Σxj)/n    и   s =[ΣΔxj)/(n-1)]1/2 ,  

където Δxj = xj – m. Тук и навсякъде нататък сумирането е винаги от 1 до n.  
 На практика се използват два вида доверителни интервали: едностранно-

ограничени (едностранни), (-∞, δ(p)] или [δ(p), ∞)  и двустранно ограничени (двустранни), 

[δ1(p/2), δ2(p/2)]. При търсене на променливост на вече известна величина видът на 

интервала се определя в зависимост от задачата. Едностранният интервал се отнася за 

параметри, които предположително могат само да намаляват или само да се увеличават. 

Примери са нарастването на броя на хората и намаляването на броя на горилите с течение 

на времето, в наши дни. Двустранният интервал се отнася за параметри, които могат 

както да намаляват, така и да се  да се увеличават. Пример е максималната дневна 

температура на дадено място, която флуктуира в рамките на няколко дни. И в двата случая 

статистическата гаранция се отнася за предварително зададено на ниво на гаранция P и 

съответно ниво на грешка р=1-Р. И в двата случая изчисленият доверителни интервал 

расте с нарастването на стандартното отклонение ϭ, ако то се смята за известно, или пък, 

на практика – с нараствването на сасредно-квадратичното отклонение s (т.е. с 

намаляването на броя на измерванията n.  Последното твърдение отразява интуитивното 

схващане, че при по-точни и/или повече на брой измервания, резултатът е по-близо до 

истинската, неизвестна стойност на статистическия параметър.  

 Границите на доверителните интервали се определят за изчислим от данните ЦП. 

Статистическият тест се състои в сравнение на конкретния ЦП с границите на съответния 

доверителен интервал, определен за дадено Р и зададен брой измервания n. Когато ЦП 

има симетрично случайно разпределение (от гаусов или стюдънтов тип) двустранният 

интервал има симетричния вид [δ(p/2), δ(p/2)], а иначе – не. Статистическият извод за 

променливост (на отхвърляне на нулевата хипотеза) чрез двустранен интервал, е по-строг 

отколкото чрез едностранен интервал.  

 По-нататък се дават зависимости на интервалните граници δ(∙) от броя данни n, 

защото така те са най-удобни за практиката. Границата на доверителния интервал  е 

ордината δ(∙) над абсцисата на съответния брой данни n. Когато ЦП попада в довери- 

телния интервал се приема нулевата хипотеза, т.е. проверяваният статистически 

параметър се смята за непроменен с Р % гаранция. Иначе се приема алтернативната 

хипотеза, т.е., изменението на параметъра се смята статистически значимо с Р % гаранция.  
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 В тази статия се дават последователно графики за (1) интервали и променливост 

на средната стойност чрез гаусов и стюдънтов тест, (2) сравнение на две средни стойности 

чрез гаусов и стюдънтов тест, (3) интервали и променливост на корелационни и 

регресионни коефициенти чрез стюдънтов тест и (4) интервали и променливост на 

стандартното отклонение чрез пирсънов и фишеров тест. Изложението следва основните 

пунктове на публикацията на Georgiev (2014). 

 

1. Доверителни интервали и променливост на средната стойност µ чрез гаусов тест 

или стюдънтов T(n-1) тест 

 Тук и нататък винаги се предполага, че са добити n данни (независими един от 

друг резултати от измервания) xj , j=1, 2, …, n), явяващи се реализации на случайна 

величина с нормално разпределение. За теоретичното разглеждане тук се предполага още, 

че тези данни са стандартизирани, т. е мащабирани към разпределение с нулева средна 

стойност и единично стандартно отклонения по два начина: (i) към гаусово разпределение 

чрез субституцията zj = (xj - µ)/ϭ  и (ii) към стюдънтово разпределение T(n-1), с брой 

степени на свобода f = n – 1, чрез субституцията t = (xj – m)/s.  

Тогава обичайно дефинираните стандартни или абсолютни  ЦП, които са случайни 

величини (защото са функции на случайни величини) са   

 (1.0’)   |z’| = (m - µ)/(ϭ/n1/2)  или  |t´|= (m - µ)/(s//n1/2).        

Тези ЦП се използват широко за определуне на доверителни интервали и  

статистически изводи относно средната стойност µ. Според съответните теореми, z’ 

следва гаусово разпределение, със стандартно отклонение ϭ/n1/2, а t’ следва стюдънтово 

Т(n-1) разпределeние с f = n-1 степени на свобода, със стандартно отклонение s/n1/2.  

    При тези означения всеки Р % доверителен интервал за z’ и t’ може да бъде 

представен чрез съответните му критични граници  -zc(p/2) < z’ < zc(p/2) или -tc(p/2;f) < t’ < 

tc(p/2;f)  (двустранен), както и  -∞ < z' < zc(p) и -∞ < t' < t (p;f)  (едностранен, за проверка 

дали средната стойност е само нараснала) или  zc(p) < z’ < ∞  и  tc(p;f) < t’ < ∞ 

(едностранен, за проверка дали средната стойност е само намаляла).  

     В този раздел се въвеждат по-естествени и по-удобни за пресмятане на ум,  

относителни  ЦП  (които също са случайни величини): 

 (1.0)  |z| = (m - µ)/ϭ    или  |t| = (m - µ)/s,  

при които разликата (m - µ) се изразява в единици ϭ или s. Тогава едностранните 

доверителни интервали стават     

 (1.1) |z| < zc(p)/n1/2    или   |t| < tc(p;f)/n1/2, 

а двустранните доверителни интервали стават 

 (1.2) |z| < zc(p/2)/n1/2  или  |t| < tc(p/2;f)/ n1/2,  
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Фиг.1. а: Доверителни граници за гаранции 95, 99 и 99.9 % (отдолу нагоре) в зависимост 

от броя данни n за гаусовия ЦП |z| = (m - µ)/ϭ. Едностранните граници по (1.1) са предста- 

вени чрез плътни прави, а двустранните по (1.2) – чрез прекъснати. b: Доверителни гра- 

ници за гаранции Р равни на 95 и 99 % в зависимост от броя данни n за стюдънтовия ЦП |t| 

= (m - µ)/ϭ. Едностранните граници по (1.1) са представени чрез плътни криви, а дву- 

странните по (1.2) – чрез прекъснати. Пунктирните прави показват за сравнение хода на 

доверителните граници за гаранции Р равни на 95 и 99 % за  |z| = (m - µ)/ϭ.  

 

В тази статия графиките на фиг.1. показват доверителните граници в зависимост от 

броя данни. Понеже разпределенията на Гаус и Стюдънт са симетрични, на фиг.1a и 

фиг.1b са дадени само горните, положителни, граници на интервалите (1.1) и (1.2).   

Фигwра 1а представя критичните граници zc за z от (1.1) и (1.2), при гаусово 

разпределение на z, т.е. при предварително известно стандартно отклонение ϭ, в зави-

симост от n. Границите са за кумулативни вероятности Р равни на 95, 99 и 99.9%, със 

съответни квантили (процентили) равни на1.96, 2.576 и 3.283 (двустранен случай, плътни 

прави), или равни на 1.645, 2.326 и 3.181 (едностранен случай, прекъснати прави) 

Фигура 1b представя критичните граници tc за t от (1.1) и (1.2), при стюдънтово 

разпределение T(n-1) на t в зависимост от n. Тук ϭ се смята за неизвестна величина и 

затова се използва s. Границите са за кумулативни вероятности 95 и 99%.  Квантилите, 

използвани за построяването на кривите на Фиг.1b могат да се намерят в таблици в 

цитираните учебници и таблици в Интернет, като всички те произхождат от Fisher & Yates 

(1963). Границите за двустранния случай са плътни криви, а за едностранния прекъснати. 

На Фиг.1b се вижда, че при голям брой данни кривите на стюдънтовите граници клонят 

към прави (пунктирни линии), съответни на гаусовите граници, дадени в по-широк диапа-

зон на Фиг.1а, т.е. когато данните са малко, трябва да се използват стюдънтовите граници. 
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Правата задача на графиките на фиг.1 е да способстват лесен и бърз статистически 

извод относно евентуалното изменение на някаква предварително известна средна 

стойност µ по n нови измервания, със средно аритметична стойност m и стандартно 

отклонение ϭ (фиг.1а) или средно квадратично отклонение s (фиг.1b). Обратната задача на 

графиките на фиг.1 е да дават лесен и бърз отговор на въпроса: „Колко най-малко данни n 

трябват, щото заподозряната в променливост средна стойност µ да бъде обявена за 

променена с висока статистическа гаранция.“ Ако стандартната грешка на измерванията ϭ 

е предварително известна, може да се прилага гаусов тест по фиг.1а,. а иначе, което 

винаги е статистически по-обосновано – стюдънтов тест по фиг.1b. На практика 

обикновено се работи с относителни стандартни отклонения, вкл. в проценти. Тогава и 

разликите в (1.1) и (1.2) следва да се изразяват в проценти.     

Ето една примерна задача относно възможна промяна на интензитет на светлинен 

източник. Същото се отнася за параметър или източник на замърсяване на околната среда 

и др.п. Светлинен източник има предварително известен интензитет µ, а фотометър има 

предварително известна относителна стандартна грешка ϭ/µ=1%. Направени са n=10 

измервания и е получена средно аритметична стойност m, която е с 2% по-висока (или с 

20 % по-ниска) от стойността на предварително известния интензитет µ. Относителното 

средно квадратично отклонение на данните (относителната грешка на измерванията) е 

s/m=2%. Дали може да се смята с висока гаранция, (1) че източникът се е променил или (2) 

че само е увеличил (или само намалил) интензитета си? Колко измервания трябват за да се 

твърди с гаранция 99 %, че източникът е изменил интензитета си с 1%?  

Правата задача в случая следва да отговори на въпроса „Дали измереното 

увеличение на интензитета е съществено, щото източникът да бъде обявен (1) за 

променлив, чрез двустранен тест или (2) за само усилен (или само отслабен), чрез 

едностранен тест?“ За прилагане на гаусов тест трябва да смятаме, че стойността ϭ е 

предварително известна и постоянна. Тогава имаме ЦП |z| = 2%/1% = 2. На фиг.1а над 

абсциса n=10 стойността z = 2 стои над всички прави (плътни и прекъснати). Отговорите 

са: Със статистическа гаранция над 99.9% източникът е (1) „променен“, а също така е (2) 

„само усилен“ (или „само отслабен“).  За прилагане на стюдънтов тест, което се налага 

при неизвестна стойност на ϭ и/или при малко данни, както тук, следва да се използва s 

вместо ϭ. Тогава имаме ЦП |t| = 2%/2% = 1. На фиг.1b над абсциса n=10 стойността t = 1 

стои малко над долната плътна крива. Отговорите са: (1) Източникът е променлив с над 

95% гаранция, но не е променлив с над 99% гаранция; (2) Ако се проверява дали 

източникът само се усилва (или само отслабва) такъв по-ограничен тип промяна следва да 

се приеме за значим с над 99% гаранция. Трябва да се отбележи, че за случая „само 

намаляване“ се подхожда както при случая „само увеличаване“, пак чрез прекъснатите 

линии на двете фигури. Също така, ако се очаква увеличаване, а се наблюдава намаляване, 

или обратно, подозираното увеличаван (или намаляване) следва да се обявят за 

статистически абсолютно непотвърдени. Винаги крайното решение взема потребителят.  
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Обратната задача в случая следва да отговори на въпроса „При стойностите   

ϭ/µ=1% и s/m=2% колко най-малко наблюдения nmim са необходими за да се установи със 

99 % гаранция, че източникът е променил интензитета си с амплитуда 1%?“ При гаусовия 

тест (фиг.1а), за z=1%/1%=1, по средната плътна линия намираме nmim ≥ 7, но този неголям 

брой измервания приемлив само ако стандартното отклонение е добре известно.  По 

стюдънтовия тест (фиг.1b) за t=1%/2%=0.5 по горната плътна линия намираме значително 

по-голямата и статистически по-обоснована стойност nmim ≥ 30.   Трябва да се изтъкне, че 

на фиг.1, в log-log координати, гаусовите граници на интервали са прави линии. Обаче, 

стюдънтовите граници на интервали, които са статистически по-обосновани и по-строги, 

са криви линии. При много данни, напр. при  n>50, стюдънтовите граници клонят 

асимптотично към гаусовите. Към малък брой данни, напр. n<10, стюдъънтовите криви 

вървят нагоре с увеличаваща се стръмност.     

 

2. Сравняване на две средно аритметични стойности  mx и my чрез гаусов или 

стюдънтов T(2n-2) тест 

Нека имаме две извадки от нормално разпределени, а също така вътрешно и  

взаимно независими серии от случайни данни xj,  j=1, 2, … , nх  и  yj,  j=1, 2, … , ny, със 

съответни µx, µy, ϭx, ϭy, mx, my, sx и sy. Дали (неизвестните) средни стойности µx и µy следва 

да се смятат за съществено различни? В този случай, за разлика от примерната задача в 

Раздел 1, стойностите µx, µy са неизвестни, което е обичайно в практиката. Подхождаме 

както в предния раздел.   

В теорията и практиката при mx > my, се използват следните целеви параметри   

   |z’| = (mx - my)/(ϭxy/n
1/2)  или  |t’| = (mx - my)/(sxy/n

1/2),  

следващи съответно теоретично гаусово разпределение или стюдънтово разпределение 

със брой степени на свобода f = nx + ny -2.   

 Тук се разглежда най-простият случай когато имаме nx = ny = n и ϭx = ϭy = ϭ или sx 

= sy = s. Тогава според статистическите теореми имаме  ϭxy = [(ϭx
2 + ϭy

2)/2]1/2 = ϭ/21/2, както 

и, аналогично,  sxy = s/21/2. Следователно, съответните на така опростената задача ЦП ще 

имат „стандартния“ вид  

 (2.0’)  |z’| = (mx - my)/(ϭ/(n/2)1/2)  или  |t’| = (mx - my)/(s/(n/2)1/2). 

Първият от тях следва гаусово разпределение, а вторият – стюдънтово, T(2n-2), с брой 

степени на свобода f = 2n-2.  

И тук, както в Раздел 1, се въвеждат по-удобните за пресмятане на ум параметри   

 (2.0)   |z| = (mx - my)/ϭ  или  |t| = (mx - my)/s. 

Чрез тях наблюдаваната разлика (mx - my)се изразява като относителна величина, в 

единици ϭ или s. Тогава съответните Р % доверителни интервали са  

 (2.1)   |z| < zc(p)/(n/2)1/2  или   |t| < tc(p;f)/ (n/2)1/2 

за двата едностранни случаи и  

 (2.2)   |z| < zc(p/2)/ (n/2)1/2  или  |t| < tc(p/2;f)/ (n/2)1/2 
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за двустранния случай. Фигура 2 показва границите на интервалите (2.1) и (2.2)  графично, 

чрез които се решават лесно права и обратна задача, както в Раздел 1.  

Най-често срещаната задача е при заподозряна променливост на средната стойност µ 

на някаква величина да се установи евентуалната й промяна по две серии от измервания. 

Ако стойността на |z| или |t|, изчислена според (2.0) се окаже над съответната линия на 

графиката за дадено n, то промяната (mx - my) може да бъде смятана за статистически 

значима, с доверителна вероятност Р.Доверителните интервали за разликата µx - µy са 

подобни на тези за m - µ в Раздел 1, но тук те са 21/2 пъти по-широки (21/2 пъти по-високи 

на графиките).  

 

  
Фиг.2. Доверителни граници за гаранции 95 

и 99 % в зависимост от броя данни n за 

гаусово разпределения ЦП |z| = (mx - my)/s 

(2.0) за едностранен интервал (2.1) (пре-

къснати линии) и двустранен интервал  

(2.2) (плътни линии).                           

 

Фиг.3. Доверителни граници за гаранции 95 

и 99 % в зависимост от броя данни n за 

стюдънтово разпределения ЦП |t| = (c – 

ζ)/sc, (3.5) за едностранен интервал  (2.1) 

(прекъснати криви) и двустранен интер- вал 

(непрекъснати криви), по (3.6). 
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На двете диаграми пунктирните прави показват критичните граници за аналогичните 

гаусово разпределени целеви параметри, в които вместо s се използва ϭ. Гаусово 

разпределението ЦП не са включени в текста, понеже нямат практическо приложение. 

При търсенето на промяна на средната стойност неголям брой данни и по принцип следва 

да се използва средно-квадратичното отклонение s. Гаусовият тест може да се използва 

като крайно изключение само ако стандартната грешка на измерването ϭ е предварително 

добре известна. 

  

3. Доверителни интервали и променливости на коефициенти на корелация и 

регресия чрез гаусов и стюдънтов T(n-2) тест 

 

Нека имаме две извадки от нормално разпределени и вътрешно независими случайни 

данни xj,и yj, j=1, 2, … , n, със съответни µx, µy, ϭx, ϭy, mx, my, sx и sy.  

За разлика от Раздел 2, тук се предполага, че xj и yj данните може да са свързани чрез 

ненулев коефициент на корелация ρ и линейна регресия на Y спрямо X от вида yj = β0 + 

β1.xj + εj, с ненулев коефициент β1. Данните xj и yj, се смятат за известни (измерени), а ρ, β1 

и β0 подлежат на тестване за значимост (т.е. за отличие от 0) и/или за променливост (т.е. за 

сравняване с предварително известни оценки). Отклоненията от регресионната права εj се 

смятат за реализации на нормално разпределена  случайна величини със средна стойност 0 

и (неизвестно) стандартно отклонение ϭyx.  

Нека r да бъде оценката на коефициента на корелация, b0 и b1 да бъдат оценките на 

регресионните коефициенти, получени по метода на най-малките квадрати, а sr, sb0 и sb1 да 

бъдат съответните изчислени извадкови средно квадратични отклонения. По-нататък 

неравенствата касаят само стюдънтови разпределения, понеже стойностите на съответните 

стандартни отклонения ϭr, ϭb0 и ϭb1 на практика не могат да се смятат предварително 

известни и константни. Все пак, границите на интервалите с използване на гаусови 

разпределения са показани за сравнение на фиг.3 с пунктирни линии. 

В този Раздел 3 тестовете за променливост трябва да отговарят по принцип на 

въпроса дали коефициентите r, b0 и b1 са съществено различни от съответни, 

предварително известни стойности  ρ, β0 и β1. При това, предварителните стойности могат 

да се приемат за нули и тогава тестовете ще показват дали извадковите коефициенти r, b0 

и b1 са статистически значими (гарантирано различни от нула), т.е. дали случайните 

величини X и Y са статистически зависими. Подхожда се както в предишните раздели.  

Обичайно използваните ЦП, които тук не се налага да се подменят с по-прости, са  

 (3.1)  tr = (ρ-r)/sr,  tb0 = (b0 – β0)/sb0  и  tb1 = (b1 - β1)/sb1. 

Тези ЦП следват стюдънтово разпределение Т(n-2) с брой степени на свобода f = n-2.  

