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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’2015“ обхваща дейностите за учебната 2014-2015 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 

изследвания на околната среда“ (съвместно с Институт за космически изследвания и 

технологии на БАН), „Екомениджмънт“ (съвместно с Департамент „Администрация и 

управление“), „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, 

Лаборатория по химия и Лаборатория по морска биология се управляват академично от 

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

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

EcoPro.
 

 

 

1.2. Състав на Департамент „Природни науки” 

 

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

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110606 Мобилен телефон: - 

E-mail abliznakov@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Управление на проекти, Икономика и управление на околната 

среда, Защитени територии, Природни ресурси и природоползване, 

Инженерна екология, Оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС), Управление на проекти в сферата на 

международния туризъм, Методология на научните изследвания, 

Селски туризъм, Управление на алтернативния туризъм, Екстремен 

и спелеотуризъм, Теория на екологичните експертизи и др. 

 

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

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

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

Академичния съвет и е участвал в работни комисии. 

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

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

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

управление и управление на проекти (2004). 

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

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

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

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

експедиции. 

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

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

управление на проекти, методика на научните изследвания, управление на защитените 

територии и зони, управление на риска от природни бедствия бизнес планиране и др. 

Преподавал е в Минно-геоложки университет; Технически университет – София; 

Университет за национално и световно стопанство; Икономичиски университет – Варна; 
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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 

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 bkostova@nbu.bg 

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. и програмен консултант към Департамента от 2012 г.  

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

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

международни списания в областта на минералогията, полезните изкопаеми и 

изследването на нови материали, членува в Българското геологическо дружество.  

Води курсове по: „Минералогия“, „Кристалография“, „Петрология“, „Хидрология и 

хидрогеология“, „Геоморфология“, „Седиментология“, „Кватернерна геология“, 

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

 

 

Име Ботьо Станимиров Захаринов, доц. д-р 

Контакти  

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

E-mail bzaharinov@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Екологичен мониторинг, Почвознание и опазване на почвените 

ресурси, Рекултивация и възстановяване на нарушени терени, 

Контрол на замърсяване на почви, Технологии за пречистване на 

флуиди, Комплексни разрешителни, Биоенергия и биогорива и др. 

 

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

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

газ”. 

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

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

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

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

редица дисциплини в департамент „Природни науки”, „Бизнес администрация“, както и 

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

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

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

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

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

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

Член е на международна редколегия на научно списание “Balkan Ecology”. Избран е за 

зам.-председател на Българската камера по химическа промишленост. 

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

възобновяеми енергийни източници, опазване и възстановяване на почвите, екологичен 

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

 

Контакти  

Телефон Стационарен: Мобилен телефон: 0887 34 38 63 

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

Лекционна 

програма  

Екологична, неорганична, органична химия, физикохимия, екология, 

биогеохимия, агроекология, инструментални методи 

 

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

от 2012 г. 

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

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

дългогодишен ръководител на лабораторията по термичен анализ и научен секретар на 

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

лаборатория по физико-химична механика, БАН. 

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

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

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

дисертация. 

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

екология и екологично чисти материали; твърдофазни отпадъци като вторичен суровинен 

ресурс, неметални конструкционни композиционни материали; Термичен анализ и 

Кинетика на твърдофазни реакции. 

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

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

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

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

приложение на термични и трибохимични методи за преработване на твърдофазни 

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

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

Съюза на химиците в България, Българското кристалографско дружество. 

 

 

 

 

 

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

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 606 Мобилен телефон: -  

E-mail gsatchanska@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Биология, Основи на микробиологията, Молекулярни методи в 

микробиологията, Биохимия, Генетика на микроорганизмите, 

Промишлени биотехнологии, Репродуктивна биология и 

ембриология и др. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЮНЕСКО, Германското Министерство на образованието и науката, Саксонското 

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

ФНИ. 