 За компактнист на формулите, нека да използваме означенията  

 Sxx = Σ(xj – mx)
2,  Syy = Σ(yj – my)

2 и  Sxy = Σ(xj – mx).(yj – my).  
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Тогава според метода на най-малките квадрати формулите за коефициентите са  

 (3.2)  r = Sxy/(Sxx.Syy)
1/2,  b1 = Sxy/Sxx  и b0 = my – b1.mx,  

а остатъчното средно квадратично отклонение от регресионна права, съответно на 

неизвестното стандартно отклонение ϭyx, е 

 (3.3)  syx = [Σ(yj – b0 – b1.xj)
2/(n-2)]1/2 =  

  = [n.(Syy – 2b1Sxy + b1
2Sxx)/(n-2)]1/2. 

Според теорията средно квадратичните отклонения на коефициентите са  

 (3.4’)  sr = [(1 – rxy
2) / (n-2)]1/2, 

 (3.4.”) sb1 = syx/Sxx
1/2   и  

 (3.4.”’)  sb0 = syx [(1/n) + (mx
2/Sxx)]

1/2.  

За простота ще означим трите ЦП, въведени в (3.1), обобщено като  

 (3.5) |t| = (c – ζ)/sc, 

където с е оцененият по данните коефициент, ζ е проверяваната стойност на коефициента 

(или 0), а sc е средно-квадратичното отклонение на коефициента от вида (3.4), оценено по 

данните. Тогава съответните двустранен и едностранен интервали се записват общо като  

 (3.6)  |t| = < tc(p/2;f)  и   |t| < tc(p;f).   

Съответната тестова процедура включва изчисляване на необходимия ЦП по (3.1) и 

сравняване на резултата с височината на съответната крива над съответното n  по фиг.3.  

 

4. Доверителни нтервали и променливост на стандартното отклонение чрез пирсънов 

χ2(n-1) и фишеров F(n-1) тестове 

  

 Доверителният интервал за Р % статистическа гаранция за (неизвестно) 

стандартно отклонение ϭ се определя конвенционално чрез ЦП  

 (4.0) u2 = s2/[(ϭ2/(n-1)],   

който има пирсъново χ2(n-1) разпределение с f = n – 1 степени на свобода. За разлика от 

предните раздели, пирсъновото разпределение има асиметрична форма. Съответните 

двустранни и едностранни доверителни интервали за ϭ2, са   

 (4.1’)  (n-1).s2/χ2(1-p/2;f) < ϭ2 < (n-1).s2/ χ2(p/2;f)  и 

 (4.1”)  ϭ2 < (n-1).s2/ χ2(p;f).  
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Фиг.4. Граници на двустранните (асиме 

трични) доверителни интервали за целе вия 

параметър u = s/ϭ (4.2), с пирсъново 

разпределение,  при Р = 90 % (прекъснати 

криви) и Р = 98 % (плътни криви) в зави 

симост от броя данни n. 

Фиг.5. Граници на 95% и 98 % едно 

странни интервали за u = s/ϭ (4.2), с 

пирсъново разпределение (прекъсна ти 

криви) и съответни 95% и 99 % ед 

ностранни интервали за u = s/s0 (4.3), с 

фишерово разпределение (плътни криви). 

 

Тук отново въвеждаме по-удобен ЦП, u=s/ϭ, който изразява s в единици ϭ, както и 

означението χ = (χ2)1/2. Тогава двустранните и едностранни интервали за ЦП s/ϭ стават  

  (4.2’)  (n-1)1/2/χ(p/2;f) < s/ϭ < (n-1)1/2/ χ2(1-p/2;f)   и 

 (4.2”)  ϭ/s < (n-1)/ χ(1-p;f). 

Фигура 4 показва двустранните критични граници за 95% и 98% статистическа 

гаранция в зависимост от n. Съответните едностранни граници са представени с прекъс-

нати криви на Фиг.5. 

Както и в Раздел 1 и Раздел 3, графиките на фиг.4 могат да се използват на първо 

място за определяне на доверителния интервал на ϭ според s, както и за оценяване на 

необходимия брой данни n за достигане на желана статистическа гаранция на резултата. 

На второ място те могат да се използват като тест за променливост.  

Като пример, нека първо смятаме, че стандартното отклонение ϭ е добре известно и 

да имаме 10 данни, за които s/ϭ = 2. Това е случай на заподозряно увеличаване на 

предварително известно стандартно отклонение. На фиг.4, над n=10, се вижда, че това 

двукратно нарастване на s спрямо ϭ е статистически значимо с 95 % гаранция, но е 

статистически незначимо с 98% гаранция. По аналогия, ако сме получили s/ϭ = 0.7, това е 

случай на заподозряно намаляване на предварително известно стандартно отклонение. 

Тогава чрез долните криви линии на фиг.4 следва да отбележим, че изменението на s 

спрямо ϭ е статистически значимо с 95 % гаранция, но е статистически незначимо с 98% 

гаранция. В крайна сметка решава потребителят.        
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На практика стандартното отклонение ϭ е променливо или известно с ниска точност. 

Тогава тестът за променливост на ϭ може да се базира на две оценки на средно 

квадратичното отклонение, s0 и s, чрез конвенционалния ЦП v2 = s2/[(s0
2/(n-1)], за s2>s0

2. 

Това отношение следва фишерово разпределение с f=n-1 степeни на свобода,  означавано 

като F(n-1). Съответните доверителни интервали за v2 са 1/F(p/2;f) < v2 < F(p/2;f) 

(двустранен, асиметричен) и v2 < F(p;f) (едностранен). Поради предварителното условие 

s2>s0
2 дясната граница на двустранния интервал е достатъчна за статистическия тест 

относно променливост на ϭ.   

И тук ние въвеждаме по-удобен ЦП v=s/s0, за s>s0, който изразява s в единици s0. 

Тогава горната граница на двустранния доверителен интервал става  

 (4.3)  s/s0 < F(p/2;f)1/2. 

Фигура 5 показва границите на този интервал в зависимост от n, за 95% и 99% 

статистическа гаранция. Графиките на фиг.5 могат да бъдат използвани за установяване на 

променливост на ϭ така както на µ в Раздел 1 или както в предишния пример тук.  

 

5. Заключение 

 

Графиките на тестовете за променливост на µ и ϭ бяха използвани успешно за 

установяване на съществени краткосрочни изменения на блясъка на една катаклизмична 

звезда (Georgiev, 2012). Заедно с това нагледното представяне на тестовете се оказа 

удобно в работата на автора и при преподаването на основите на статистиката. 
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Three applications of the Method of the Least Trimmed Squares 

 
Tsvetan B. Georgiev 

New Bulgarian University, Department of Natural Science 

21 Montevideo Str., BG-1618, Sofia 

tsgeorgiev@nbu.bg 

 

ABSTRACT 

The ordinary Method of the least squares (MLS) minimizes the scatter of all squares of deviations 

from the demanded estimation. However, only one large outlier (large error in the data) causes 

strong change of the result. The more sofisyical Method of the least trimmed squares (MLTS), 

introduced by Rousseeuw in 1984, minimizes the left part of the ranged squares of the deviations, 

including at least the half of the data. Therefore,  numerous large squares of deviations may be 

present in the right part of the ranged squares of deviations, up to about 40 % of the data, but 

MLTS ignores them. However, while the MLS gives formulas for calculations of the statistical 

parameters, the MLTS tests and qualifies each available pattern of possible solution: every data 

point in 1D case, each line through pair of points in 2D case, each plane through triad of points in 

3D case, etc. The solution is the pattern with the shortest MTLS deviation. Three chosen 

applications of the MLTS are presented here: mode estimation in an assymetric 1D random 

distribution, model of the “main sequence” in a pistol-like diagram and reveal of the short-time 

outbursts in a light curve of an active star. Some recommendations about the application of the 

MLTS are given too.    

 

Keywords:  data analysis – models; statistical - methods 

 

 

Три приложения на Метода на отбраните най-малки квадрати 

 
Цветан Б. Георгиев 

Нов български университет Ддепартамент „Природни науки“ 

 

РЕЗЮМЕ 

Ординарният Метод на най-малките квадрати (МНК) минимизира разсейването на всички 

квадрати на отклонения от търсената оценка. Обаче, дори едно силно отклонение (голяма 

грешка в данните) предизвиква силно изменение на резултата. По-софистичният Метод на 

отбраните най-малки квадрати (МОНК) минимизира разсейването на лявата част на 

подредените квадрати на отклонения, включваща поне на половината данни. Ето защо 

множество големи  квадрати на отклонения могат да присъстват в дясната част на реда на 

квадратите на отклоненията, до около 40 % от данните, но МОНК ги игнорира. Обаче, 

докато МНК дава формули за изчисляване на статистически параметри, МОНК тества и 

окачествява всеки от достъпните образци на възможни решения – всяка отделна точка в 
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едномерния случай, права през всяка двойка точки в двумерния случай, равнина през всяка 

тройка точки в тримерния случай и т.н. Решението е образецът, който дава най-малко 

МОНК разсейване. В тази работа са представени три избрани приложения на МОНК: 

оценяване на мода на асиметрично едномерно случайно разпределение, моделиране на 

„главна последователност“ в пистолетовидна диаграма и изявяване на кратковременни 

избухвания в крива на блясъка на активна звезда. Дадени са и някои препоръки за 

прилагането на МОНК. 

 

Ключови думи: анализ на данни – модели; статистически методи  

 

1.Методът на най-малките квадрати (МНК) 

 

Фитирането на емпирични зависимости чрез регресионни линии или повърхнини, 

построени по Метода на най-малките квадрати (МНК; Method of the Least Squares, MLS), е 

широко разпространено в практиката на научните изследвания. При изглаждане на 

времеви редове се използва методът на движещия се прозорец данни, като оценката на 

стойността на централната точка в прозореца данни обикновено се дава чрез полином от 

ниска степен, построен пак по МНК. Всъщност МНК се базира на Принципа на най-

малките квадрати, въведен от Льожандр и Гаус в началото на XIX век: Най-добрата 

оценка на статистическия параметър (напр. средна стойност на данни, наклон на 

регресионна права) е тази, която минимизира квадратите на отклоненията на данните от 

оценката на параметъра. Основното достойнство на МНК е, че той дава формули за 

оценяването на параметрите. А понеже формулата за средно-аритметичната стойност като 

оценка на средната стойност (математическото очакване) при едномерна случайна 

величина може да се изведе чрез МНК, то всички оценки на параметри, получени по МНК 

имат смисъл на средно-аритметични оценки. 

Според теорията МНК е коректно приложим при изпълнени множество статисти-

чески допускания: Стойностите на аргумента (независимата променлива) хj са точно 

известни, стойностите на функцията (зависимата променлива) уj съдържат адитимна  

нормална грешка (случайна величина с нулево математическо очакване и крайна ненулева 

дисперсия) и др. Обикновено се смята, че статистическите допускания са изпълнени и 

удобният за практиката МНК се прилага повсеместно. Обаче, големият недостатък на 

МНК е, че дори една груба грешка (y-данна, която се отклонява силно от очакваната 

стойност) води до силно изменение в оценката на параметъра. А при изглаждането на 

редове от данни всеки импулс (груба грешка в данните) се „размива“ върху околните 

данни и ги изкривява. Затова се говори, че МНК има асимптотично нулева робастост 

(якост, устойчивост) спрямо силни отклонения в данните.  

Обикновено тази слабост на МНК не е сериозен проблем, понеже изследователят 

познава точките си и изхвърля предварително грубите грешки. Обаче, проблемът с 

сериозен, (i) когато фракцията на данните с груби грешки е голяма, напр. 30-40 % , (ii) 
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когато аргументите са повече от един, т.е. визуалният контрол е труден и (iii) когато МНК 

се прилага многократно и „сляпо“, напр. при обработка на редове от данни или на числени 

изображения. В такива случаи следва да се прилага метод, който да е робаст, т.е. да е 

устойчив спрямо силно отклоняващи се данни. Следва да се отбележи, че думата робаст 

(англ. – robust) е възприета напр. в руската литература по математическа статистика и 

няма причина да бъде заменяна с точния неин български превод „як“. 

 

2. Методът на отбраните най-малки квадрати (МОНК) 

 

Забележителен и прост по същността си робаст метод е Методът на отбраните най-

малки квадрати (МОНК; Method of the Least Trimmed Squares, MLTS) e въведен от Peter 

Rousseeuw (1984). Анализ и примерни приложения са дадени от Rousseeuw & Leroy 

(1987), и  Georgiev (2008).  Докато МНК минимизира квадратите на всички n отклонения, 

МОНК минимизира само лявата част на квадратите на отклоненията, наредени по 

нарастване, включвайки поне nh = n/2+1 данни. В дясната част на наредените квадрати на 

отклонения може да присъстват произволно големи отклонения, но МОНК ги игнорира. 

Теоретично МОНК се характеризира с максимално възможната асимптотична робастост 

50% и затова се определя като „екстремално робаст“. От тази гледна точка робастостта на 

ординарния МНК е асимптотично 0 %. На практика МОНК игнорира успешно до около 

40% от данните, чиито у-стойности са силно отклонени, независимо колко силно. Така за 

разлика от МНК, който е средно-аритметичен оценител, МОНК е модален оценител. 

Всъщност при асиметрично разпределение оценката на модата на разпределението, 

получена чрез МОНК, остава малко отместена към по-тежката опашка на разпре-

делението, т.е. МОНК е квази-модален оценител. 

Обаче, докато коефициентите на полиномите, построени по МНК, се изчисляват 

чрез аналитично изведени формули, при МОНК това става чрез последователно тестване 

на достъпни образци на възможни решения. За решение се избира образецът, който има 

най-малко МОНК-разсейване. Изискването за употреба на най-малко 50% +1 от 

квадратите на отклоненията, т.е. за „просто болшинство“, следва от необходимостта да се 

изявява главната (най-населената) мода при мулти-модално разпределение на отклоне-

нията. При n данни броят на данните за просто болшинство e  nh = n/2+1, но изследова-

телят може да избере и „болшинство данни“, по-голямо от nh. При това, когато nh клони 

към n, тогава резултатът от МОНК клони към резултата от МНК. 

Ето алгоритъмът на МОНК в най-простия случай, като модален оценител на 

средната стойност µ чрез емпиричната модална стойност mO за n данни yj (фиг.1).  

1. За всяка точка (данна) yj се изчисляват всичките n квадрати на отклонения от нея  

 Δyij =  (yi – yj)
2,  i=1,… , n; 

2. За всяка точка се отбират (измъкват и подреждат възходящо) nh  квадрати на 

отклонения Δyij, като няма нужда да се подреждат и останалите отклонения. 
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3. Пресмята се сумата Sj на отбраните квадрати на отклонения, която е основната 

характеристика на точката yj като потенциална оценка на модата; 

4. Извежда се като решение (в случая – мода на 1D данни) mO = yk, където данната yk  

е тази, за която сумата Sk на отбраните nh квадрати на отклонения спрямо нея е най-малка. 

5. Извежда се като оценката sО на стандартното отклонение ϭ на математическото 

очакване µ във вида sО = 2. [Sk /(nh-1)] 1/2. Тук умножаването по 2 компенсира 

определянето на стандартно отклонение s по само ½ от данните. Така резултатът от 

МОНК става сравним с резултата, който би се получил по всички данни чрез МНК, ако 

техните отклонения имаха  нормално разпределение.  

Когато се търси център на 2D, 3D и т.н. дискретно разпределение МОНК проверява 

всяка точка (вектор) rj като потенциално решение. За целта се използват пространствените 

квадрати на отклонения Δrij = |ri – r|2,  i=1,… , n. Решението е векторът rk ,спрямо който 

сумата на отбраните квадрати е най-малка. В разгледаните случаи броят на тестваните 

образци на решения, каквито тук са отделните точки, е N = n.  

Ето как работи МОНК и в най-разпространения 2D случай, като оценител на 

модална регресионна права от вида <y> = a + b.x,  по n данни (хj, yj ).  

1. За всяка двойка точки [(xi, yi) (xj, yj)], разглеждана като потенциален носител на 

търсената права и номерирана като k,, се определят параметрите ak and bk на нейната права 

<y> = ak +bk .x. След това се изчисляват всички квадрати на отклоненията на точките от 

тази права  Δyik =  (yi – ak - bk.xi)
2,  i=1,… , n 

По-нататък се изпълняват стъпки 2 - 5 от предния случай. Броят на тестваните 

образци на решения – правите през всички двойки точки – е равен на броя комбинациите 

от 2 елемента сред n елемента, т.е.  N = n.(n-1)/2.  

При търсенето на модална квадратична регресия зависимост от вида <y> = a + b1.x + 

b2.x
2 (фиг.3) или на модална регресионна равнина от вида <z> = a.x + b.y + c се оценяват 3 

параметъра. Аалгоритъмът е подобен на горните, като образците на решения се задават 

като квадрагични функции през всички тройки точки, а броят на тестваните образци е N = 

n.(n-1).(n-2)/6.  При търсенето на модална кубична регресия от вида <y> = a + b1.x + b2.x
2 

+ b3.х
3 или на модална регресионна хипер-равнина от вида <t> = a.x + b.y + c.z + d се 

използват по аталогичен начин четворки точки, оценяват се 4 параметъра и броят на 

тестваните образци става N = n.(n-1).(n-2).(n-3)//24. 

Трябва да се отбележи, че при оценяване на средната стойност в едномерния случай, 

както и при изглаждането на редове от данни, вместо средно-аритметична  стойност може 

да се използва медианна стойност, която също има асимптотична робастост 50%. Обаче, 

не е ясно дали и как може да се построи медианна права, медианна равнина и изобщо – 

медианна регресия.  

За прилагането и пропагандирането на МОНК авторът е разработил система от 

компютърни С-програми. В тази статия са представени три приложения на МОНК в 

случаи когато МНК е безполезен – за оценяване на средна стойност (математическо 
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очакване) при силно асимеметрично разпределание чрез модата на данните (Раздел 3), за 

построяване на робаста регресионна крива при множество (≈40 %) силно отклоняващи се 

данни (Раздел 4) и за изявяване на съществени детайли в сложен ред от данни (Раздел 5).  

 

3.Атмосферното поглъщане над Националната астрономическа обсерватория Рожен 

 

Фигура 1 представя приложение на МОНК като модален оценител на средната 

стойност µ чрез емпиричната модална стойност mO.  Там са показани 146 електро-

фтометрични измервания на атмосферно поглъщане Е [%] във визуалната област от 

спектъра в 2003-2007 г, с относителна точност е ≈ 1% (по данни, любезно предоставени от 

Dimitrov (2007). Разпределението е силно асиметрично, с тежка дясна опашка. 

Пресмятането показва, че средно-аритметичната стойност на поглъщането над 

Обсерваторията (на 1750 м над морското ниво) е Е =( 19 ± 9) %. Обаче, при привидно 

чисто небе е възможно поглъщане и  Е ≈ 40 %, което пък е характерно за чисто небе над 

морското ниво.  В този случай модалната стойност, изчислена по МОНК и  

характеризираща поглъщането при незадимена атмосфера е Е=(14 ± 6) %. Това е и 

стойността, която следва да характеризира астроклимата на Обсерваторията при 

сравнение с други обсерватории.  