 

Име Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

Контакти  

Телефон Стационарен: 02/8110 310, 

8110 606 

Мобилен телефон: - 

E-mail rberberova@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Екологична информация и органи на управление, Природни 

бедствия и рискове, Екологични катастрофи, Алтернативен 

туризъм, Екотуризъм и защитени територии 

 

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

Департамент “Природни науки”. Заема длъжностите и.д. ръководител на Департамент 

„Природни науки” и директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове към 
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Бакалавърски факултет и Департамента. Преди това е заемала същите постове в 

Департамент “Науки за Земята и околната среда”. Заемала е длъжността Директор на 

магистърска програма „Международен алтернативен туризъм” – редовно и дистанционно 

обучение. Член на Академичния съвет, факултетните съвети на Бакалавърски факултет и 

Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение и е участвала в 

отделни комисии към Магистърски факултет.  

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

среда и алтернативен туризъм.  

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

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

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

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

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

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

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

Доц. д-р Ралица Берберова е автор на повече от 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 rgjurov@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Науки за Земята и природна среда, Универсална геология и 

астрономия, Геодинамика и геотектоника, Земна механика и 

инженерна геология, Природа и култура 

 

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

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

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

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

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

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. 

 

 

Харизан Гатев Харизанов, д-р 

 

IN MEMORIAM 

 

На 25.10.2015 г. след дълго боледуване ни напусна д-р Харизан Харизанов – един от 

създателите на Лабораторията по гемология на Нов български университет, на 

бакалавърските и магистърските програми по гемология, екология и опазване на околната 

среда. 

Д-р Харизанов е един от първите щатни преподаватели в Департамент „Природни 

науки“ 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. 

Автор на монографиите „Ахатовите минерализации”, „Ясписите” и др. 

Департаментът загуби уважаван колега и приятел. Поклон пред светлата му памет! 
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Име Цветан Борисов Георгиев, проф., д.физ.н. 

Контакти  

Телефон Стационарен:- Мобилен телефон: 884 711 116 

E-mail tsgeorgiev@nbu.bg 

Лекционна 

програма  

Физика, метеорология, геофизика, астрономия и др. 

 

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

департамент „Природни науки“ от 2010 г. Преди това е бил научен сътрудник, старши 

научен сътрудник и професор в Института по астрономия при БАН. Работил е в 

Националната астрономическа обсерватория Рожен около 20 г., включително в СССР и 

Русия общо 4 години и в Германия общо 1.5 години.  Завършил е Софийския университет 

по специалност физика – производствен профил със специализация по астрономия през 

1975 г. Защитил е кандидатска дисертация в БАН през 1987 г. и докторска дисертация в 

РАН през 1997 г.  

Научните интереси на проф. Георгиев са в областта на астрофизиката на звездните 

системи и галактиките, както и в областта на числената обработка на изображения. Той е 

участвал в над 10 научни проекти, бил е рецензент на 25 дисертации, хабилитации и 

кандидати за член-кореспонденти на БАН. Проф. Георгиев е автор и съавтор на над 150 

научни публикации в рецензирани списания, които са цитирани над 150 пъти. Член е на 

Международния астрономичен съюз и на Съюза на астрономите в България. Проф.  

Георгиев е член на Научния съвет на Института по астрономия и е бил член на 

Специализирания научен съвет по ядрена физика и астрономия при ВАК до закриването 

му през 2010 г.  

 

 

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 

mailto:tsgeorgiev@nbu.bg


 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2015 

 

14 

 

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

единствената подобна лаборатория в България.  

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

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

скъпоценни камъни. 

Колекцията от минерали включва образци от следните систематични групи: 

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

сулфати, хромати, халогениди, карбонати и силикати. 

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

магмени (интрузивни и ефузивни скали) и метаморфни скали.  

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

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

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

Колекцията от скъпоценните камъни включва минерални образци на скъпоценни камъни, 

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

 

 

1.3.2. Лабораторията по природни бедствия и рискове  

Директор: доц. д-р Ралица Берберова 

корпус 1, офис 310Б 

е-mail: rberberova@nbu.bg 

Лабораторията по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет е 

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

акцентира върху обучението на студенти от програмите на Департамент “Природни 

науки”, върху научните изследвания, разработването и реализирането на проекти. В 

Лабораторията се провеждат практически занятия на студентите. Практика е също така 

студенти да участват в подготовката и 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 е непрекснат процес. 

Лабораторията обезпечава провеждането на лекции, семинари и упражнения по учебните 

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

Лабораторията повишава качеството на обучение на студентите от бакалавърските 

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

околната среда и биологията. 
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1.3.5. Лаборатория по морска биология 

 

Отговорник: проф. д-р Даниела Пиларска  

офид 606, корпус 2 

e-mail: dpilarska@nbu.bg 

 

Лабораторията по морска биология в гр. Созопол е създадена през 2015 г. с 

решение на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ. Основната й цел е 

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

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

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

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

Лабораторията преодоставя база за провеждането на практически занятия по 

извънаудиторни и лекционни форми на обучение, приложни изследвания на студентите 

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

финансирани от НБУ и външни източници. 

Лабораторията по морска биология работи в колаборация с Лабораторията по 

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

 

 

1.4. Учебни програми – Каталог 2015/2016  

 

 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. 



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-19- 

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 

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 
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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.  

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 
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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 „Аерокосмически изследвания на околната среда“ 

(редовно обучение) 

 
Кратко представяне: 
Програмата е съвместна с Институт за космически изследвания и технологии при 

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

областта на използването на аерокосмичските методи и средства за целите на екологиата и 

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

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

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

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

преподавателски опит.  

 

Специалност и професионална квалификация: 
Аерокосмически изследвания на околната среда, магистър по аерокосмически изследвания 

на околната среда 

 

Компетенции: 
Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: приложението на 

дистанционните аерокосмически методи за изследване на Земята, както и техните 

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

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

икономически и управленски аспекти в зависимост от целите и условията на 

аерокосмическите изследвания за екологията и опазването на околната среда; 

аерокосмическите летателни средства и аерокосмическата апаратура, техните 

експлоатационни характеристики и възможности предимно в потребителски аспект. 

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

организират синхронен аерокосмически експеримент в областта на екологията и 

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

аерокосмически изображения за изучаване на отделни комплексни екологични проблеми; 

интерпретация на дистанционна аерокосмическа информация за оценка състоянието на 
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околната среда чрез преки и косвени дешифровъчни признаци, в съчетание с контактно 

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

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

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

 

Практики и стажове: 
Програмата предлага практики и стажове в Института за космически изследвания и 

технологии при БАН и неговите филиали и обсерватории в страната, където студентите 

ще имат възможност да участват в реалната научна и научно-приложна дейност на 

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

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

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

държавни, областни и общински администрации и неправителствени организации. 

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

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

ИКИТ-БАН, участия в международни научни форуми.  

 

Реализация: 
Завършилите програмата могат да работят във всички национални и регионални 

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

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

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

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

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

научна степен „доктор“ и т.н. 

 

 

 Магистърска програма „Екологични експертизи и контрол“ (редовно и 

дистанционно обучение) 

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

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

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

предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, 

неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в 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 
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ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на 

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

завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и 

специализацията в степен „магистър“.  

 

Специалност и професионална квалификация: 
Екологични експертизи и контрол, магистър еколог 

 

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.  
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 Магистърска програма „Екологичен мениджмънт“ (редовно обучение; 

съвместна програма с Департамент „Администрация и управление“) 

 

Кратко представяне: 
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. 
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 Магистърска програма „Международен алтернативен туризъм“ (редовно и 

дистанционно обучение) 

 
Кратко представяне: 
Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен 

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

туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно 

регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. 

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

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

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-

квалификационна степен "професионален бакалавър". 