 

 

 
Фиг.1. Разпределение на данните за атмосферното поглъщане Е и техните стандартни 

отклонения е (точки) заедно с хистограмата на разпределението (квадратчета). Кривите 1, 

2 и 3 са криви на грешките за средно-аритметичната стойност, съответна на МНК, меди-

анната стойност и модалната стойност (получена чрез МОНК). Стойностите, съответни на 

минимумите на кривите, са маркирани с вертикални отсечки (по Georgiev, 2008).  

 

Модата на разпределението на атмосферното поглъщане, дадено на фиг.1, може да 

се определи и чрез хистограма. Но това значи изследователят предварително да избере 

(субективно) нул-пункт и стъпка на хистограмата. Чрез прилагането на МОНК като 

модален оценител  субективността и „ръкопашността“ се избягват (Georgiev, 2008). 
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4.Зависимост „доход – самочувствие“ за гражданите от различни държави 

 

Фигура 2 представя резултати от едно социологично проучване на тема доход – 

самочувствие на населението в 65 държави през 1999 г (Inglehart & Klingemann, 2000). 

Фракцията от населението с положително самочувствие („субективно психично 

благополучие“) е определена като средно-аритметичен процент на фракциите на 

„щастливите в живота“ и „удовлетворените от живота“. За доход на населението е 

използван брутният вътрешен продукт на глава от населението за 1995 г, в щатски долари.  

По данните от това проучване Baychinska & Bakracheva (2907) изявяват две 

специални групи държави, оградени на диаграмата с криви. В горния десен ъгъл на 

диаграмата стоят най-високо развитите държави, характеризирани като „исторически 

протестантски държави“. Тяхното население има най-висок доход и най-високо 

самочувствие. В долния ляв ъгъл на диаграмата стоят бедни и не съвсем бедни държави, 

характеризирани като  „бивши комунистически държави“. Тяхното население има нисък 

доход и ниско самочувствие.  Все пак, в Китай, Полша, Словения,Чехия и Източна 

Германия самочувствието на населението е по-скоро високо.  

На фиг.2 явно се вижда и трета, най-многобройна група, от бедни до средно богати 

(нормални?) държави, разположени в горе вляво и в средата на диаграмата Те имат главно  

католически и мюсюлмански религии, а населението им има високо самочувствие. 

Любопитно е, че най-долу, вляво, като под-група, се разполагат 8 държави, сред които и 

България, които очевидно се отделят и като исторически ортодоксални (източно-

православни) християнски държави. Населението на тези държави изглежда най-бедно и с 

най-ниско самочувствие. (За Гърция няма данни.) 

 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

-97- 

 
Фиг.2. Съпоставяне на средния годишен доход на населението в щатски долари за 1995 г 

(абсциса) и процента от населението с високо самочувствие през 1999 г (ордината) за 65 

държави (Inglehart & Klingemann, 2000; Baychinska & Bakracheva, 2907). 

 

Дали от данните, представени на фиг. 2, може да бъде извлечена статистическа 

зависимост? Тези данни, образуват облак от точки формата на пистолет, но в горната част 

на диаграмата се вижда широка ивица на повишена населеност, с положителен наклон. 

Тази  „главна последователност“ е изявена математически чрез МОНК на фиг. 3.  

Както се вижда на фиг. 3, квадратичната регресия по МНК, със стандартна грешка s 

= 11.4 %, се влияе силно от данните в долната лява част на диаграмата и не изявява 

видимата „главна последователност“. Напротив, квадратичната регресия със стандартна 

грешка sO = 6.4 %, построена по МОНК, игнорира данните в долния ляв ъгъл на диагра-

мата като нетипични и изявява максималната населеност като „главна  последователност“.  
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В подобни случаи изследователят отстранява лошите точки и фитира предварително 

заподозряната зависимост чрез МНК. Обаче, в този случай не е лесно да се разпознаят и 

отделят всички лоши точки. Прилагането на МОНК решава задачата като изявява главната 

последователност и я описва математически (по Georgiev, 2014).       

 

 
Фиг.3. Фитиране на пистолетовидната диаграма „доход P – самочувствие Q” от фиг.2 с 

квадратичен полином чрез МНК (прекъсната линия) и МОНК (плътна линия). Точките с 

елипси са „добрите“ 33 точки, използвани от МОНК. Точките без елипси са „лошите“ 32 

точки, игнорирани от МОНК. Вертикалните отсечки представят стандартните грешки на 

двата вида фитирания (по Georgiev, 2014). 

 

 

5.Голямо избухване и продължаващ фликеринг при активна звезда-джудже  

 

В някои активни тесни звездни двойки (симбиотични и катаклизмични), както и в 

активни галактични ядра (квазари) стават мощни избухвания, прояваващи се като 

усимания на общия блясък до секетки пъти. Наблюдава се и т.н. фликеринг - перманентни 

усилвания и отслабвания на блясъка с до десетки проценти за времена от минути до 

часове.  Избухванията и фликеритгът пораждат сложни фотометрични криви на блясъка, в 

които едро-мащабните и дребно-мащабните вариации на блясъка представляват значи-

телен астрофизичен интерес. В такива случаи изглаждането на редове от фотометрични 

данни чрез МОНК се оказва особено ефективно.  

Фигура 4а представя 600 измервания на едно забележително  избухване на активната 

звезда от тип червено джудже ЕV Lac в ултравиолетови лъчи. Данните са от  мониторинг 

в Националната астрономическа обсерватория Рожен, предоставени любезно от Konstan-

tinova-Antova & Bogdanovski (2013). Главното избухване има амплитуда около 250 %. 

„Гладкото“ поведение на избухването е представено след изглаждане на реда от данни  с 

ширина на прозореца 55 точки, съответни на ~275 минути наблюдателно време. 
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Използвано е изглаждане с пълззяща парабола от вида <z> = b0 + b2.t
2, построена чрез 

МНК и МОНК Забележете, че МНК изглажда и размива импулсите на фликеринга (късите 

избухвания), докато МОНК игнорира данните във фликеринга и ги замества с по-вероятни 

стойности, съответстващи на гладкото поведение на кривата на блясъка.    

 

 
Фиг.4. а: Крива на блясъка на избухване на звездата ЕV Lac и резултатите от нейното из-

глаждане с пълзяща парабола по 55 точки – чрез МНК (прекъсната крива) и чрез МОНК 

(плътна крива).  b: Остатъчна крива на блясъка спрямо изгладеното чрез МОНК крива. 

 

Фигура 4b показва остатъчната крива на блясъка, в която изпъкват поне 3 добре 

изразени къси избухвания с продължителност 100 – 150 минути и относителна амплитуда 

около 50 %. Тук прилагането на МОНК позволява да се изявят и фотометрират съпътс-

тващите избухвания и да се оценят уверено техните енергии. (по Georgiev, 2013). 

Трябва да се отбележи, че при изглаждане на редове от данни МОНК, за разлика от 

МНК, произвежда назъбена крива. За получаване на гладка крива се препоръчва след 

изглаждането с МОНК, с което се игнорира импулсния шум, да се приложи изглаждане с 

МНК, с което се постига гладка крива. В примера на фиг.4а. това не е направено с цел да 

се види доколко резултатът от МОНК е назъбен.  

 

6.Заключение  

 

МОНК не е широко разпространен поради големия обем изчисления при 

тестването на всички възможни образци. Например, за полином от 3та степен образците 

(полиноми през четворки точки) са всички комбинации от 4ти клас сред n елемента, с 
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брой N = n(n-1)(n-2)(n-3)/24. Така при n =101 данни броят образци е N = 4 082 925. А при 

всяка комбинация трябва да се подреждат по големина поне nh = n/2+1 данни. Затова 

компютърното време на МОНК може да трае милиони пъти повече отколкото при МНК.  

Най-простият начин за намаляване на изчислителното време при МОНК е да се 

използват не всички комбинации, а примерно 1/100 – 1/1000 от тях, подходящо подбрани. 

Един алгоритъм с прогресивно спрямо n намаляване на броя на използваните комбинации, 

който дава възможност за редуциране на изчислителното време от множество часове до 

няколко минути, е даден от Georgiev (2013).  
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ABSTRACT 

Abstract: T Parsley (Petroselinum crispum) is one of the best-known natural diuretics and 

possesses antioxidant and cancer chemo-preventive effects. Even though parsley displays 

biological activity, data according its antibacterial action are still scarce. The aim of our research 

was to examine the antibacterial activity of organically grown parsley, leaves and stems against test 

bacteria Bacillus subtilis No8751 and Escherichia coli No8752. Leaves and stems were 

homogenized using a mortar and pestle. 0.1 ml of test bacteria (CFU/ ml 1x109) were spread on 

Nutrient agar. The homogenised samples were placed in aseptically perforated Nutrient agar wells. 

The samples were cultivated at 37oC for 24 hours. Our results showed that parsley leaves inhibit 

the growth of B. subtilis (5 mm. inhibition zone) and is not active against E. coli (0 mm.). Similar 

results were obtained also for parsley stems: B. subtilis the inhibition zone length was 6 mm. in 

contrast to E. coli where no effect was registered. Our investigation revealed that parsley leafs and 

stems inhibit only the growth of Gram (+) bacteria. Leaves and stems demonstrated lighter 

antibacterial activity against Gram (-) bacteria. 

 

Key words: parsley, leafs and stems, antibacterial activity, Gram (+) bacteria, Gram (-) bacteria 

 
 

Антибактериална активност на магданоз 
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РЕЗЮМЕ 

Магданозът е добре познат като естествен диуретик и растение притежаващо 

антиоксидантни и предпазващи от рак свойства. Въпреки биологичната активност на 

магданоза, данните за неговата антибактериална активност са малко. Целта на изследването 

ни беше да наблюдаваме антибактериалната активност на стебла и листа от естествено 

култивиран магданоз срещу тестови бактерии Bacillus subtilis No8751 и Escherichia coli 

No8752. Листата и стеблата бяха хомогенизирани с хаванче. 0.1 ml от тестовите бактерии 

(CFU/ ml 1x109) бяха посяти върху твърда хранителна среда. Хомогенизираните проби бяха 

поставени в стерилно перфорирани ямки в хранителната среда. Пробите се култивираха при 

температура 37 градуса Целзий за 24 часа. Резултатите ни показаха, че листа от магданоз 

потискат растежа на B. subtilis (5 mm чиста зона) и, че не са активни срещу E. coli (0 мм.). 
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Подобни бяха и резултатите за стеблата от магданоз: B. subtilis с чиста зона от 6 mm докато 

при E. coli не се проявяваше антибактериална активност. Изследването показа, че листа и 

стебла от магданоз потискат растежа само на Грам(+) бактерии. Листата и стеблата от 

магданоз показват по-ниска активност срещу Грам(-) бактерии. 

 

Ключови думи: магданоз, листа и стебла, антибактериална активност, Грам(+) 

бактерии, Грам(-) бактерии 

 

 

Introduction 

Parsley (Peteroselinum crispum) is a bright green, biennial herb, from the Apiaceae (or 

Umbelliferae) family. Native to the central Mediterranean region and naturalised elsewhere in 

Asia, Africa and Europe. The herb has been employed in the food, cosmetics and pharmaceutical 

industries. The Parsley plant is a source of ascorbic acid, apiole, various terpenoic compounds, 

tocopherol, phenyl propanoids, and phathalides, also coumarins, furanocoumarins and 

antioxidants like luteolin, vitamin C, vitamin A and zinc, phosphorous, iron, calcium, phenolic 

compounds and flavanoids namely luteolin, apiin, keampferol, apigenin and 6"- Acetylapiin 

[Emmanuel O., 2013], [ Farzaei MH., 2013], [Gadi D., 2012], [Kaiser A., 2013], [Karimi MH., 

2012], [Mahmood S., 2014], [Pápay ZE., 2012]. The essential oil derived from the small and 

dark parsley seeds is known to contain apiol and myristicin [Emmanuel O., 2013], [ Farzaei 

MH., 2013], [Karimi MH., 2012], [Mahmood S., 2014]. Haidari F.[2011] reports that the 

beneficial effects may be due to its flavonol constituents and the content of flavonoid compounds 

in parsley is about 100 mg/100 g fresh weight.  

Because of its constituents, parsley has displayed anti- diabetic, antioxidant, 

immunosuppressant, hepatoprotective, brain protective, diuretic, hypotensive, anti-inflammatory 

and anticancer activities, antibacterial, anti-parasitic and antifungal activities [Farzaei MH., 

2013], [ Farzaei MH., 2013], [Mahmood S., 2014], [Pápay ZE., 2012]. Extracts obtained from 

parsley have been used in folklore medicine and are used in the modern medicine to help treat 

many medical conditions like gastrointestinal disorder, hypertension, cardiac disease, urinary 

disease, amenorrhea, dysmenorrhea, otitis, sniffle, diabetes, chronic bronchitis, bronchial asthma, 

dyspepsia menstrual problems, cystitis, edema, kidney stones, prostatitis, cramps, indigestion, 

anorexia, arthritis and rheumatism [Emmanuel O., 2013], [Farzaei MH., 2013], [Mahmood S., 

2014], [Yousofi A., 2012]. Despite its many beneficial characteristics, [Emmanuel O., 2013] 

describes that overdosing of leaf ethanol extract of Petroselinum crispum can be mildly 

hepatotoxic and nephrotoxic at continued oral doses equal to or more than 1000 mg/kg. Acording 

to Dreux N.[2007] the population of Listeria monocytogenes on the surface of parsley on the 

field would decrease by several log(10) scales within 2 days. Direct contamination of aerial 

surfaces of parsley with Listeria monocytogenes will not lead to contaminated produce unless it 

occurs very shortly before harvest.  
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A research conducted by Karimi MH.[2012] indicated that parsley essential oil can 

modulate the activity of macrophages without exerting cytotoxic effect. However, Fernanda 

Villas Boas Petrolini [2013] reported that the plant extract obtained from P. crispum did not 

display promising results against the selected bacteria (Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

saprophyticus, Staphylococcus epidermidis and Enterococcus faecalis).  

The aim of this study was to investigate the antibacterial activity of organically grown 

parsley, leaves and stems. Investigation is conducted using separately crushed leaves and stems 

from a Petroselinum crispum plant - in a way closest to the human consumption. 

 

Materials and Methods 

Parsley samples were collected from organically grown plants in North-West Bulgaria in 

2013 spring. The samples were washed with sterile water. The leaves were separated from the 

stems and both samples were separately homogenized using a mortar and pestle. Test bacteria 

Bacillus subtilis No 8751 and Escherichia coli No 8752 were supplied by the National Microbial 

and Cell Culture Collection Bulgaria (NMCCCB). Antibacterial activity was assessed via the 

agar well diffusion method. Further 0.1 mL of the test bacteria (1x109 CFU/mL) were spread on 

nutrient agar. Bacterial concentration was assessed using a spectrophotometer (Yenway, UK) at 

520 nm. The absorption for E. coli was 0.740 and 0.360 - for B. subtilis. Leaf and stem samples 

from the parsley were loaded in aseptically perforated in the inoculated agar wells with diameter 

9 mm. In the middle of each petri was left an empty well as a control. Petri dishes were 

cultivated at 37 oC for 24 h and sterile zones around the wells were measured. Experiments were 

performed in four replicas. 

 

Results and Discussion 

Newer antimicrobial agents are currently required because of multidrug resistance of the 

pathogenic bacteria. Many studies have reported that antibacterial activity investigation is based 

on folk medicine, that the selection of parsley plants to be tested is based on the knowledge of 

various populations about the curative power of the plant. 

 The antibacterial activity of Petroselinum crispum has been the subject of many studies in 

the recent years, however the  methods in each study are different and show different results. 

Several studies based on MIC (minimum inhibitory concentration) determination, reported the 

antibacterial activity of the methanol extracts of the plant, containing coumarins, against the 

clinical isolates of Gr(+) and Gr(-) bacteria. 

A recent study from Fernanda Villas Boas Petrolini (2013) parsley samples displayed low 

antibacterial activity. The plant extract obtained from P. crispum did not show promising results 

against the Gr(+): Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis and Enterococcus 

faecalis and the Gr(-): Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

aerogenes and Pseudomonas aeruginosa. In this study the aerial parts of the plant species P. 
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crispum were dried and stabilized in circulating air oven at a temperature of about 40 °C, 

followed by grinding to a powder in a knife mill. To evaluate the antibacterial activity of the 

crude extracts, fractions, and the isolated substance, the Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC) was determined by the microdilution technique performed in 96-well microtiter plates. 

In our study parsley leaves and stems were examined for their antibacterial activity. 

Parsley samples were prepared in a way, closest to the human consumption. Our results showed 

that parsley leafs inhibit the growth of B. subtilis (5 mm. inhibition zone) and are not active 

against E. coli (0 mm.) (Fig.1).  

Similar results were obtained also for parsley stems: B. subtilis the inhibition zone length 

was 2 mm. in contrast to E. coli where no effect was registered (Fig.2). 

 

 

 

 

 

Fig.1 Inhibition zone of the parsley 

leafs (Sample Mz1) against Gr (+) and Gr (-) 

bacteria. 

Fig.2 Inhibition zone of the parsley 

stems (Sample Mz2) against Gr (+) and Gr (-) 

bacteria. 

 

Conclusions 

Our investigation demonstrated that organically grown parsley leafs and stems inhibit only 

the growth of Gram (+) bacteria. Both leafs and stems demonstrated weaker antibacterial activity 

against Gram (-) bacteria. Parsley leafs exhibit stronger antibacterial effects against Gram (+) 

bacteria than the stems. We suppose that parsley leaves contain higher concentration of 

antibacterial substances than parsley stems: Data are shown of Fig. 1 and Fig. 2 (see Bacillus 

subtilis dishes): 5mm diameter of the inhibition zone of parsley leaves compared to lower - 2mm 

inhibition zone of stems. 
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ABSTRACT 

The aim of the survey is to (i)  investigate the knowledge of different aged people about the of 

natural disasters in Bulgaria and (ii) the requirement for additional information and training  for 

behavior  during natural disaster. The prepared Questionnaires are of  two types – for persons over 

and under 18 years old. 

 

 

Key words: inquiry, natural disasters, Bulgaria 

 

Анализ на резултати от анкетно проучване за информираността за 

природни бедствия  
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РЕЗЮМЕ 

Целта на анкетното проучване е да се изследват знанията на хора от различни възрастови 

групи за природните бедствия в България и необходимостта от информираност и обучение 

по въпроси, свързани с тези явления. Анкетните карти са два вида -  за лица над 18 г. и за 

лица под 18 г. и деца.   

 

Ключови думи: анкетно проучване, природни бедствия, България 

 

 

Въведение  

В страната ни е налице тенденция на нарастване в появата на природни бедствия. 