 

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. 
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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. 

 

 

 

2. Научноизследователска дейност на преподавателите от Департамент „Природни 

науки“ към НБУ през учебната 2014-2015 г. 

 

2.1. Публикационната дейност на щатните преподаватели от Департамент 

„Природни науки“ към НБУ за учебната 2014-2015 г.  

 

Биляна Виргилова Костова, гл. ас. д-р 

Article in Journal, IF: 
1. Petkova V., V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov. Structural and thermal transformations on high 

energy milling of natural apatite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. DOI 

10.1007/s10973-014-4205-5, 212 (1) (2015), 217-224, IF=2.042 

2. Петкова В., Б. Костова, Влияние на интензивната енергетична и термична активация 

върху фазовите изменения на фосфорити и техни смеси с амониев сулфат, Годишник 

‘2014, Департамент „Природни науки“, Нов български университет, (2015), 58-65, ISSN 

2367-6302. 

 

Article in Proceedings:  
1. Берберова Р, Б. Костова, Г. Петров, Методология за изследване на микроязовирни 

стени от земно-насипен тип с GPRS, Доклади ХV Международна научна конференция 

ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г., София, България, (2015), т. ІІ, 262-266, ISSN: 1314-071X. 

2. Хаджиева В., Р. Берберова, Б. Костова, Остойностяване на георадарно изследване, 

Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г., София, 

България, (2015), т. ІІ, 267-270, ISSN: 1314-071X. 

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

(черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, Доклади ХV 

Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г., София, България, 

(2015), т. ІІІ, 235-240, ISSN: 1314-071X. 
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Други публикации: 
1. Б. Костова. Б. Костова: В Ноща на учените НБУ ще награждава активните гости. 

Интервю. Септ. 2015 г. Академика БГ.  

 

 

Ботьо Станимиров Захаринов, доц. д-р 

Article in Proceedings:  
1. Захаринов Б., Математически модел за установяване на оптимални параметри на 

анаеробно разграждане на тор с повишено съдържание на сухо вещество. Доклади ХV 

Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г., София, България, 

(2015), т. ІIІ, ISSN: 1314-071X. 

2. Дойчинова А., Б. Захаринов, Екологичен риск при проучване на въглеводороди от 

битуминозни шисти, Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 

юни 2015 г., София, България, (2015), т. ІIІ, ISSN: 1314-071X. 

3. Zaharinov B., M. Pejtchinova,
 
V. Kirov, A. Gencheva, Z. Shindarska, S. Marinova, B. 

Baykov, Co-digestion of waste activated sludge and silage mix-of chicken litter and fodder 

beet, The 21th National Soil Science Conference With International Participation, Timishoara, 

Romania, 23 – 29 august 2015 

4. Marinova S., C. Aydinalp, E. Zlatareva, B. Zaharinov, A. Gencheva, Comparative analysis 

of the effect of using two types of biochlam, as organist enhancer on the soil and plant 

production, The 21th National Soil Science Conference With International Participation, 

Timishoara, Romania, 23 – 29 august 2015 

5. Gencheva A., B. Zacharinov, Z. Shindarska, V. Kirov, S. Marinova, B. Baykov, Evaluation 

of new raw materials for production of biogas, The 21th National Soil Science Conference 

With International Participation, Timishoara, Romania, 23 – 29 august 2015 

 

Учебници: 
1. Захаринов Б., Я.Найденов, Рекултивация и методи за изследване на почвите, 2014, НБУ, 

Планета-3, ISBN 978-954-535-833-3, Рецензенти: проф. д-р Веселина Илиева, маг. инж. 

Костадин Мъгев 

2. Захаринов Б., Я.Найденов, Екологичен мониторинг, 2015, НБУ, Планета -3, ISBN 978-

954-535-861-6, Рецензенти: проф. д-р Атанас Смилянов, д.н., маг. инж. Николай 

Стоянов  

 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

Article in Journal, IF: 
1. Donkova B., V. Petkova, Comparison between thermal behaviour of γ-MnC2O4.2H2O in 

oxidative and inert media, Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 1, 

(2015), 185–189 IF=0.201 
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2. Petkova V., V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov, Structural and thermal transformations on high 

energy milling of natural apatite, J Therm Anal Calorim, ISSN 1388-6150, Volume 121, Issue 

1, (2015), 217-225 IF=2.042 

3. Cherkezova-Zheleva Z., K. Zaharieva, M. Tsvetkov, V. Petkova, M. Milanova, I. Mitov, 

Impact of preparation method and chemical composition on physicochemical and 

photocatalytic properties of nano-dimensional magnetite-type materials, American 

Mineralogist, ISSN: 0003-004X, Volume 100, (2015), 1257–1264 IF=1.964 

 

Article in Proceedings:  
1. Серафимова Е., С. Миленкова, В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични 

изпитвания на композити от керамични материали, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 

June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 456-461 

2. Серафимова Е., В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични изпитвания на 

киселинно третирани смеси от птичи екскременти със сярна киселина, In: Proc. of 15th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 462-468 

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

(черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, In: Proc. of 15th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.3, 235-240 

 

Други публикации: 
1. Rabadjieva D., S. Gyurov, D. Kovacheva, Y. Kostova, V. Petkova, N. Petrova, Copper slag 

oxidation under isothermal and non-isothermal conditions, Materials, Methods & 

Technologies, ISSN 1314-7269, Volume 9, (2015), 358-367 

2. Петкова В., Б. Костова, Влияние на интензивната енергетична и термична активация 

върху фазовите изменения на фосфорити и техни смеси с амониев сулфат, Годишник на 

департамент „Природни науки“ за 2013-2014, НБУ, София, (2014), 58-65, ISSN 2367-

6302. 

3. Иванова П., Е. Серафимова, В. Петкова, Ръчно изработен ротационен биореактор за 

домашно компостиране, Годишник на департамент „Природни науки“ за 2013-2014, 

НБУ, София, (2014), 128-139, ISSN 2367-6302. 

 

 

Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

Научни публикации:  
1. A. Tomov, A. Doycheva, P. Mladenova and G. Satchanska (2015) Antibacterial activity of 

organically grown vegetables. Acta microbiologica bulgarica. 31, 54-61. 
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2. A. Tomov, A. Doycheva and G. Satchanska (2014) “Antibacterial activity of organically 

grown parsley”, Annual’2014, Dep. Natural Sciences, NBU, 102-106. 

3. G. Satchanska, Y. Topalova, R. Dimkov, P. Petrov, Ch. Tsvetanov, S. Selenska-Pobell and E. 

Golovinsky (2014) Phenol degradation by environmental bacteria entrapped in polymer 

matrices. Biotechnology&biotechnological equipment. 29(3), 514-521. 

 

 

Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

Article in Proceedings:  
1. Пеева А., Р. Берберова, Анализ на резултати от анкетно проучване за 

информираността за природни бедствия, Годишник на департамент „Природни науки“ 

2014, НБУ, (2015), 107-116. ISSN2367-6302 

2. Григорова И., Р. Берберова, Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в 

района на община Долна баня, Годишник на департамент „Природни науки“ 2014. 

НБУ, (2015), 117-127, ISSN2367-6302 

3. Берберова Р., Б. Костова. Възможности за използване на георадар и пенетрометър за 

оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-насипен тип. Сборник с 

доклади от X научна конференция с международно участие SES’2014. ИКИТ-БАН, 

(2015), 455-460, ISSN 1313–3888 

4. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров, Методология за изследване на микроязовирни 

стени от земно-насипен тип с GPRS, Сборник с доклади от 15-та Международна 

конференция ВСУ'2015, (2015), 262-266, ISSN: 1314-071X 

5. Хаджиева В., Р. Берберова, Б. Костова, Остойностяване на георадарно изследване. 

Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015, (2015), 267-270, 

ISSN: 1314-071X 

 

Други публикации: 
1. Р. Берберова. Доц. Берберова, НБУ: Връзката със студентите е важна за нас. Интервю. 

Юни 2015 г. Академика БГ.  

2. Р. Берберова. Департамент “Природни науки” отбеляза Световния ден на околната 

среда. В-к „Университетски дневник”. НБУ. Бр.13/2015. 19 с. 

 

 

Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

Article in Proceedings:  
1. Гюров Р., Глобалното затопляне – факти и аргументи. Сборник с доклади от X научна 

конференция с международно участие SES’2014. ИКИТ-БАН. 449-454. ISSN 1313–3888.  
2. Гюров Р., Х. Харизанов, Геопатогенни зони в България и качество на живот, Годишник 

на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, (2015), 66-78, ISSN2367-6302 
 

Учебник: 
1. Гюров Р. Природа-култура. Мултимедиен учебник. Мудъл. НБУ. 2015 
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Харизан Гатев Харизанов, д-р 

Article in Proceedings:  
1. Гюров Р., Х. Харизанов, Геопатогенни зони в България и качество на живот, Годишник 

на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, (2015), 66-78, ISSN2367-6302 

2. Харизанова Н., Х. Харизанов. Каменни фасади. Пригодност на българските скални 

материали за изграждане на каменни фасади. Сборник ВСУ’2015, (2015), Том 2, 357-

361, ISSN: 1314-071X 

3. Харизанова Н., Х. Харизанов, Проблеми, свързани с дълготрайността на каменните 

фасади. Възможни решения, Сборник ВСУ’2015, (2015), Том 2, 362-367, ISSN: 1314-

071X 

 

 

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

Articles in journals: 
1. Georgiev Ts. B., Robust smoothing of time series by simple fast algorithm. Tracing of trend 

in stellar flickering and continuum of stellar spectrum Aerospace Research in Bulgaria  26, 

2014, 100 -11616.    ISSN 1313-0927;   http://space.bas.bg/ 

2. Georgiev Ts. B.,   P. Nedialkov, E. Ovcharov, A. Valcheva,  On the mutual location of the 

nearby galaxies M 31, M32 and M 110,  Blg. Astron. J. 23,  2015, 1-10, ISSN 1313-0927;, 

IR=1; http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n23/index.html 

3. Георгиев Ц. Б., Избрани галактики,  Астрономически календар на Института по 

астрономия при БАН за 2015 г.,107-108. ISSN 0861-1270, http://astro.bas.bg 

 
Articles in proceedings:  
1. Georgiev Ts. B., Night sky brightness over the Rozhen National Astronomical Observatory, 

10
th

 Anniversary Conference “Space, Ecology, Safety, SES 2014”, 12-14.11.2014, Sofia, 

Proc. SES 2014, 2015, 1-6,  http://space.bas.bg 

 
Online document: 
1. Георгиев Ц. Б., Астрономичните тела на диаграмите маса - диаметър и маса - средна 

плътност. Два вида малки планети,  Publ. Astron. Soc. Bulg. 2015, 1-12; http://astro.shu-

bg.net/pasb/ 

2. Георгиев Ц. Б., Диаграми на основните зависимости в Слънчевата система. Двете 

групи големи планети.  Publ. Astron. Soc. Bulg. 2015, 1-12; http://astro.shu-bg.net/pasb/ 

3. Георгиев Ц. Б., Графики на доверителни интервални граници за основните 

статистически тестове в зависимост от броя данни. НБУ,  Годишник 2014 на 

департамент „Природни науки“, НБУ 2015, 1-10.  ISSN: 2367-6302; 
http://ebox.nbu.bg/eko15/novi_publikazii_prepod%20.html 

4. Георгиев Ц. Б., Три приложения на Метода на отбраните най-малки квадрати.  НБУ,  