Това налага необходимостта от информиране на обществото за тези явления и за начините 

за реакция в случай на подобно събитие. [Берберова, 2012; Близнаков и др., 2011; 

Мардиросян, 2009]. Целта на анкетното проучване е да се изследват знанията на хора от 

различни възрастови групи за природните бедствия в България. Анкетните карти са два 

вида - за лица над 18 г. и за лица под 18 г. и деца. Анкетата за лица над 18 г. обхваща 16 

въпроса, докато тази за децата - с 10 по-опростени въпроса, тъй като не може да се очаква 
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от тях да имат знанията и разбиранията на един зрял човек. Анкетата е проведена в 

периода октомври 2013 г. – януари 2014 г. 

Общият брой на всички анкетирани е 225, от които 168 са анкетираните над 18 г. и 

57 – под 18 г. 

Настоящите резултати не претендират да са представителни, но са достатъчни за 

очертаване на нивото на знания на хората относно бедствията в страната ни и уменията за 

реакция по време на кризисно събитие. 

 

1. Резултати от анкетна карта за лица над 18 г. 

От анкетираните над 18 г. 168 човека, 87 са жени (52%) и 81 са мъже (48%). От тях 

67 души (40%) са на възраст между 18 и 30 г. 39% попадат във възрастова група 30-50 г. и 

35 човека или 21% от всички са над 50 години. 

 На въпроса “Какво разбирате под природно бедствие?” една част от анкетираните 

определят природните бедствия, давайки примери с тях, като земетресения, горски пожар, 

наводнения, изригване на вулкан и т.н. Други ги определят като: трагедия, разруха, шок и 

ужас, природен феномен, извънредна ситуация, непредвидим природен процес, бедствия с 

ужасяващи последствия за човешкия вид. Трети дават определения като: „рязка промяна в 

околната среда, придружена с големи катаклизми за живите организми“, „стихия, която 

има унищожителна сила и предизвиква определени щети“, „стихия, която застрашава 

живота, домовете и препитанията на хората“, „поведение на природата, различно от 

обичайното“, „явление, независещо от човека“, „природно явление, нанасящо големи 

поражения на околната среда, живите организми и инфраструктурата“, „отклонение от 

нормалните природни и климатични условия“, „такова действие на природата, което ако е 

силно, води до тежки щети на околната среда и до травми на хората“, „неконтролирани от 

човек, съкрушителни въздействия на природата, които водят до големи разрушения“, 

„екстремно природно явление“, „неконтролирано от човека природно явление, което има 

разрушителен ефект върху природата, хората и създаденото от тях“ и др. 

Отговорилите, давайки примери за природни бедствия са 27, отговорилите с 

опредения – 116, а неотговорилите – 25 на брой. От така предоставените отговори на този 

въпрос може да се направи следния извод: хората разбират какво представляват 

природните бедствия и са наясно с това до какви последици биха могли да доведат. 

На въпроса „От кои природни бедствия е застрашена България?“ почти всички 

дават повече от един отговор, като най-често срещаните комбинации са земетресения и 

наводнения, земетресения и горски пожар, наводнения и горски пожар или и трите, 

заедно. 

160 отговора са за земетресенията (95%), за наводненията - 148 (88%), горските 

пожари – 141 (84%) и свлачищата – 97 (58%) е най-голям, което показва, че хората са 

наясно за това от кои природни бедствия е застрашена България.  
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Лавините са отбелязани 54 пъти (32%), а смерчове - 35 (21%), което също отговаря 

на действителността – тези опасности съществуват, но в по-ниска степен и се случват по-

рядко. Цунами също е посочено в 3 анкети (2%). Възможно е посочилите цунами да са 

сред живущите в Созопол, Варна и Бургас, тъй като има анкетирани от посочените 

градове. Важно е да се отбележи, че посочилите тези природни бедствия като заплаха за 

страната ни, дават и по някой от другите отговори на по-разпространени бедствия в Р 

България като земетресения, наводнения, свлачища и горски пожари.  

Следователно може да се заключи, че анкетираните знаят от кои природни бедствия 

е застрашена България, както и кои са с най-висока опасност и риск. Също така прави 

впечатление, че двете явления с най-висок риск, определени от анкетираните, са 

земетресения и наводнения, което отговаря и на данните на Националния статистически 

институт [НСИ].  

За по-голяма коректност на данните в анкетата е заложен въпрос дали анкетираният 

е ангажиран професионално с тематиката по някакъв начин – чрез месторабота или 

образование. 17% или 28 души от анкетираните са посочили положителен  отговор - 9 от 

тях работят в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН); 1 

е ангажиран със застрахователна дейност; 1 с теоретично обучение, организация и 

провеждане на практически занятия, имитиращи природни бедствия; 1 с извънкласни 

дейности, които запознават с отделни природни бедствия в страната и как да се реагира 

правилно в такива ситуации; 4 работят или са работили в учебни заведения в тази сфера 

(като двама от тях са с професия геолог); 1 е посочил месторабота, но не става ясно каква 

точно и останалите са бивши и настоящи студенти по екология в Нов български 

университет, като част от тях са изучавали курс “Екологични катастрофи”. Отговорите на 

повечето анкетирани, които са ангажирани по някакъв начин с тематиката, са 

изчерпателни, но правят силно впечатление попълнените анкети на трима души, напълно 

неангажирани с нея. Мъж, между 18 и 30 г. и две жени, едната от които на възраст от 18 

до 30 г., а другата с възрастова група от 30 до 50 г. Дават толкова вярна и пълна 

информация, че може би именно техните анкети са едни от най-добре попълнените от 

всички. Поредното доказателство за това, че когато сме заинтересовани от нещо намираме 

начин да бъдем достатъчно информирани за него. 

  На въпроса “Кое е най-опасното природно бедствие за България според Вас? (от 

гледна точка на пораженията, които може да доведе след себе си природното бедствие, 

като човешки загуби и материални щети)” 146 човека (87%) отговорят, че това е 

земетресението, 57 (34%) - наводнението и 27 (16%) са посочили горския пожар. Прави 

впечатление, че само 4 човека (2%) посочват свлачището. 2 души (1%) от анкетираните 

считат цунамито за най-опасното природно бедствие за България, което не отговаря на 

действителността, тъй като това природно бедствие не е сред най-рисковите за страната 

ни. 1 човек (1%) е дал като отговор лавината. 
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Може да се обобщи, че хората имат правилна представа за това кои са най-опасните 

природни бедствия за България. 

На въпроса “Кое е най-често срещаното природно бедствие на територията на 

страната ни според Вас?” най-много отговори – 67 (40%) има за горски пожар. 

Земетресенията (60 отговора или 36%) и наводненията (59 отговора или 35%) са другите 

две бедствия. На този въпрос също някои от анкетираните дават повече от един отговор. 

Едва 4% (6 човека) посочват свлачището, въпреки че това явление е сред най-често 

срещаните в България. Подобен отговор е получен и при предходния въпрос, което 

показва че хората не знаят, че свлачищата са едни от най-рисковите и често ставащи 

природни бедствия в страната ни. Статистическите данни от НСИ показват, че свлачищата 

са едни от най-често случващите се природни бедствия в България. [НСИ; Берберова, 

2012]. По един отговор (1%) е получен за вихрушка, градушка, лавина, цунами. 

Категоричен отговор е получен на въпроса “Кое природно бедствие би ви уплашило 

най-силно?”, тъй като 106 човека (63%) са посочили земетресението като отговор. 

Наводнението заема второто място с едва 20 отговора (12%). 14 човека (8%) се страхуват 

от всички природни катаклизми. От анкетираните има и един “безстрашен”, който твърди, 

че не би се уплашил, от което и да е природно бедствие. 

Някои се страхуват най-много от цунами (7% или 12 човека), лавина (2% или 4 

човека), ураганни ветрове (1% или 2 човека). 5 човека (3%) посочват вулканичните 

изригвания, но можем да ги успокоим с това, че ако стоят в границите на Р България 

страховете им няма да се осъществят.  

Получени са и няколко интересни отговора като: „всяко едно, зависи колко силно ще 

е то“ и „зависи къде се намирам и по кое време на денонощието е“ – отговори, които са от 

значение при отговор на такъв въпрос. 

Следващ въпрос цели да установи дали анкетираните знаят как да реагират 

адекватно по време на природно бедствие. Процентът на отговорилите с “Да” на този 

въпрос е 38% или 63 човека преценяват, че знаят какво поведение трябва да имат по време 

на бедствие. Не малка част от тях обаче, не описват, както е зададено в анкетата, как по-

точно биха действали в такава ситуация. От друга страна, голяма част от анкетираните, 

отговорили “Имам съвсем малка представа” (35% или 59 човека), описват по-пълни и 

адекватни действия, отколкото някои от тези, отговорили с “Да”. Това може да означава, 

че повечето от тези, които са уверени в своите знания  за това как правилно да реагират по 

време на дадено природно бедствие, всъщност са тези, които имат какво още да научат, а 

част от онези които считат, че имат съвсем малка представа, знаят необходимото, което 

зависи от тях, за да опитат да запазят живота си при даден природен катаклизъм. Важно е 

да се отбележи, че тези хора не са сред ангажираните с тематиката. 27% или 46 човека 

преценяват, че нямат познания за реакция. 

От резултатите на въпроса „Мислите ли, че информацията, която имате за 

рисковете от природни бедствия в България Ви е достатъчна?“ става ясно, че 
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информацията, която имаме за възможните опасности и рискове от природни бедствия в 

България не ни е достатъчна. 108 човека (64%) посочват именно този отговор, докато 32 

души (19%) считат, че е достатъчна, а 28 (17%) – не са сигурни. Това показва, че явно е 

необходимо да се обръща повече внимание на стихийните бедствия в България, както и да 

се говори повече за тях, за да може населението да бъде по-информирано относно 

опасностите и рисковете от природни бедствия на територията на страната. 

Необходимостта от повече информация се потвърждава и от резултатите при 

следващия въпрос - „Бихте ли искали да сте по-информирани относно рисковете от 

природните бедствия в страната ни и правилата за поведение, които трябва да 

спазвате в случай на такива?“. Цели 93% или 157 от анкетираните желаят да бъдат по-

информирани. Дори анкетираните, занимаващите се професионално с тематиката (почти 

всички), биха искали да бъдат по-информирани или давайки този отговор считат, че са 

необходими повече усилия от отговорните и професионално ангажирани институции в 

посока информираност на населението.  

Най-предпочитаните начини за информиране са телевизията според 100 от 

анкетираните (60%) и интернет (57% или 96 човека). Интернетът и телевизията се 

посочват на много места заедно. Радиото е друга възможност за получаване на 

информация според 20 човека (12%), а 39 (23%) посочват друго като „курсове, които да ни 

информират за бедствията и за правилата за поведение“, „изнасяне на лекции/семинари“, 

„SMS – абонамент“, „курсове по гражданска защита с практически упражнения“, 

„специализирана рекламна компания, която да раздава брошури с информация за 

бедствията и правилата за поведение“, „да се наблегне на природните бедствия в часовете, 

като има специален час за тях“, „изготвянето на адекватни клипове, които да провокират и 

възпитават всички възрастови категории“. Като най-честият възможен начин сред другите 

опции, анкетираните посочват обучението в училище. 

На въпроса „Знаете ли към коя институция да се обърнете в случай на кризисно 

събитие, породено от станало природно бедствие?“ 75 човека (45%) не знаят към коя 

институция да се обърнат в случай на кризисно събитие, породено от природно бедствие. 

Това доказва, че хората трябва да бъдат по-занимавани по темата, за да могат да бъдат по-

информирани. Останалите 93 (55%) са наясно по този въпрос. 

66% от анкетираните дават отговор „Не мога да преценя“ на въпроса дали са 

доволни от организацията и работата на отговорните институции в кризисна 

ситуация, породена от природно бедствие. Може да се преположи, че на по-голямата 

част от тези, които не могат да преценят, най-вероятно не им и се е налагало да попадат в 

такава ситуация, за да имат възможността да преценят. Много малка част от анкетираните 

– 6% или 10 човека, са доволни от работата на отговорните институции в кризисна 

ситуация, породена от природно бедствие. 47 души (28%) изказват недоволство. 

Последният въпрос от анкетата е „Смятате ли, че получавате навременна 

информация за станало природно бедствие?“. 89 човека (53%) отговарят с „Не“, 77 (46%) 
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с „Да“ и 2 (1%) с „Не мога да преценя“. Резултатите показват, че компетентните и 

отговорни институции трябва да бъдат по-организирани и че от тях се очакват по-бързи 

реакции. 

 В края на анкетата е предоставена възможност за отправяне на препоръки от страна 

на анкетираните. Тук посочваме някои от отговорите, тъй като по своята същност те се 

повтарят: 

 ''Повече информация на населението, обучение на ниво училищно образование''. 

 ''Да се засили работата по възможностите за превенция от природни бедствия''. 

 ''Необходима е повече информация''. 

 ''Много наводнения не биха се случили, ако съответните институции си вършат 

добре и навреме работата''. 

 ''Липса на навременна информация за станало природно бедствие, липса на 

координация между институциите в кризисна ситуация - това са основните 

проблеми''. 

 ''Специализираните екипи за борба с бедствията са добре подготвени, но липсва 

превенция и обучение на населението''. 

 ''Институциита да имат готовност за по-бързи реакции при природни бедствия''. 

 ''Липса на подготовка, ресурси и помощни екипи в България, ето защо не се 

реагира ефективно и бързо''. 

 ''Достатъчно финансиране на системата''. 

 

От резултатите в тази анкета може да се обобщи, че е необходима по-голяма 

организация на отговорните институции, както и по-бързи реакции по време на природно 

бедствие. Важно е привличането на вниманието и интереса на обществото, например чрез 

специализирани кампании или курсове за природни бедствия, тъй като страната ни е 

уязвима към не едно природно бедствие и гражданите й трябва да са наясно за рисковете 

от тях, както и с правилата за поведение по време на природно бедствие, тъй като това 

може да се окаже животоспасяващо и именно поради тази причина е от огромно значение. 

Резултатите показват, че анкетираните държат да знаят всичко това и да имат по-подробна 

информация относно стихийните бедствия, както и намират за важно въвеждането на 

такива курсове. 

 

2. Резултати от анкетна карта за лица под 18 г. и деца 

Общият брой на всички анкетирани от тази възрастова група е 57, като по-голямата 

част от тях – около 79% са деца на възраст 11 и 12 години. От тях 30 (53%) са момчета и 

27 (47%) – момичета. 

На въпроса „От кои природни бедствия е застрашена България?“ най-голям 

процент е отреден на горските пожари – 93% (53 отговора). Земетресенията се посочват 50 

пъти (88%), наводненията – 38 (67%) и свлачищата - 36 (63%).  



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

-113- 

 15 отговора посочват смерчовете (26%) и 22 - лавините (39%). Тези бедствия не се 

случват често на територията на страната, но има опасност и риск от тях. Само 2 отговора 

(4%) посочват цунами. Резултатите от анкетите на децата са напълно удовлетворяващи, 

тъй като процентът на горските пожари, земетресенията, наводненията и свлачищата е 

най-голям, което показва, че децата имат правилна представа за това от кои природни 

бедствия е застрашена България. 

При въпроса „Кое е най-опасното природни бедствие за България според Вас? (от 

гледна точка на пораженията, които може да доведе след себе си природното бедствие, 

като човешки загуби и материални щети)“ резултатите са: 37 отговора (65%) за 

земетресенията, 19 за горските пожари (33%), 12 за наводненията (21%) и 5 за свлачищата 

(9%). И тук анкетираните са посочили повече от един отговор. Тези резултати 

потвърждават, че децата имат знания за природните бедствия в страната ни. 

Дали в училище е обяснявано на децата какво да направят, ако стане природно 

бедствие, 51 (89%) от тях отговарят с „Да“ и само 6 (11%) с „Не“. Освен за училище, в 

анкетата е формулиран и въпроса „В къщи учили ли са Ви какво да правите, ако стане 

някое природно бедствие?“, при който се оказа също, че на 88% или на 50 от 57 

анкетирани деца е било обяснено от родителите им какво да правят, ако стане природно 

бедствие. Това е най-вероятната причина и за добрите резултати от предходните два 

въпроса в анкетата. Тъй като природните стихии често ни заварват неподготвени и ако се 

случи така, че децата са сами, при появата на такова, е изключително важно те да знаят 

какво да правят и към кого да се обърнат. Ето защо е важно и чрез родителите, и чрез 

училище те да бъдат информирани по подходящ начин според възрастовата група за тези 

явления и реакцията при тяхната поява. 

  Почти половината, 29 деца (51%), се страхуват от земетресения, наводнения или 

други природни бедствия. Поради тази причина те трябва да бъдат информирани за тях. 

Най-големият ужас за всеки един от нас е да се сблъска лице в лице със страховете си. Ето 

защо, за децата е от голяма важност да знаят правилата за поведение по време на 

природни бедствия и да им се обясни, че ако те ги спазват опасността за тях намалява. 

47 (82%) от 57 деца знаят към кого да се обърнат, ако стане някое природно 

бедствие – да се обадят на тел. 112 или на някой възрастен. Посочваме някои от 

отговорите на децата, с които проблема е дискутиран вкъщи или в училище: „Да се 

обадим на 112 ВЕДНАГА”, „Да се обадим на тел. 112 и да се скрием на безопасно място, 

докато дойде някой”, „Ще звънна на майка ми”, „Свързвам се с тел. 112 или се опитвам да 

се свържа с някой възрастен”.  

 Резултатите на въпроса дали знаят какво да правят в случай на природно бедствие 

показват, че само двама (4%) не знаят как да реагират в такава ситуация. Цели 96% от 

децата твърдят, че знаят какво да правят по време на природно бедствие.  

На място, след попълване на анкетните карти едно от децата е попитано какво би 

направило по време на земетресение и то отговори, че би се скрило под масата в хола, 
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която е стъклена. Това показва, че не просто трябва да се кажат местата, където е най-

удачно да се скрият децата, а да им се обяснят условията, които трябва да създават тези 

места. Не коя да е маса, а твърда и здрава такава, която би ги предпазила от падащи 

предмети и отломки или пък най-ясно за разбиране – под касата на вратата (при 

земетресение). В много случаи не е важно само какво казваме, а обяснението на това, 

което казваме, за да ни разбират правилно, понеже грешно разбраното нещо може да 

доведе до по-големи поражения от изобщо неразбраното такова. 

Друго от децата сподели, че няма идея какво да прави, ако се случи някое природно 

бедствие. Това дете в анкетата посочва отговор “Да” на този въпрос, както и на въпросите, 

според които пише, че в училище и у дома е било обяснявано за това какво да прави, ако 

стане някое природно бедствие. Обяснението му е, че всъщност наистина са говорили за 

това в училище, но то просто не е слушало. Ето защо, е добре в училищата да се говори 

по-често по тази тема, не само веднъж. Някои от децата може да са отсъствали в този ден, 

други да не са обърнали сериозно внимание на казаното и накрая отново голяма част от 

децата няма да знаят как да реагират по време на някое природно бедствие.  

 Стихийните бедствия са нещо непредсказуемо и именно заради това всеки един от 

нас трябва да знае как да действа адекватно при едно такова събитие, за да се опита да се 

предпази доколкото е възможно. Каквито и превантивни мерки да се създадат, ако ние 

самите не знаем как да реагираме при едно голямо бедствие, то те едва ли ще ни помогнат. 

 Също така би било добре, ако веднъж годишно в училищните заведения се 

проиграва това какво да се прави при дадено природно бедствие. Едно е на теория, съвсем 

друго на практика. Ако децата разиграят дори един-два пъти този сценарий, ще бъдат по-

уверени в действията си в случай, че стане някое природно бедствие. 

„Бихте ли искали да сте наясно как да действате, в случай че стане някое природно 

бедствие, като наводнение, земетресение или някое друго?“ е деветият въпрос от 

анкетата. 51 от анкетираните деца (91%) искат да са наясно.  

От анализа на последните два въпроса е видно, че има разминаване в резултатите - 

96% от децата знаят какво да правят в случай на природното бедствие и в същото време 

91% от тях искат да знаят как да действат при такова. Стана ясно и че някои от децата, 

които са попълнили, че знаят как да реагират по време на природен катаклизъм имат 

грешна представа или изобщо нямат такава, но са отбелязали, че знаят за правилата за 

поведение при бедствията. Този въпрос беше умишлено зададен по този начин в анкетата. 

Всички – и възрастни, и деца, мислим че знаем достатъчно, а се оказва че винаги има още 

какво да се научи. 

 Накрая на анкетата е дадена възможност на децата да напишат какво разбират под 

природно бедствие или какво биха искали да знаят за тях. Някои от най-интересните 

отговори и въпроси на децата са следните: 
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 “Аз разбирам – явление, което застрашава природата, човека и домовете на хората. 

Да, разбира се, че желая да знам, защото ако знам повече неща, ще знам как да се 

спася”. 

 “Природно бедствия е нещо, което застрашава живота на хората и може да причини 

сериозни проблеми”. 

 “Под природни бедствия разбирам бедствия, които могат да унищожават природата 

и да убиват хора”. 

 “Аз разбирам под природно бедствие това, което убива и носи много големи 

загуби”. 

 “Нещо, което застрашава здравето и домовете ни”. 

 “Нещо неприятно”. 

 “Под природно бедствие разбирам нещо, което е по волята на природата и без 

човешка намеса”. 

 “Бих искала да знам повече за оцеляването в такива ситуации”. 

 “Това са сили неконтролируеми от човека, носещи големи щети”. 

 

Може да се обобщи, че отговорите на децата са напълно адекватни и показват, че 

знаят какво представляват природните бедствия и какви поражения могат да причинят. 

Наясно са с опасностите, които крият след себе си природните катаклизми и по-голямата 

част от децата искат да имат повече знания по тази тема, да бъдат по-информирани, да 

имат по-голяма представа за това какво да правят при едно природно бедствие, за да се 

“спасят”. 

Трябва да се отбележи, че на близо 79% от анкетираните ученици е проведена 

лекция за природните бедствия преди попълването на анкетите. Както се вижда, това е 

било полезно за тях и техните знания по темата, но въпреки това все още част от децата 

имат желанието да бъдат по-информирани за стихийните бедствия и за това как да 

действат, ако стане такова.  

 

Заключение 

Въз основа на резултатите от проведеното анкетно проучване, може да се обобщи, че 

все още има много голяма необходимост от информираност и обучение по въпросите, 

свързани с природни бедствия в страната ни – кои носят най-голям риск, как да реагираме, 

къде да се информираме и др. Правилното поведение преди, по време на и след природно 

бедствие може да се окаже животоспасяващо, тъй като само то може да снижи 

негативните последици с над 50%.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to be made recommendations for the development of alternative tourism 

and improvement of the quality of the available touristic products in the Dolna Banya Region, 

based on a realized survey. 
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Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в района на община 

Долна баня 

 
Ивелина Григорова, Ралица Берберова 

Нов български университет, Департамент Природни науки 

РЕЗЮМЕ 

Целта на настоящето изследване е изготвяне на препоръки за развитието на алтернативните 

форми на туризъм и подобряване на качеството на предлаганите туристически продукти в 

района на град Долна баня въз основа на проведено анкетно проучване. 

 

Ключови думи: алтернативен туризъм, Община Долна баня 

 

 

1. Въведение  

В района на община Долна баня съществуват редица природни и антропогенни 

дадености, които представляват добра основа за икономически успешно и едновременно с 

това устойчиво развитие на алтернативни форми на туризъм. Благоприятните климатични 

фактори, съхранената природа, уникалното съчетание на потенциала от термални водни 

ресурси с непосредствената близост до Национален парк „Рила“ и курортен комплекс 

„Боровец“, удобното географско местоположение на Долна баня и достъпното ценово 

равнище на предлаганите основни и допълнителни туристически услуги в района на града 

са значими предпоставки за целогодишното развитие и съчетаване на различни форми на 

туризъм в общината.  
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Очевидно е обаче, че районът притежава неизползван потенциал и множество 

неоползотворени възможности за създаване на условия за по-здравословен живот и 

икономически просперитет на местното население, както и за превръщането на Долна 

баня от малко посещавано градче в желана туристическа дестинация. За да се осъществят 

тези цели, е необходимо да се предприемат редица комплексни мерки в няколко различни 

направления като разширяване асортимента на предлаганите туристически продукти в 

района [Общински план за развитие на Община Долна баня 2007 – 2013 г., Официален 

сайт на Община Долна баня, Туристическа дестинация Долна баня]. 

 

2. Препоръки за развитието на алтернативните форми на туризъм и подобряване на 

качеството на предлаганите туристически продукти в района на град Долна баня въз 

основа на проведено анкетно проучване 

Анкетното проучване обхваща 50 човека на възраст между 27 и 67 години. 

Анкетираните са предимно жители на големи градове – София, Пловдив, Силистра, 

Петрич и др. 30% от тях са мъже (15 души), а останалите 70% - жени. Настоящите 

резултати не претендират да са представителни, но са достатъчни за очертаване на 

слабостите в развитието на туризма в изследваната дестинация, както и за формулиране на 

препоръки в посока създаване на качествен и разнообразен туристически продукт.  

 

2.1. Маркетинг и реклама 

    Резултатите от направеното на случаен принцип анкетно проучване показват, че 80% 

от анкетираните не са посещавали района на град Долна баня, но биха искали да го 

направят. На въпроса дали са чували за дестинацията и откъде, всички от запитаните 

отговарят положително и посочват като източник най-вече свои близки и познати, както и 

от обща култура. Оттук би следвало да се направи извод, че към настоящия момент в 

община Долна баня не се прави достатъчно за популяризиране на дестинацията, за 

проучване на потребителското търсене на туристически продукти в района и за 

привличане на по-голям брой туристи. Като цяло районът на Долна баня не е добре познат 

и е малко посещаван от туристи. Рекламата е доста слабо развита и се осъществява най-

вече от собствениците на средствата за подслон и местата за настаняване в района, което в 

конкурентна среда не е достатъчно.  

В тази връзка съществуват няколко стъпки, които биха могли да бъдат направени от 

Общината, съвместно със собствениците на средствата за подслон и местата за 

настаняване, туристическите организации и фирмите, предлагащи допълнителни 

туристически услуги: 

 

1. Извличане на информация от данните, които подават хотелите, вилните селища и 

къщите за гости, за националността, възрастта и продължителността на престоя на 

отсядащите в средствата за подслон и местата за настаняване. По този начин може да се 
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направи анализ на туристопотока, въз основа на който да се прецени какви туристически 

продукти биха били най-търсени, за какви целеви групи да бъдат предназначени, на какво 

ценово равнище и т.н. Според вида и периода на резервацията би могло да се направи 

извод за същността на предпочитаната услуга (единична, пакетна и т.н.). 

 

2. Изготвяне на тематични каталози с карта на района и легенда, в които да бъдат 

обособени следните области: 

 

„Археология, история, култура” – в тази част да бъдат изброени и илюстрирани   

културно-историческите обекти в района – средновековни останки от крепости, селища, 

пътища; могили, църкви, манастири, оброчища и др. 

 

„Природа и приключения” – да се включат съществуващите природни забележителности, 

пешеходни маршрути и екопътеки, да се опишат на кратко допълнителните туристически 

услуги, които се предлагат в тази сфера (конна езда, панорамни полети, планински 

преходи и т.н.); 

 

„Вино и храна” – описание на обектите и предлаганите от тях услуги в областта на 

винения туризъм, специфична местна кухня и екологични храни, произведени в района; 

 

„Традиции и събития” – споменаване на честваните в района на града празници и   

мероприятия, свързаните с тях традиции и обичаи, както и отбелязване на датите на по-

значимите местни прояви, които биха представлявали интерес за туристите (концерти, 

изложби и т.н.). Събитията, фестивалите, различните културни и спортни прояви могат да 

служат като стимул за туризма, превръщайки се в местна атракция и подсилвайки имиджа 

на града. Те могат да предизвикат пътуване, да мотивират туристите да удължат престоя 

си в дестинацията и да ги накарат да повишат обема на предвидените от тях за 

изразходване финансови средства. 

   

За да се облекчат разходите на Общината по изготвянето на въпросните каталози, тя 

може да бъде подпомогната финансово от собствениците на участващите в рекламните 

материали обекти (винзавод, хотели, къщи за гости, фирми, предлагащи допълнителни 

туристически услуги). Препоръчително е районът да бъде включен в различни 

туристически издания (напр., списание „Туризъм и отдих”), информационни бюлетини на 

туроператорски фирми, печатни издания и т.н.; 

 

3. Създаване на специализиран туристически интернет сайт на района – линк към този 

сайт може да бъде поместен в сайтовете на община Долна баня, местата за настаняване, 
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туристически агенции и т.н..Създаване на подходящо лого и рекламно послание на 

дестинация Долна баня. 

 

Особено важен момент при разработването на бранда на дестинацията е създаването 

на емоционална връзка между нея и потенциалните посетители. Туристите споделят 

своите преживявания и опит от прекараното време на даденото място със свои близки и 

познати и по този начин формират определена нагласа и отношение към дестинацията.  

На въпроса какви препоръки и очаквания имат към и от посещението и престоя си в 

град Долна баня, 70% от анкетираните отговарят, че биха искали да получат пълноценно 

изживяване, качествено обслужване и комфортни условия, 20% споделят желание за 

обогатяване на културата и мирогледа си, чрез посещение на нови за тях обекти, 

забележителности и събития, а 10% са на мнение, че биха използвали услугите на 

ведомствените бази. Изводът е, че потребителите биха желали да получат качествен и 

комплексен туристически продукт, а за целта е необходимо служителите на Общината, 

собствениците на средствата за подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и 

развлечения, фирмите, предлагащи допълнителни туристически услуги и организациите в 

района да действат съвместно и да си партнират. 

50% от участниците в анкетата свързват град Долна баня с наличието на минерални 

води. Немалка част асоциират района с планински курорт. Именно това са силните страни 

на дестинацията, а тяхното съчетание я прави специална и я отличава от останалите. 

Затова би било добре рекламните послания да се фокусират върху тези силни страни.  

 

4. Създаване на сезонни пакети 

 

40% от анкетираните са на мнение, че биха посетили Долна баня и през четирите 

годишни сезона, 50% изразяват желание за пътуване до там през пролетта, лятото и 

есентта, а едва 10% биха искали да отидат през зимата. Това съотношение би могло да се 

промени, като се наблегне на развитието на СПА и балнеотуризма в дестинацията, тъй 

като именно в студените зимни дни минералната вода и някои СПА и лечебни процедури 

имат най-благотворно въздействие върху човешкия организъм. 

Благодарение на своето местоположение, природни условия и антропогенни ресурси, 

районът е подходящ за целогодишно провеждане на различни видове туризъм. 

Разработването и предлагането на сезонни туристически пакети би спомогнало за 

увеличаване на посещаемостта на дестинацията през всички сезони. 

Пакет „Пролет” може да включва различни по продължителност и степен на 

трудност пешеходни преходи, участие на туристите в подготовка на изложбата за 

великденски яйца, посещение на концерт на местната група за градски песни. 
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Пакет „Лято” – използване на открити басейни, конна езда, бране на билки, гъби и 

горски плодове, пикник на открито, посещение на изложбата  „Хобито като изкуство и 

изкуството като хоби”, участие в дейностите, свързани с празника на града - Спасовден. 

Пакет „Есен” – фото сафари, обхождане на маршрути с цел наблюдение на птици, 

животни, дървета и храсти, посещение на мероприятието „Вечер на любовната лирика”, 

свързано с Международния ден на лириката и поезията. 

Пакет „Зима” – СПА процедури, винени дегустации, посещение на изложба-базар 

„Сътворено от сръчните ръце на долнобанки”, участие в изработването на сурвачки. 

Гореописаните пакети са примерни. В тях би следвало да се включва настаняване и 

хранене според продължителността на престоя и желанието на туристите. На въпроса 

колко време биха останали в дестинацията, анкетираните участници дават доста 

разнородни отговори, вариращи в рамките от два до десет дни, което означава, че е добре 

да се предлагат различни по продължителност пакети, като при тези с по-голям престой е 

целесъобразно туристите да бъдат мотивирани с определени ценови отстъпки.  Някои от 

изброените услуги и дейности в пакетите биха могли да се комбинират по различни 

начини, тъй като на въпросите, свързани с желаните за посещение обекти и вид 

предпочитан за практикуване туризъм, запитаните отново дават разнообразни отговори. 

Необходимо и важно условие е предлагането на продукти с различно ценово равнище, тъй 

като от анкетата става ясно, че паричните средства, които хипотетичните посетители биха 

отделили за своя престой там, варират в доста широки граници – от 100 до 700 лв.   

Добро решение би било проучването в сферата на бизнеса и осъществяването на 

контакт с работодатели в крупни компании, които включват в социалната си политика 

осигуряване на туристически пакети за екскурзии и почивки на своите служители. В 

сезоните с по-ниска посещаемост въпросните продукти могат да бъдат предлагани на по-

ниски цени, за да се мотивира потребителското търсене. 

 

5. Участие на Община Долна баня с информационен щанд в различни туристически борси 

и изложения  

 

Това би допринесло за създаване на директни контакти с индивидуални туристи, 

туристически агенти и туроператори.  

За да избере една или друга дестинация за своето пътуване, потребителят се нуждае 

от възможно най-пълна и всеобхватна информация за мястото, на което отива, а именно: 

къде се намира, как и за колко време би могъл да достигне до него (локация, 

инфраструктура и туристически достъп), какъв е климата, релефа, водите, растителния и 

животински свят, бита, традициите и културно-историческото наследство (природни и 

антропогенни ресурси на дестинацията), каква е материално-техническата база, с която 

разполага (суперструктура – хотели, ресторанти, паркове, атракциони и т.н), какви са 

възможностите за развлечения (какви дейности биха могли да се извършват по време на 
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престоя). Ето защо едно такова участие на Общината с подходящи информационни и 

рекламни материали в различни туристически борси и изложения би допринесло 

изключително за нейното добро представяне, опознаването й от потребителите на 

туристически продукти и би било значима предпоставка за привличане на по-голям брой 

туристи в района.  

 

2.2. Инфраструктура 

Резултатите от направената анкета показват, че 98% от анкетираните предпочитат 

да  пътуват до Долна баня с автомобил. Подобряването на състоянието на пътната мрежа в 

общината би оказало осезаем ефект върху привличането на повече туристи в района, тъй 

като ще спомогне значително за тяхното придвижване до дестинацията, ще подобри 

пътната безопасност и ще намали времето за пътуване. За целта Общината трябва да 

кандидатства с проект по Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 2014-2020. За една малка част от туристите (2%), алтернативен 

транспорт е железопътният, а както стана ясно придвижването от гара Костенец до град 

Долна баня и околните села се осъществява от частни превозвачи, чието разписание на 

движение не е съобразено по никакъв начин с това на пристигащите от големите градове 

влакове.  

До решаването на този проблем от общината, вариант за решение е, когато има 

организирани туристически групи, самите средства за подслон и места за настаняване, в 

които ще бъдат настанени, да осигуряват собствен транспорт за своите гости. Някои от 

анкетираните, посетили района на града, споделят мнение, че в местността липсват 

указателни табели. В тази връзка особено важна мярка за по-доброто ориентиране на 

посетителите би било информационното обезпечаване на обектите с туристическа и 

културна значимост чрез възстановяване на старите и поставяне на нови указателни 

табели. За подобряване на битовите условия, комфорта и качеството на живот както на 

местното население, така и на посетителите на града, е необходимо да се предприемат 

действия за реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателна 

станция за питейно-битовите нужди и отпадните води на община Долна баня с проект по 

Оперативна програма „Околна среда”. 

 

2.3. Суперструктура     

Промяната на икономическата обстановка в страната и най-вече рязкото западане 

на системата за организиран отдих са причина за  постепенното занемаряване на 

ведомствените почивни станции в курорт Долна баня. 10% от анкетираните си спомнят с 

носталгия за тях и посочват като препоръка възобновяване на дейността им и 

целогодишното им функциониране.  

Към настоящия момент град Долна баня се посещава от туристи предимно през 

почивните дни и най-вече през летните месеци. Най-вероятно това е и причината 
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средствата за подслон и местата за настаняване да осъществяват своята дейност с 

ограничен персонал. Съществен недостатък е, че повечето от тях продължават да работят 

със същите кадри и по време на по-натоварените от гледна точка на посещаемост периоди. 

На въпроса „Важно ли е за Вас качеството на обслужване?” всички участници в анкетното 

проучване са категорични в положителния отговор, а някои от тях споделят лошите си 

впечатления от бързината на сервитьорското обслужване в ресторанта на един от 

комплексите в града. И тъй като най-важното условие за просперитета на всяка една 

фирма е клиентите й да останат доволни, препоръка към собствениците на хотелските 

комплекси в района е да увеличават броя на обслужващия персонал в периодите, когато 

това се налага и да разработят вътрешни правила-стандарти за качествено обслужване на 

своите гости.  

Проблемът с временното наемане на персонал е двустранен. От една страна по този 

начин се намаляват разходите за възнаграждение на труд по време на ненатоварените 

периоди. От друга страна обаче, назначаването на временна работна сила крие риск от 

недостатъчна квалификация на служителите, липса на мотивация и недобросъвестно 

изпълнение на задълженията. Отчасти решение на този проблем може да бъде 

ангажирането на ученици, под формата на платен стаж, обучаващи се в горен курс на СОУ 

„Неофит Рилски” гр. Долна баня в професионално направление с профил „Туризъм”, 

които след завършване на стажа да получават сертификат и препоръки от съответния 

работодател. По този начин те също ще бъдат мотивирани, тъй като времето, прекарано в 

съответния обект, ще бъде обезпечено и същевременно ще е едно добро начало за 

бъдещата им кариера.  