Годишник 2014 на департамент „Природни науки“, НБУ 2015, 1-8.  ISSN: 2367-6302; 
http://ebox.nbu.bg/eko15/novi_publikazii_prepod%20.html 

http://space.bas.bg/
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n23/index.html
http://astro.bas.bg/
http://space.bas.bg/
http://astro.shu-bg.net/pasb/
http://astro.shu-bg.net/pasb/
http://astro.shu-bg.net/pasb/
http://ebox.nbu.bg/eko15/novi_publikazii_prepod%20.html
http://ebox.nbu.bg/eko15/novi_publikazii_prepod%20.html
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2.2. Участия на преподавателите от Департамент “Природни науки” към НБУ в 

конференции през учебната 2014/2015 г.  

 

Биляна Виргилова Костова, гл. ас. д-р 

I. Десета юбилейна научна конференция с международно участие „Космос, екология, 

сигурност”, SES 2014, София, 12–14 ноември 2014 г. 

1. Р. Берберова, Б. Костова, Възможности за използване на георадар и 

пенетрометър за оценка на състоянието на микроязовирни стени от 

земно-насипен тип – постер 

II. Четвърта национална конференция с международно участие и младежка научна сесия 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2015), Бургас, 4-6 юни 

2015 г. 

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

експериментална методика за изследване на земно-насипни 

микроязовирни стени чрез георадар - постер 

III. XV Международна научна конференция ВСУ’2015, София, 4-5 юни 2015 г. 

1. Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, Методология за изследване на 

микроязовирни стени от земно-насипен тип с GPRS – постер 

2. В. Хаджиева, Р. Берберова, Б. Костова, Остойностяване на георадарно 

изследване – постер 

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

птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични 

технологични приложения – постер 

IV. CEEC-TAC3, Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and 

Calorimetry, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia 

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

Behaviour of high energy milling activated egg-shells during thermal 

treatment – постер 

2. V. Petkova, B. Kostova, E. Serafimova, V. Stoyanov,  Thermal 

investigation of different modified cement mortars  

V. CCTA 12th Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of 

calorimetry and thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian 

thermoanalytical conference, 6  - 10 September 2015, Zakopane, Poland 

1. V. Petkova, B. Kostova, M. Kadiyski, T. Kaljuvee, Influence of SiO2 on the 

thermal behavior of high-energy activated natural phosphorites - постер 

2. E. Serafimova, V. Petkova, B. Kostova, Influence of nitric-acid treated 

biomass and chicken litter mixtures on the thermal properties - постер 

VI. 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the 

Mediterranean Region, September 26 to 30, 2015, Crete - Greece 
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1. V. Petkova, B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Baláž, P. Baláž, M. 

Kadiyski. Influence of high energy milling activation on application of 

waste Chicken Eggshells – постер 

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

phase formation in self-compacting type decorative cement composites – 

постер 

3. E. 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. ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г, София, България 

1. Б. Захаринов. Математически модел за установяване на оптимални 

параметри на анаеробно разграждане на тор с повишено съдържание на сухо 

вещество 

2. Дойчинова А., Б. Захаринов. Екологичен риск при проучване на 

въглеводороди от битуминозни шисти 

II. The 21th National Soil Science Conference With International Participation, 23 – 29 august 

2015, Timishoara, Romania 

1. Zaharinov B., M. Pejtchinova,
 

V. Kirov, A. Gencheva, Z. Shindarska, S. 

Marinova, B. Baykov, Co-digestion of waste activated sludge and silage mix-of 

chicken litter and fodder beet 

2. Marinova S., C. Aydinalp, E. Zlatareva, B. Zaharinov, A. Gencheva, 

Comparative analysis of the effect of using two types of biochlam, as organist 

enhancer on the soil and plant production 

3. Gencheva A., B. Zacharinov, Z. Shindarska, V. Kirov, S. Marinova, B. Baykov, 

Evaluation of new raw materials for production of biogas 

 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

I. Xth Anniversary Scientific Conference with International Participation, “SPACE, ECOLOGY, 

SAFETY - SES 2014“, 12 – 14 November 2014, Sofia, Bulgaria 

1. Kadiyski M., S. Sarov, G. Frangov, V. Kostov-Kytin, S. Sarova, V. Stoyanov, L. 

Macheva, V. Petkova, T. Papaliangas, Risk management of Koprivlen landslides: 