Би било добре в края на престоя на гостите да се получава обратна връзка, чрез 

лично допитване от служител или чрез анкета за това дали са останали доволни от своя 

престой. На тези, които са останали по-дълго време, а също и на лоялните клиенти, 

отсядащи редовно на дадено място, може да се подарява символичен подарък (напр., 

химикалка с лого, ключодържател или напитка) при напускането на хотела, вилното 

селище, къщата за гости и т.н., а тези, които поради някаква причина са останали 

недоволни от нещо, би следвало да бъдат обезщетени – напр., с намаляване на цената за 

общия  престой, предоставяне на една безплатна нощувка или почерпка за сметка на 

заведението.   

Повечето туристи проявяват интерес към местната кухня и произведените в района 

храни. От общата площ на община Долна баня почти половината се използва за 

земеделски нужди, а земеделското производство е основен фактор в местната икономика, 

поради което е много уместно установяването на контакт между производителите и 

собствениците на заведенията за хранене в района и ефективното използване на тази 

продукция в търсенето на храни от сферата на туризма.  

Регистрирането на запазена марка за произход „Произведено в Долна баня” би 

довело до налагане на марка с името на общината, която би била гарант за екологично 
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чиста и висококачествена продукция. По този начин ще се премахне злоупотребата на 

производители или търговци от други населени места с името на Долна баня, както и ще 

се спомогне за повишаване търсенето на местна продукция. Допитването до 

потребителите и обсъждането на тяхното мнение за туристическите услуги е 

изключително полезен метод за ориентиране на фирмения асортимент към клиентите.  

Отново на база на резултати от проведената анкета става ясно, че на въпроса 

„Какви допълнителни туристически услуги бихте използвали по време на престоя си в 

района?” 60% от анкетираните отговарят, че биха се възползвали от СПА и балнео услуги, 

които на практика почти липсват или се предлагат в много ограничен асортимент и то в 

единични хотели в Долна баня. Съществуването и близостта на щраусовата ферма би 

следвало да се използва във връзка с обогатяване на гамата от предлагани балнео и СПА 

процедури с прилагане на изключително ценния продукт – щраусова мас в някои 

козметични процедури. Ново откритие в дерматологията е комплексното използване на 

маста в комбинация с лекарствени препарати. Резултатът е изключително бързо усвояване 

от кожата и мигновен положителен ефект. Удачно и икономически изгодно е 

собствениците, чиито хотели извършват подобен тип услуги в района, да се възползват от 

закупуването на цялата гама продукти от серията, за да я използват в дейността си.  

Туристите от своя страна също имат възможността да закупят продуктите за лично 

ползване. В тази връзка съществуването на фермата и предлаганите в нея козметични и 

лекарствени средства само по себе си е предпоставка за развитие на балнео и СПА 

туризма в района и усъвършенстване на предлаганите в тази сфера услуги. При 

взаимоизгодни условия собствениците на хотели, предлагащи СПА процедури, биха 

могли да си партнират с винзавод „Долна баня”, от който могат да закупуват определени 

видове вина, използвани в някои СПА терапии. Районът на Долна баня е богат на 

разнообразни билки с изключително ценни качества за човешкия организъм. Те биха 

могли да намерят широко приложение в някои СПА процедури. Основно предимство при 

използването им в СПА центровете в района е липсата на изкуствени добавки и 

консерванти, както и значително намаляване на разходите за транспорт при доставка от 

други райони. В по-големите комплекси в района като хотел „Долна баня”, хотел 

„Природа” и вилно селище „Кедър” съществува реална възможност за обособяване на 

места, където биха могли да се провеждат занимания по йога, пилатес и различни видове 

физически упражнения. По този начин би се увеличил асортиментът на предлаганите 

услуги, от което следва да се повиши качеството на предлагания туристически продукт 

като цяло, а крайният резултат да бъде повишен потребителски интерес и търсене.  

Изключителен парадокс е фактът, че огромен процент от участвалите в анкетата 

свързват Долна баня именно с минералните води, които са и най-съществената 

предпоставка за развитие на балнеотуризма в района, а на практика в момента там не 

съществува нито един балнеолечебен център. Препоръка в тази връзка е привличането на 

инвестиции за изграждането на такъв, който да предлага добро обслужване, високо 
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квалифицирани кадри и необходимата медицинска техника. По този начин ще се постигне 

и икономически най-изгодно приложение на минералната вода, която в момента не се 

използва рационално. Необходимо е и подобряване на условията на външните минерални 

басейни в града. Състоянието на градската минерална баня е трагично. Очевидно е, че 

започналият преди три години ремонт е нефункционален и непосилен за възможностите 

на Общината.  

Изход от тази ситуация би могло да бъде кандидатстване с проект по Публична 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Влагата е оставила 

своя отпечатък в помещенията – разрушена мазилка и мухъл. Това налага отстраняване на 

нездравите участъци, на новото им изграждане и цялостно шпакловане и измазване на 

стените и тавана. Трайно решение на проблема с влагата може да бъде изграждането на 

подходяща вентилационна система. Препоръчително е да бъде извършен основен ремонт 

на тоалетните и басейните в банята, да бъдат подменени старите душове, да се преустроят 

и оборудват с нови шкафове, кабинки и легла съблекалните, където посетителите да могат 

да отпочинат след банята. Голяма атракция би било въвеждането на допълнителната 

услуга „Теляк”. Известен факт е, че масажът е добър завършек на къпането, затова 

предлагането на подобен тип услуга в градската минерална баня би се ползвало с особен 

интерес.  

Друга, интересна за туристите и посетителите на района атракция, е конната езда 

сред природата. Единствената, предлагаща такава услуга в района на Долна баня, е 

школата за конна езда в село Радуил. Както вече беше споменато обаче, тя има доста 

недостатъци и предлага недотам качествен туристически продукт. В тази връзка е удачно 

създаване на сайт на базата, в който да бъдат упоменати цени за почасовата езда и 

различните по продължителност и дължина преходи, да бъдат посочени примерни 

локални маршрути и многодневни походи, за да могат туристите предварително да 

изберат подходящия за тях вариант, както и да има галерия със снимки на наличните коне. 

Към продуктовия асортимент на базата биха могли да се предлагат и различни състезания 

и игри на открито. 

Повечето хора от местното население на Долна баня разполагат с необходимите 

условия за отглеждане на коне, имат добър опит в грижата за тези животни и се занимават 

с отглеждането на земеделски култури – овес, царевица, ечемик, сено, необходими за 

изхранването на конете, което е предпоставка за създаване и на друга конна база в района, 

освен съществуващата в Радуил. По този начин би се формирала конкуренция, в резултат 

на която може да бъде предложен един доста по-качествен и конкурентоспособен 

туристически продукт.  

Интересно за туристите би било и посещението на винзавод „Долна баня”, който 

към настоящия момент не предлага подобен тип услуги и не допуска на територията си 

външни лица. Собственикът на холдинга притежава винарна „Рупци”, „Винал – Ловеч” и 

„Хеброс Винпром” – Септември. Основната дейност на винзавода в Долна баня е 
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стабилизиране и бутилиране на богат асортимент от вина, доставяни от различни краища 

на страната (Каберне, Мерло, Гъмза и др.). По-голямата част от продукцията (около 90% ) 

е за износ в Русия, Полша и Германия, а останалите 10% са предназначени за вътрешния 

пазар. От виното се произвеждат и нискоалкохолни напитки – тип „Кулер”. Обхождането 

на завода и запознаването на туристите с неговата дейност би имало положителен ефект за 

развитието на винения туризъм в района. При своето пристигане туристите могат да бъдат 

посрещани от технолог-инженер, водещ цялостния процес по бутилиране, който да бъде и 

обучен екскурзовод и запознавани с най-важните аспекти на винарството – съвременното 

оборудване, прецизния контрол и хигиенния стандарт. Обиколката може да започва от 

мястото на действие на двете бутилиращи линии, чийто капацитет е 15 000 бутилки за 

осем часа, да продължи с посещение на собствената оборудвана и акредитирана 

лаборатория на винзавода и да приключи в специално обособена за целта дегустационна 

зала (към момента такава не съществува, а има реална възможност за нейното създаване).  

Мястото за дегустация е особено важно, тъй като именно там посетителите могат 

да се насладят на качествата и разнообразието на предлаганите вина. Ако дегустациите се 

провеждат в неподходящи помещения, те губят част от своята атрактивност. Дегустацията 

може да бъде придружена с беседа за виното като лечебно средство още от древността и 

ролята му в профилактиката, технологията на производство и съхраняване на вината и  

характеристика на регионите, от които се доставят. Интересен и полезен за туристите би 

бил разказът за етикета върху бутилката с вино, представляващ лицето на своя продукт и 

своеобразно послание до консуматора, с основна цел да осигурява необходимата 

информация и да продава виното. За потребителя е особено важно да знае как да чете 

поставения върху бутилката етикет. На туристите може да бъде показвана и специална 

колекция от чаши, наложили се трайно в протокола на винения сервиз, което да бъде 

придружено с разказ за класификацията, характеристиката и предназначението на 

различните видове чаши при сервирането на виното. 

Към момента в завода не съществува обособено място за продажба на вино, а в 

повечето случаи освен дегустацията и консумацията, покупката е съществен мотив при 

посещението на туристите. В тази връзка е добре определени количества от бутилираната 

продукция да бъдат предназначени за продажба на място и да бъде създадено помещение 

към завода, в което да се осъществяват директните продажби. Особено полезна стъпка за 

привличането на посетители и развитието на винения туризъм в района, а също така за 

дейността на винзавод „Долна баня” и хотел „Природа”, е партньорството с туроператори, 

организиращи винени турове в страната. 

 

Заключение 

 

Резултатите от направената анкета показват, че очакванията на повечето хора, 

желаещи да посетят града са свързани с получаване на качествен продукт и пълноценно 
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изживяване. Допълнителните услуги са свързани основно със свободното време на 

туристите, които напоследък стават все по-взискателни към начина на оползотворяването 

му. Посредством умелото съчетаване на посочените алтернативни форми на туризъм 

(екотуризъм, балнео и СПА туризъм, винен, конен и др.), биха могли да бъдат създадени 

най-разнообразни и доста сполучливи комплексни туристически продукти, които да се 

радват на завишен интерес и търсене от страна на потребителите. В последно време се 

наблюдава тенденция към увеличаване на търсенето именно на подобен тип продукти, 

които са израз на най-висока степен на допълнимост на елементите на едно туристическо 

пътуване.  

Чрез съчетаването на алтернативните форми на туризъм би могло да се постигне 

предлагане на разнообразни и качествени допълнителни услуги, които мотивират и 

осмислят вземането на решение за предприемане на туристическо пътуване, обогатяват и 

разнообразяват престоя в дестинацията; популяризиране на туристическата атрактивност 

и изграждане на нов имидж на дестинацията; подобряване на взаимодействието между 

местните власти, собствениците на туристически обекти, неправителствените организации 

и обществеността.          

Развитието на алтернативните форми на туризъм в района на града би спомогнало 

за преодоляване на проблема с неговата сезонност и би оказало положително влияние за 

привличането на повече туристи през цялата година. За целта е необходимо въвеждането 

на качествени структурни промени и конструктивно отношение към целия арсенал от 

налични ресурси. 
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ABSTRACT: 

One of the biggest environmental problems of our time is the problem of waste management 

consequent risks to the environment and public health. Large part approximately 2/3 of the waste in 

homes and offices consist of organic waste degrading naturally. To reduce the amount of 

biodegradable municipal waste and improve their overall management developed various national 

plans and strategies for phasing quantities of biodegradable waste going to landfill. One of the main 

methods for achieving the goals is composting. This method greatly reduces the problem of bio-

waste (organic waste) as a material suitable for maintaining the vitality of the soil - a stable humus 

material. In the soil returning important nutrients and so the circle of agroecosystems plant-soil 

closes.  The purpose of this work is development of technology for home composting through two 

different bioreactors - static and handmade rotary bioreactor. A comparison is made between static 

and modified, based on final products and their physical indicators, the ability to accelerate the 

degradation and intensified mixing of waste in households.  

 
Keywords: home composting, static reactor, rotary reactor. 

 

 

Ръчно изработен ротационен биореактор за домашно компостиране 
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РЕЗЮМЕ: 

Един от най-големите екологични проблеми на нашето време е проблемът с управлението на 

отпадъците, последващите рискове за околната среда и общественото здраве. Една доста 

голяма част, приблизително 2/3 от отпадъците по домовете и офисите се състои от 

органични отпадъци, разграждащи се по естествен път. За да се намали количеството на 

депонираните биоразградими битови отпадъци и подобряване на цялостното им управление, 

се разработват различни национални планове и стратегии за поетапното намаляване 
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количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Един от 

основните методи за постигане на целите е компостирането. Този метод значително 

намалява проблема на био-отпадъците (органични отпадъци) като материал, подходящ за 

поддържане на жизнеността на почвата - стабилен хумус материал. В почвата се връщат 

важни хранителни вещества и така кръгът на агроекосистемите растение - почва се затваря. 

Целта на тази работа е разработване на технология за домашно компостиране чрез два 

различни биореактори - статично и ръчно изработени ротационен биореактор. Направено е 

сравнение между статичен и модифициран, въз основа на крайните продукти и техните 

физически показатели, способността да ускоряват разграждането и интензивно смесване на 

отпадъците в домакинствата. 

 

Ключови думи: домашно компостиране, статичен биореактор, ротационен биореактор 

 

1. Въведение 

Компостът и неговото приложение в селското стопанство представляват 

привлекателно решение за третиране на биологични отпадъци (Zmora- Nahum и др., 2007 

г.). Процесът на компостиране се основава на био-оксидативни реакции в аеробна среда, 

което води до минерализация и частично разграждане на органична материя, в резултат на 

което се получава компост с определени хумусни свойства (Veeken и др, 2000;. Young и 

др., 2005; Bernal и сътр., 2009, Placha и др., 2014 ). Бактериите, гъбичките и други 

микроорганизми са основните средства благодарение, на които протича процесът. В 

ранния етап на органична деградация се образуват ниско молекулни съединения като 

летливи мастни киселини, захариди, амино съединения, CO2, NH3 и H2O. Вторият етап на 

компостиране е узряването и фазата на стабилизиране (Bernal и др, 1997; Placha и др., 

2014; Bustamante и др, 2008;  Som и др, 2009; Barneto и др., 2010; Raj , 2011). Една от 

основните трудности при компостирането е, че процесът рядко може да бъде контролиран 

поради различни причини. Въпреки това, процедурата трябва да се извършва при 

контролирани условия посочени в Таблица 1 (например, рН, C / N, влага, температура, 

кислород), за да се гарантира оптимални условия за целия процес. (Garcia и др., 1991; 

Bernal и сътр.,  2009; Placha и др., 2014).  

 

 

Таблица 1. Оптимални условия за компостиране 

Показател Стойност  

Кислород  >5% 

Влажност  40 – 60% 

Съотношение С:N 30 : 1 

Температура 32 – 60 °C 

Източник:МОСВ, „Ръководство за домашно компостиране“, 2010 г. 
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Летливите мастни киселини включително оцетна, пропионова, маслена, 

изомаслена, валерианова, изовалерианова и хексанова киселина, са междинни съединения, 

образуващи се по време на микробиологичното разлагане, особено при анаеробните и 

полуанаеробните условия (Brinton и Tränkner, 1999;. Adani et Ал, 2006; Brinton, 2006. 

Placha и др.,2014). Образуването им също така е свързано с гниенето на органичната 

материя при липса на аеробни микробни популации. Те могат да причинят 

фитотоксичност и да инхибират микробиологичната дейност в биологичните процеси, ако 

са във високи концентрации. Процесът на компостиране не е строго аеробен. Семи-

анаеробната ферментация може да се появи при всяка точка в процеса поради, например, 

липса на кислород.  

Микроорганизмите, които произвеждат летливи мастни киселини се развиват в 

полу-анаеробни условия и са факултативни микроорганизми. Следователно, процесът на 

компостиране не е задължително нарушен от присъствието им, и летливите мастни 

киселини служат като източник на енергия за последваща аеробна микробна дейност, след 

като благоприятните аеробни условия се върнат (Brinton, 2006,. Placha и др.,2014). 

Въпреки това анаеробните условията при лошо аериран компост не могат да бъдат 

пренебрегнати и трябва да се взимат под внимание (Placha и др.,2014;. Sundberg и Jönsson, 

2008 г.).  

Другият важен фактор е киселинната реакцията на компоста. Ниското рН 

позволява киселините да присъстват в недисоциирана форма, което може да доведе до 

инхибиране на микробната активност. Последствията са бавно разграждане на 

органичните вещества, застой на фазите и неприятна миризма. Полученият компост не 

достига фаза на стабилизиране, и е фитотоксична, ако се използва върху почвата. Такъв 

компост може да съдържа амоняк и неорганични или органични съединения, които да 

намалят кълняемостта на семената или да навредят на коренното развитие (Brinton и 

Tränkner, 1999; Adani и др, 2006; Bergersen и сътр., 2009, Placha и др., 2014). Ако процесът 

на компостиране се регулира по такъв начин, че са спазени всички оптимални условия, 

включ ително оптимално рН, киселините ще се разграждат лесно, няма да има инхибиране 

на микроорганизмите и процесите ще протичат навременно с оптимални резултати при 

готовия продукт.  

Домашното компостиране предлага възможност на домакинствата да 

оползотворяват голяма част от битовите си отпадъци (остатъци от храна и градински 

отпадъци)(Andersen и др., 2012) Почти две трети от отпадъците, генерирани в домовете, се 

състоят от органични компоненти (цветя, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, 

пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, сено, тревни изрезки, дървени вейки 

и др.), които се разграждат по естествен път. (МОСВ, „Ръководство за домашно 

компостиране“, 2010 г., Andersen и др., 2012). Органичната част, подходяща за 

компостиране се състои от сурови хранителни и растителни отпадъци смесени при 

определено съотношение, както и важен компонент е наличието на източници на 
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органичен въглерод. Отпадъците, които са подходящи за домашно компостиране се разделят 

на хранителни отпадъци, „зелени” отпадъци (обелки от зеленчуци, стайни и градински цветя., 

прясно окосена трева, оборски тор и др.), съдържащи предимно азот (N) и „кафяви” отпадъци 

(изсушена трева и листа, слама, дървесни стърготини и др.), съдържащи основно въглерод (C) 

(МОСВ, „Ръководство за домашно компостиране“, 2010 г.).  

За да се получи качествен компост, е необходимо „зелените” и „кафявите” отпадъци 

да се смесят и да бъдат в съотношение C:N = 30:1. За да се ускори процесът на компостиране, 

използваните кухненски и градински отпадъци е добре да се смачкат,  смелят, настържат или 

нацепят, тъй като размерът на частиците е един от основните фактори (материал, влага, 

въздух и размер на частиците), които влияят върху процеса. (МОСВ, „Ръководство за 

домашно компостиране“, 2010 г.) 

С домашното компостиране на органични битови отпадъци се оползотворява една 

част от отпадъците и се намалява количеството на отпадъците в общинския поток 

отпадъци. Има някои потенциални недостатъци на домашно компостиране. Най-важната, 

от които е генерирането на парникови газове по време на микробиологичното разграждане 

на отпадъците (Andersen и др. 2010 a,b,c, Andersen и др., 2012, Adlinder 2008), както и 

наличието на инфилтрати (Andersen и др.,2011 Andersen и др., 2012). Тези процеси са 

изследвани в редица случаи и автори Martínez- Blanco и др. (2010 г.), като се оценяват 

количествата и влиянието им. Познати са и научни публикации, в който се оценява пълния 

жизнен цикъл на домашното компостиране (Colon и др., 2010, Lundie., 2005)  

В момента, повечето общински твърди отпадъци (ТБО), генерирани в България се 

изхвърлят в депа за отпадъци. Разлагането им при анаеробни условия в депата произвежда 

въглероден диоксид и метан – парникови газове, който са вредни за околната среда. 

Повечето домакинства при натрупването на градински отпадъци в дворовете си ги 

изгарят, в резултат на което се емитират токсични съединения както и азот, летливи 

органични съединения, фини прахови частици и др.(Boldrin., 2011) Ето защо, органичните 

отпадъци трябва да се обработват правилно. В България съществува Национален 

стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране (2010-2020 г.) и е издадено ръководство за домашно 

компостиране през 2010 г. от Министерството на околната среда и водите. На база на тези 

два документа е са направени проучвания и изработени две инсталации за домашно 

компостиране – конструкция за статично компостиране и ротационна конструкция за 

домашно компостиране. 

 

2. Материали и методи. 

В научните среди се използват различни термини за обозначаване на съоръженията 

за компостиране, като например силоз (статичните конструкции) и бавно въртящи 

барабани или ротационни (въртящи конструкции). В настоящото изследване следните два 
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термина за отделните инсталации: за силоза – статичен биореактор , а за барабанните - 

ротационен биорекатор. 

Теста на процеса компостиране се извърши в два различни биореактора- статичен и 

ротационен. Конструирането на статичния биорекатор е според Ръководство за домашно 

компостиране на МОСВ. Според което, нужното място за поставянето на инсталацията е 

на сенчесто място, директно върху земната повърхност с размери 1х1 м. Върху избраното 

място бяха положени четири дървени летви – две вертикални и две хоризонтални, 

захванати с пирони помежду си. Тъй като инсталацията е с ъглово разположение в края на 

градината, две от стените са бетонни, а една е със свободен достъп до мястото за лесно 

полагане , разбъркване и изваждане на материала. Фиг. 1 илюстрира инсталационната 

структура. 

 

 
 

Фиг.1. Снимки на статичен биореактор 

 

За конструирането на ротационния биореактор е изцяло собствено. Основна 

причина избиране подобен модел инсталация е да бъдат направени подобрения в съда за 

компостиране с цел улесняване и ускоряване на процеса на компостиране. А именно PVC 

съд (по-бързо нагряване и задържане на температурата), дупки за аeрация (вътрешни и 

външни), PVC ребра (за миксиране на продуктите) и дървен статив (лесна ротация на 

инсталацията). 

Материалите, които са използвани за конструиране на съоръжението са със 

следните размери :  

- Пластмасов 20 L съд от PVC: h - 460 mm; d - 300 mm 

- Желязна тръба : d - 20 mm; l - 670 mm 

- PVC тръба : d - 54 mm; h - 330 mm  (за аерация) 

- PVC втулки : l - 27 mm; d - 21 mm 

- PVC тапа : d - 55 mm; l - 72 mm 
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- Ребра от PVC тръби: h -  40 mm , в - 3 mm, l - 250 mm 

- 6 дървени греди: 2 вертикални  l -  655 mm, в - 57 mm; 2 хоризонтални  l - 675 mm, h 

- 115 mm; 2 напречни  l -  470 mm, в - 95 mm 

- Нитове 

- Пирони 

 

Пластмасовият съд и PVC тръбата са пробити с бормашина за по-добра аерация –

вътрешно и външно. Диамътърът на отворите е около 5-6 mm, а в средата и на двата 

материала сa пробити отвори с размер 75 mm за желязната тръба. В единия край на PVC 

тръбата са направени три разреза, след което са загрети с горещ въздух и са огънати по 

обиколката на бидона, за лесно прихващане с нитове. 

На обикновена PVC тръба са направени четири разреза за получаването на четири 

ребра, които са разположени от вътрешната страната на бидона с нитово захващане. 

Разположението им е хаотично. Рамката е скованата с шест дървени греди, захванати 

помежду си. Две вертикални за полагането на бидона и четири за да държат рамката 

стабилно в изправени положение. 

На фигура 2 е посочена конструкцията с размерите на ротационния реактор с обем 

130 литра , а на фигура 3 снимка на реализираната инсталация 

 

 
Фигура 2. Конструкция с размери на ротационен реактор 
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Фигура 3. Снимки на реализиран ротационен реактор 

 

Органични отпадъци 

При залагане на опитната постановка са използвани следните материали: стърготини 

от чамов материал – 1000 g (от село Горна Росица), букови пелети- 2300 g (фирма 

„Национал 7” ООД – с. Скравена), райграс: тревна смеска за спорт и тревна смеска за 

сянка по 3000 g, като смеските са от фирма „Лактофол ботаника“ ЕООД. 

3. Резултати и обсъждане 

Първото залагане на материалите в статичният и ротационния е през 06.05.2014г. с 

отпадък от прясно окосена трева и сухи листа с процентно съдържание както следва – 

60%:40%, когато е стартирано изследването на процесите. Основните материали, които са 

използвани са стърготини, пелети и тревни смески 2 вида. Компостиращата инсталация е 

конструирана така, че и в статичния и ротационния биореактор съдържанието на 

отпадъците да е в съотношение 60-65% кафяв отпадък (C) и 35-40% зелен отпадък (N). 

Заложените отпадъци са полети с 2 литра вода, а ротационният биореактор е и завъртян 

няколко пъти. 

 

  
Фиг. 4 Залагане на опитната установка в ротационен реактор и статичен реактор 
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На 14.09.2014 г. компостната купчина е достигнала фаза на разлагане и 

стабилизация. При ротационния биореактор материалът е гранулиран, докато в статичния 

реактор е с дребна фракция. Вероятна причина са PVC ребрата и високата влажност през 

мезофилния стадий. На фигура 5 и 6 е илюстрирана крайната компостирана продукция за 

съответната инсталация.  

 

 

 
 

Фиг.5 Готова продукция от ротационен биореактор 

 

 

Измерване на pH и влага в ротационен и статичен биореактор 

Изследванията са извършени за период от 30 дни. Като са взимани проби в 5 точки 

фигура 7 за всяко измерване, след което стойностите са осреднявани и са илюстрирани на 

фигура 8 и 9, където е направен сравнителен анализ между двата биорекатора. 

 
Фиг. 7 Схема на пробовземане 

 

Изследването на рН, един от основните параметри, отразяващ правилното 

микробиологично разлагане на отпадъците, представен на фиг. 8 за двата контейнера. Не 

са наблюдавани значителни промени в рН за двата компоста по време на целия процес. 

Стойностите не надвишават ограниченията за оптимално рН диапазон (5.50-8.00) по време 

на целия процес (Bernal и др.., 2009). Сравнявайки промените на стойностите на рН, 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

-136- 

между двата реактора, могат да се отбележат само малки разлики и то в първите седмици, 

което се дължи на производството на органични съединения с киселинен характер и ниско 

молекулно тегло. След две седмици се наблюдава увеличение на рН, което се дължи на 

влошаването и отстраняване на киселините и разлагането на протеини, пептиди и 

аминокиселините на амоняка (Bustamante и др., 2008 г.).  

 

 

Фиг. 6 Готова продукция от статичен реактор 

 

 

 
Фиг.8 рН стойности за ротационен и статичен биоректор 

 

Анализът за наличието на влага през първата седмица на залагане на органичните 

отпадъци е еднаква, но в процесът на разлагане влагата се увеличава при ротационния 
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реактор, на което може да се дължи и сбиването на материала и получаването на гранули. 

През последните седмици се наблюдава отново тенденция на намаляване на 

влагосъдържанието, но не в достатъчно добро съотношение спрямо статичния реактор. 

Процесът е изобразен на фигура.9, като е показано поведението и на двата реактора за 

периода. 

 

Фиг.9 Количество влага в ротационен и статичен биоректор 

 

 

4. Изводи 

При изследването на реактори със статична и ротационна конструкция съществена 

разлика в киселинната реакция на компоста не са забелязани, но при влажността ходът на 

развитие на процеса е различен както и характеристиката на готовия продукт. При 

статичния е рохка компостна продукция с по-влажни показатели, докато при реактора на 

ротационен принцип компостът е по-сух и на гранули.  

В двата реактора се наблюдава (външно) качествена продукция, но механизмът на 

ротационния биореактор позволява на основните параметри като достъп на кислород, 

топлина и миксиране, необходими за получаване на качествена, да спомогнат за бързото 

образуване на компостния материал.  

За пълното охарактеризиране и по-пълни заключения е необходимо да се проведат 

допълнтелни изследвания като химичен и елементен анализ, изследвания за наличието на 

летливи органични киселини микробиологични изследвания, механични и физикохимични 

анализи. 
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ABSTRACT 

On 2 August 2014, a team of students from New Bulgarian University launched a helium balloon 
with a sensing payload designed to gather information about the atmosphere and to test student-
designed instrumentation. Testing of APRS equipment and measurement of atmospheric 
parametres including temperature, pressure and ozone concentrations were the primary objectives 
of the study. The team gained valuable theoretical and practical experience of scientific experiment 
management, equipment testing and specifics of stratospheric flight throughout the project. 
 
Key words: aerostat, APRS, Arduino, atmosphere, balloon, New Bulgarian University, ozone layer, 
stratosphere, troposphere 

 
СТРАТОС 1 – Изследване на атмосферата със стратосферен хелиев 
балон 
Здравко Димитров, Росен Кехайов, Константин Ламбрев, Кристиан Наумов, Стоян 
Старев, Трифон Трифонов 
Нов български университет, Департамент „Природни науки“, Департамент 
„Телекомуникации“, Департамент „Масови комуникации“ 

РЕЗЮМЕ 

На 2 август 2014 студентски екип от Нов български университет осъществи пуск на хелиев 
балон с измервателна апаратура, предназначен да събере информация за състоянието на 
земната атмосфера и да изпробва уреди, изработени от студентите. Акцентът на изслед-
ването бяха изпитанията на APRS радиооборудване и установяване стойностите на ат-
мосферни параметри като температура, налягане, концентрация на озон. В рамките на 
проекта беше придобит ценен теоретичен и практически опит за подготовката на научни 
изследвания, изработката и изпитанията на оборудване и организацията на полет с балон до 
стратосферата. 
 
Ключови думи: аеростат, атмосфера, балон, Нов български университет, озонов 
слой, стратосфера, тропосфера, APRS, Arduino 
 
 
 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

-141- 

Въведение  

Макар и да е вторият най-нисък земен атмосферен слой след тропосферата, 

стратосферата е труднодостъпна и изучаването ѝ все още представлява предизвикателство 

от техническа гледна точка. Събирането на данни за нейното състояние обаче е от особена 

важност поради две основни причини. Първата е озоновият слой, който се намира в 

долните части на стратосферата и предпазва биосферата от ултравиолетовото лъчение на 

Слънцето. Втората причина е особеното взаимодействие между стратосферата и 

тропосферата, където протичат климатичните процеси. 

Озонът е газ, чиято молекула съдържа три атома кислород. В природата той има 

двойнствена роля – от една страна, той е вреден за живите организми поради силната си 

химическа реактивност и е основен компонент на смога. [Ozone B., 2008]. От друга, той 

спира почти всички слънчеви ултравиолетови лъчи, които имат добре изучени 

отрицателни ефекти върху живите организми. Близо 90% от целия наличен озон е 

концентриран в долната стратосфера на височина между 20 и 25 километра, [Ozone L., 

2014], където взаимодействието му с ултравиолетовото лъчение генерира топлина и по 

този начин газът активно участва и в температурния баланс на атмосферата. Целостта на 

озоновия слой обаче е нарушена от отделянето на въглеродно-флуорни съединения 

(хлорофлуорокарбони, халокарбони) от разнообразни човешки дейности. Това нарушение 

е най-видимо над полюсите, където са се образували т.нар. „озонови дупки“ [Ozone L., 

2014].  

Освен с наличието на озоновия слой, стратосферата се отличава и с изключително 

ниска влажност, почти пълното отсъствие на въздух в по-горните слоеве и липсата на 

вертикална конвекция (движение на въздушни маси). Тези особености я правят 

относително спокоен атмосферен слой. Така изхвърлените от тропосферата газове и 

частици се задържат там с месеци и оказват влияние върху глобалния климат [UCAR 

Center, 2008].  

Изключително важно е това взаимодействие да бъде изучено с оглед на 

настъпващите климатични промени. Двата слоя имат противоположни температурни 

характеристики – температурата в тропосферата намалява във височина заради 

разреждането на инфрачервените лъчи, докато в стратосферата тя се увеличава заради 

топлинния ефект от взаимодействието на озона и ултравиолетовото лъчение. Така 

увеличаващите се концентрации на въглероден диоксид в атмосферата довеждат до 

затопляне на тропосферата и охлаждане на стратосферата. От 1980 насам стратосферата се 

е охладила значително, най-вече заради изчерпването на озона и натрупването на 

парникови газове [Mohanakumar, K., 2008]. Има нарастващи доказателства, че промените 

там оказват все по-голямо влияние на тропосферните процеси [Mohanakumar, K., 2008]. 

Пример за това е установената тенденция аномални ветрове от стратосферните арктически 

полярни циклони да се „спускат“ към тропосферата и да предизвикват внезапни 

застудявания [Bosart, L., 2008]. 
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Тук е необходимо да отбележим още един интересен феномен, който си струва да 

бъде изучен или поне наблюдаван. Това е космическата радиация, която също бива 

усвоена от стратосферата в по-голямата си част. Космическите лъчи са високоенергийни 

частици, обикновено атомни ядра, електрони, гама и ренгтенови лъчи, които се движат 

относително свободно в космическото пространство. При контакт с атмосферата тези 

първични частици образуват поток от вторични тела, които постепенно загубват енергията 

си и само малка част от тях достигат повърхността. В стратосферата обаче е възможно да 

се наблюдава този процес, а балоните позволяват засичането на първичните частици, 

което е невъзможно на малка височина [Cosmic, R., 2014]. Взаимодействието на 

високоенергийни протони от космически произход с атмосферните газове пък произвежда 

азотна киселина (HNO3) и други нитрати в горните слоеве на стратосферата и ниската 

мезосфера. Постепенно те се разпадат на азотен оксид (NO), който достига до земната 

повърхност под формата на аерозоли или кристали [Dorman, L., 2004]. Това явление няма 

как да бъде изучено в рамките на този проект, тъй като изисква ракета за достигане на 

мезосферата.  

Всичко това прави изследването на стратосферни параметри като влажност, 

температура, озонова концентрация, ултравиолетово лъчение, радиационен фон и 

движение на въздушните маси ценно и значимо. Основната мотивация за стратосферния 

полет СТРАТОС 1 беше именно регистрирането на всички тези основни показатели. 

Методите за извършване на тези изследвания са разнообразни. От най-ранни времена – 

началото на 20. век – това са били стратосферните балони с водород или хелий, по-късно 

прибори започват да се монтират на самолети, метеорологични и геофизични ракети. 

Стратосферата се простира от около 10 до 50 километра надморска височина в умерените 

географски ширини, но долната ѝ граница варира от 7 километра на полюсите до 20 

километра на Екватора [UCAR, 2011]. Между нея и тропосферата се намира сравнително 

тънък междинен слой, наречен тропопауза, където температурите могат да паднат до -80 

градуса по Целзий [Earth – The atmosphere. Encyclopaedia Britannica Online, 2014].  

Имайки предвид целта на полета, а именно измерване на градиента на част от тези 

показатели във височина, както и наличната инфаструктура и специализация на 

участващите студенти, екипът се спря на полет с хелиев стратосферен балон, който да 

издигне модул с необходимите прибори до височина от около 30 000 метра. Тази 

конфигурация има няколко основни предимства пред монтирани на ракета или самолет 

уреди:  

 Позволява достигането на по-голяма височина от самолет (до 40 000 метра);  

 Изисква много по-малко подготовка и може да се осъществи без особена 

експертиза;  

 Полетите с балон подлежат единствено на усведомителен режим спрямо 

отговорните за въздухоплаването институции, за разлика от самолетите и ракетите; 
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 Не се изисква особена полетна инфраструктура и разходите около подготовката на 

един полет са значително по-ниски.  

Разбира се, трябва да отбележим и някои недостатъци:  

 Балонът не може да се издигне до горните слоеве на стратосферата, за разлика от 

ракетата; 

 Издига се много по-бавно и е неуправляем, което може да създаде проблеми при 

намирането на полезния товар след приземяване и ангажира по-голям екип; 

 Теглото на товара поставя височинни ограничения – колкото по-тежък, толкова по-

малка височина ще бъде достигната; 

 Не може да бъде покрита голяма площ, тъй като балонът не е способен на дълги 

полети както самолет с измервателна апаратура в междуконтинентален или 

презокеански полет. 

За основните цели на нашето изследване – регистриране на озоновия слой във 

височина, температурния градиент, налягането, влажността, ултравиолетовия индекс 

(изгаряща способност върху човешката кожа по скала от 0 до 11), балонът беше определен 

като напълно достатъчно средство.  

 

Апаратура 

Използваната за СТРАТОС 1 апаратура се дели на три основни компонента – балон, 

полезен товар и наземна станция. Всеки от тези компоненти изисква различна по характер 

и времетраене подготовка и е незаменима част от проекта. Набавянето ѝ беше 

осъществено благодарение на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ и фирма 

Картроник ЕООД. 

 

   1) Балон 

Използваният за полета балон е латексов CPR-1000 с тегло 1000 грама на индийската 

компания Pawan (http://www.pawanexport.com/). Теглото му в опаковано състояние 

определя максималната височина, на която той може да се издигне, в случая това са 

приблизително 30 000 метра. Балонът се пълни с газ хелий, който осигурява подемна сила 

за издигане на товара. Изключително важно е да бъде вкарано точното количество газ – 

повече от необходимото ще доведе до по-ранно разширяване и спукване на балона, а при 

недостатъчно газ е възможно той да не се спука или да прелети много голямо разстояние, 

преди това да се случи.  

За предвидената височина (30 000 метра) и товар (400 грама чисто, 500 грама с 

парашут и обвивка) в балона се вкарват около 2,8 кубични метра хелий, които го 

разширяват до диаметър от около 1,5 метра (Фиг. 1) и му придават скорост на изкачване 

от 5,97 метра в секунда. Предвиденият диаметър при височината на спукване е близо 8 

метра. По правило подемната сила на балона трябва да е минимум 1,5 пъти теглото на 

товара [Introduction to High Altitude Balloons, 2014]. 
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Фиг. 1 Балонът 

 

Бяха използвани два инструмента за изчисление на скоростта и необходимото 

количество хелий – Totex Balloon Burst Estimator и HabHub Balloon Burst Calculator 

(http://habhub.org/calc/). При изчисленията взехме предвид факта, че тези инструменти не 

са напълно точни. Височината на спукване и скоростта на издигане зависят от много 

фактори, включително влажността на въздуха, скоростта на вятъра, производственото 

качество на балона и други.  

Пълненето му отнема между 30 и 60 минути в зависимост от големината и 

количеството газ. При подготовката за излитане това винаги трябва да бъде отчитано, тъй 

като е важно пускът да се осъществи около 12 часа на обяд. Тогава скоростта на 

атмосферните ветрове е най-ниска; малко след изгрев и малко преди залез те се намират в 

т.нар. неутрално състояние, когато скоростта на вятъра надвишава 15 възела (28 km/h) 

[Atmospheric Stability, 1983] и е много вероятно балонът да бъде отнесен на голямо 

разстояние. Ранните часове следователно са неудобни за пуск и трябва да се избягват. 

Заедно с това трябва да се съобрази и сравнително дългият период на издигане, който 

може да трае до 4 часа – така в най-добрия случай издирването на приземилия се полезен 

товар започва в ранния следобед.   

От всички компоненти на мисията, балонът включва най-много трудни за 

предвиждане проблеми, най-вече от гледна точка на метеорологичната обстановка. При 

липса на опит е възможно да възникнат и грешки при изчисляването на необходимото 

количество газ, часът на пуска и процедурите по безопасно боравене с балона при 

пълнене.  

 

   2) Измервателна апаратура за състоянието на атмосферата 

За решаването на поставената задача – регистриране на основните параметри на 

атмосферата, полезният товар носи набор от измервателни сензори. Следва описание на 

техните функции и технически характеристики.   
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 Сензори за външна и вътрешна температура: два аналогови Texas Instruments LM-

60 с линейна характеристика и захранващо напрежение от 2,7V до 10V. Сензорът 

има работен диапазон от -40 до +125 градуса по Целзий с отклонение от +/-2 

градуса [LM-60 Temperature Sensor, 2014]. Сензорът напълно покрива 

максималните възможни външни температури, но е на границата за минималните 

възможни за сезона в тропопаузата (около -50 градуса).  

 Сензор за атмосферно налягане: един цифров Bosch Sensortec BMP085 със 

захранващо напрежение от 1,8V до 3,6V и връзка с микроконтролер по I2C. 

Работният му диапазон е между 300 и 1100 hPa с отклонение от +/- 2,5 hPa 

[BMP085 Digital Pressure Sensor, 2014]. Използвайки височинния калкулатор на 

Altitude.org (http://www.altitude.org/air_pressure.php) се вижда, че този сензор е 

достатъчен за височини до около 16 000 метра, т.е. достатъчно чувствителен за 

тропосферата и ниската стратосфера, макар и недостатъчен за по-големи височини.  

 Сензор за влажност: един Virtuabotix DHT22 със захранващо напрежение от 3,3V 

до 6V. Освен влажност в диапазона от 0 до 100%, сензорът може да измерва и 

температура в диапазон от -45 до +125 градуса по Целзий [Virtuabotix DHT-22 

Temperature & Humidity Arduino Sensor, 2014].  

 Сензор за концентрация на озон във въздуха: един аналогов Futurlec MQ-131 с 

чувствително покритие от калаен диоксид (SnO2) и работен диапазон от 10 частици 

на милиард до 2 частици на милион. Сензорът излъчва топлина и изисква поне 24-

часово подгряване преди началото на всяко измерване [Ozone Gas Sensor, 2014].  

 Сензор за ултравиолетово лъчение: един Roithner LaserTechnik GUVA-S12SD със 

спектрален обсег от 240 до 370 nm, което го прави отлично пригоден за определяне 

на UV-индекса (Фиг. 2) [GUVA-S12SD UV-B Sensor, 2014].  

 Детектор за фонова радиация: един гайгеров брояч, използващ достъпната руска 

гайгер-мюлерова тръба СБМ-20 за бета и гама-лъчение. Работният ѝ диапазон е от 

0,014 до 144 mR/h [SBM-20 Geiger tube. GSTube, 2014]. Броячът е с работно 

напрежение 400V и е свързан с микроконтролера, който отброява преминалите 

през тръбата частици на минута (clicks per minute, CPM). CPM не е използваема 

единица и трябва да бъде преобразувана в мерна единица от SI, в случая – сиверт 

(Sv). За този модел гайгер-мюлерова тръба, регистрираните CPM се умножават по 

0,0057 и се получава доза йонизиращо лъчение в μSv/h (микросиверт на час). 

Броячът е калибриран чрез излагане на лъчение от проба торий и сравнение с 

резултатите от готов уред. 

 

3) Измервателна апаратура за състоянието на товара 

Информацията за състоянието на товарния модул е необходима за оценка на 

неговата работа след приключване на мисията. Тя може да бъде полезна и за косвено 

допълване на данните за околната среда, например въздействието на въздушните течения.  
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 Триосен акселерометър Analog Devices ADXL345, способен да измерва 

натоварвания до 16 g и притежава разделителна способност от по-малко от 1 градус 

[ADXL345 Digital Accelerometer, 2014]. Акселерометърът измерва скоростта на 

товара, давайки непряка информация за условията около него и най-важното – 

скоростта на издигане.  

 Жироскоп STMicroelectronics L3G4200D, цифров, триосен. Жироскопът служи за 

определяне на пространствената ориентация на товара с много висока резолюция 

на движението (до 2000 градуса в секунда) [L3G4200D MEMS motion sensor, 2014]. 

 Магнитометър Honeywell HMC5883L с диапазон -8 до +8 гаус [3-Axis Digital 

Compass IC HMC5883L, 2014]. Магнитометърът е на практика електронен компас, 

който спомага за определяне пространствената ориентация на товара.  

 

   4) Микроконтролер, обработка на данни, захранване, геолокация 

Постъпващите от всички сензори и устройства данни се управляват от 

микроконтролер Arduino Mini. Той се отличава с изключително малки габарити – едва 30 

mm дължина и 18 mm ширина. Микроконтролерът има тактова честота от 16 MHz и 

разполага с 14 цифрови входно-изходни пина и 8 входни аналогови пина. Консумацията 

му в работен режим възлиза на 5 mA и е с работно напрежение от 5V. Постъпващата от 

сензорите информация се складира на MicroSD карта-памет през OpenLog модул със 

скорост 9600 bps.  

Данните се съхраняват в обикновен текстови файл (.txt) в колонки uptime (време на 

отчитане), PV (малка фотоволтаична клетка), UV, OZON, imp (гайгерови импулси), 

compass x/y/z (магнитометър), gyro x/y/z (жироскоп), accel x/y/z (акселерометър), temp 

(температура) и press (налягане). Текстовият файл се обработва с подходящ софтуер, 

който визуализира данните поотделно или в съпоставка чрез криви.  

Микроконтролерът се захранва от четири батерии Energizer Ultimate Lithium размер 

AA 1.5V. Те осигуряват на цялата система 20 Wh захранване и запазват качествата си дори 

при ниски температури от порядъка на -40 градуса. Напрежението се регулира от модул 

MP2307 на Mouser Electronics фиксиран на 5,1V.   

Към системата е свързан и GPS-компонент със спирална антена от серията MAX-7 

на u-blox. Това е изключително важен компонент от всеки такъв полет заради 

неуправляемия характер на балона. GPS-тракерът позволява хоризонтално и вертикално 

определяне местоположението на товара както по време на полет, така и след 

приземяване. MAX-7 серията е избрана заради възможността за проследяване на височина 

до 50 000 метра. Повечето GPS-тракери са фабрично настроени да спрат отчитането след 

височина от 18 000 метра, за да се избегне внедряването им в насочващите глави на 

балистични ракети.   
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   5) Предаване на данни, радиопредавател и наземна станция 

За локализиране на товара през GPS-тракера и следене на основните полетни 

характеристики на товара е необходимо изработването на способ за предаване и приемане 

на телеметрия. Най-подходящата и достъпна архитектура за това е APRS (Automatic Packet 

Reporting System). При нея данните се изпращат от предавателя на товарния модул под 

формата на пакети към всички наземни станции, които са свързани към APRS-сървъри. 

Данните се визуализират върху карта на Google Maps на сайта www.aprs.fi. APRS работи 

на любителската честота от 144,800 MHz и затова е необходимо наличието на 

радиолюбителски лиценз със съответната позивна. Екипът използва позивната на 

радиостанцията на Нов български университет –  LZ1KNB-11, в която присъства и 

означението за летателен апарат -11. Именно през тази система се предава телеметрията 

от GPS-тракера.  

Радиопредавателят на товара е изработен от екипа на СТРАТОС 1. Той включва 

модул Radiometrix HX-1 с мощност 300mW и максимална скорост на предаване от 3 kbps 

на 144,800 MHz. Антената е изготвена от Константин Ламбрев и е от четиривълнов 

вертикален тип. Тя има пет елемента – един вертикален и четири странични, разположени 

на 45 градуса спрямо вертикалния. Елементите са изработени от меден проводник и са 

разположени в долната част на товара. Изпитания на радиопредавателя бяха проведени в 

лабораториите по телекомуникации на Нов български университет.  

Антената на наземната станция (Фиг. 2) е в същата конфигурация, но използва по-

дебел проводник. С помощта на компютър Raspberry Pi и DVB-T тунер станцията приема 

сигналите от летящия радиопредавател и ги предава към глобален APRS-сървър. 

Визуализацията върху карта позволява точното определяне на местоположението на 

товара, неговата посока и скорост на движение и неговата височина.  

 

  
Фиг. 2 Спойка на елемент (ляво) и завършената антена с пет елемента (дясно). 

 

Товарът разполага и с радиофар, чиято цел е да изпраща кратки импулси на честота 

27 MHz. Целта на това устройство е да спомогне за локализирането на товара след 

приземяване в случай, че възникнат проблеми с останалите компоненти на 

комуникационната система. 
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   6) Други компоненти 

Товарът разполага с камера GoPro Hero 3 с висока резолюция. Безспорно една от 

най-атрактивните страни на стратосферните полети е въздушната фотография, при която 

се заснемат впечатляващи снимки и видео от недостъпни за други летателни апарати 

височини. При особено високи полети, например над 30 000 метра, по-наситената част от 

атмосферата остава под товара и можем да „надникнем“ в черния Космос.  

Камерата и другите елементи от полезния товар са затворени в цилиндрична кутия, 

изработена от дискове от екструдиран полистирен. Той има отлични топлоизолационни 

качества и предпазва вътрешните компоненти от студа, особено в областта на 

тропопаузата, където температурите могат да спаднат до полярни стойности. 

Вътрешността на кутията е запълнена и слепена с полиуретанова пяна. Тя се връзва към 

балона с найлоново въже, към което е прикачен и парашут за омекотяване на падането. 

 

Резултати.  

След подготовката на оборудването беше осъществен пуск на 2 август 2014. Пускът 

беше съгласуван с Център за планиране и разпределение на въздушното пространство 

(ЦПРВП), Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) и 

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), които бяха 

уведомени за излитането 30 минути преди него. Самата подготовка започна в 9 часа 

сутринта на стадион „Бенковски“ край Пазарджик и продължи до 10:57 часа, когато беше 

осъществен пуска.  

По време на полета, балонът се издигаше със сравнително ниска вертикална скорост 

от 4 метра в секунда, но беше отбелязана много висока хоризонтална скорост от над 50 

километра в час. До 12 000 метра височина се получаваха данни за температурата, 

скоростта и посоката на полета. След тази височина GPS-системата престана да изпраща 

сигнал, а скоро след това изчезна и телеметрията за температурния градиент. В 13:30 

сигналът се възстанови и показваше падане на товара в посока запад-югозапад от 

Сестримо, област Пазарджик. Модулът се приземи на надморска височина 1460 метра в 

района на язовир Белмекен, източно от връх Шпаньовица. Изключително трудния терен 

попречи на намирането на товара и той беше прибран на 3 август.  

Предвид обема на събраните данни и функционалността на оборудването, полетът 

може да се определи като частичен успех. Резултатите от всеки компонент на мисията 

бяха анализирани поотделно, а обобщение на данните от сензорите и подготовката на 

проекта беше представено на научна конференция „Космос, екология, сигурност 2014“, 

организирана от Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН. 

Следват заключенията от анализа на всеки един компонент в мисията. 

 Балон: Спазени бяха всички необходими мерки за сигурност и подготовка на 

балона преди полет. Технологията беше успешно усвоена и ще може да бъде 

приложена и дори преподавана в Нов български университет, тъй като около нея 
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има доста тънкости. Единственият проблем в този компонент беше прекалено 

ранният пуск. Целта беше да се създаде повече време за издирване преди залез, но 

силните предиобедни въздушни течения отнесоха балона над Рило-родопския 

масив и тази идея не беше оправдана от времева гледна точка. 

 Измервателни уреди: Сензорите за състоянието на атмосферата събраха малко над 

100 минути данни, в това число озонови концентрации, UV-индекс, радиационен 

фон, температура, влажност и налягане. Изведените данни за първите три 

показателя ясно показват постепенното увеличаване на ултравиолетовото лъчение 

и фоновата радиация, докато озоновите концентрации скачат в рамките на 

сравнително кратък отрязък от време. Представено е сравнение между работата на 

сензорите в изпитателни условия и по време на самия полет (Фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3 Вляво: Балонът с полезния товар секунди след пуска. Вдясно: Нарастване на UV-

индекс, радиационен фон и озонови концентрации във височина по време на полета. 

 

Загубата на връзка с товара на 12 000 метра височина се дължи на активността на 

гайгеровия брояч. Импулсите от гайгер-мюлеровата тръба бяха отчитани директно от 

микроконтролера, и при повишаването на фоновото лъчение се е получило претоварване. 

Това е причината да разполагаме само с три отрязъка данни и липса на информация на 

каква точно височина се е спукал балона. Така данните имат повече демонстрационна, 

отколкото изследователска стойност. 

Атмосферното налягане е отчетено безпроблемно в пълния диапазон на използвания 

сензор. Проблематични обаче се оказват данните за температура. Причина за това е 

лошото конструктивно решение на товара – външният сензор за температура се намира 

прекалено близо до излъчващия топлина сензор за озон, поради което този атмосферен 

параметър се счита за неправилно отчетен и не беше взет предвид при обработката на 

данни в департамент „Природни науки“.  Потвърждение за това бяха отчитаните 

стойности от около 1-2 градуса по Целзий в тропопаузата, където температурата трябва да 

е значително по-ниска (до -50).  



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2014 

 

-150- 

Въпреки този отказ на най-важната част от оборудването – микроконтролера, имаме 

достатъчно данни да отбележим и интересния феномен на космическото лъчение. След 

постепенно повишаване на бета и гама-лъчението, към 21 километра височина неговото 

равнище се стабилизира около 2,28 μSv/h, а около 25 километра височина започва да пада. 

По този начин е отбелязан най-концентрираният сегмент в озоновия слой, където 

първичните космически лъчи предизвикват каскаден порой от вторични частици. Тук 

успешно е регистрирана областта от атмосферата, в която последните се образуват в най-

голямо количество.  

Данните от акселерометъра, жироскопа и магнитометъра дават пълна картина на 

пространствената ориентация на товара. При подходяща обработка и с употребата на 

качествен софтуер, движението на товара от въздушните течения може да бъде 

визуализирано в анимиран модел.  

 

В обобщение може да се каже, че проблемите в оборудването попречиха събирането 

на данни с пряка изследователска цел. Въпреки това количеството налични данни е 

напълно достатъчно за отчитане на базови показатели и демонстрира възможността 

задълбочени и разнообразни аерономически изследвания да бъдат правени с балон.  

 Радиопревател и наземна станция: Работата на бордовия радиопредавател и 

наземната станция беше безпроблемна. Интегрирането им със системата APRS беше 

напълно успешно и така тази значима радиолюбителска технология беше усвоена от 

студентите на университета. Това създава предпоставки за развитие на нови и по-

амбициозни радиолюбителски проекти в НБУ, както и демонстрира способностите на 

изпитателното оборудване в университетските лаборатории. Особено показателен беше 

фактът, че сигналите от полезния товар бяха уловени от APRS-станции в Гърция, Сърбия 

и дори Унгария.  

 Други: Безспорно най-големият пропуск е осъществяването на пуска без 

включването на камерата GoPro. Липсата на изображения не пречи по никакъв начин на 

експерименталната част от полета, но значително намалява ефектната стойност на проекта 

в медийното пространство. Този пропуск се дължи на липсата на списък с предпускови 

процедури и опит от страна на екипа. Парашутът и въжетата бяха успешно конфигурира-

ни и изпълниха основните си цели – стабилност на товара при силни въздушни течения и 

забавянето му при падане. Макар и с леко проблематичен дизайн поради употребата на 

пяна и невъзможността оборудването да бъде извадено от нея без усилие, кутията 

предпази товара от извънредно ниските температури. Цилиндричната ѝ форма видимо 

свежда до минимум ефекта от високоскоростните ветрове в горната тропосфера, 

тропопаузата и ниската стратосфера.  
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Заключение 

Проведеният на 2 август 2014 полет с балон СТРАТОС 1 беше първият подобен 

полет, осъществен от студенти на Нов български университет и на българско висше 

учебно заведение изобщо. Освен, че изведе ценни дългосрочни ползи от проекта, екипът 

на СТРАТОС 1 положи основите на програма за стратосферни изследвания и проби нова 

ниша в технологичните възможности на НБУ, демонстрирайки високата научна стойност 

на стратосферните балони.  

Усвоеният практически опит в рамките на този проект позволява на НБУ да развие 

по-мащабни изследвания на околната среда, най-вече тропосферата и стратосферата. Това 

значително ще подобри способността на университета както да стимулира нови 

студентски експерименти и инициативи, така и да провежда задълбочени климатологични 

изследвания, аерономически и астрофизически експерименти, мониторинг на състоянието 

на атмосферата и околната среда и изследване на промените в климата. Заедно с това 

университетът вече разполага с челен опит в APRS-технологията и предаването на данни 

на изключително големи разстояния.  

Проектът видимо даде нов тласък на научните изследвания в НБУ, но постигна и 

още една важна цел – той стимулира инициативността на студентите и интереса към 

изпълняването на задачи и постигането на конкретни резултати. А личната инициативност 

на студентите е най-значимата предпоставка за иновации и високо качество на 

образованието във всяко висше учебно заведение по света.  
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