a case study – постер 

2. Petkova V., S. Sarova, M. Kadiyski, V. Kostov-Kytin, R. Gurova, V. Stoyanov, S. 

Sarov, T. Papaliangas – GIS layers of areas with an increased risk of landslides 

for the project “RISK management of natural and anthropogenic landsLIDES in 

the Greek-Bulgarian cross-border area – постер 
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II.  ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4–5 юни 2015 г, София, България, 

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

1314-071X. 

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

птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични 

приложения, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 

2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.3, 235-240 – постер 

2. Серафимова Е., С. Миленкова, В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, 

Механични изпитвания на композити от керамични материали, In: Proc. of 

15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. 

Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, 

(2015), v.2, 456-461 – постер 

3. Серафимова Е., В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични 

изпитвания на киселинно третирани смеси от птичи екскременти със сярна 

киселина, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, 

Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 462-468 – постер 

III.  3
rd

 Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 25-28, 

August 2015, Ljubljana, Slovenia. 

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

Baláž, Behaviour of high energy milling activated egg-shells during thermal 

treatment – постер 

2. Petkova V., B. Kostova, E. Serafimova, V. Stoyanov, Thermal investigation of 

different modified cement mortars – постер 

IV. 12
th

 Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and 

thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian 

thermoanalytical conference, 6 - 10 September 2015, Zakopane, Poland. 

1. Petkova V., B. Kostova, M. Kadiyski, T. Kaljuvee, Influence of SiO2 on the 

thermal behavior of high-energy activated natural phosphorites – постер 

2. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova, Influence of Nitric-acid treated biomass 

and chicken litter mixtures on the thermal properties – постер 

V. 18
th

 International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the 

Mediterranean Region September 26-30, 2015, Crete, Greece. 

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

Kadiyski, Influence of high energy milling activation on application of waste 

Chicken Eggshells – постер 

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

formation in self-compacting type decorative cement composites – постер 

3. Kadiyski M., S. Sarov, G. Frangov, V. Kostov, V. Stoyanov, V. Petkova, T. 

Papaliangas, Risk management of Koprivlen landslides – постер 
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Галина Христова Сачанска, доц. д-р 

I. IV
-та

 Национална конференция с международно участие и младежка научна сесия 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда“, Бургас, 3-6 юни 2015 

1. Tomov A., Satchanska G. Investigation of antibacterial activity of tomato and 

cayenne pepper seeds – постер 

2. Savova A., Satchanska G. Mercury bioaccumulation in Black sea fish – Bluefish 

(Pomatomus saltarix)” – постер 

3. Sinekov D., Satchanska G.  Comparative analysis of cadmium bioaccumulation 

in Danube and Black sea fish – постер 

4. Ahad V, Satchanska G. “Is the Bulgarian Danube fish safety for consumption?  

A study of cadmium concentrations in two herbivorous species” - постер 

 

II. VI
-ти 

FEMS (Federation of European Microbiological societies) Конгрес, 7-11 Юни 2015, 

Маастрихт, Холандия 

1. Satchanska G., Topalova Y., Dimkov R., Groudeva V., Selenska-Pobell S., 

Golovinsky E. Comparative analysis of bacterial diversity in heavy metal polluted 

soils estimated by molecular and cultivation-based techniques - постер 
 

III. Юбилейна конференция 110 години от откриването на Lactobacillus bulgaricus, София, 

28 Юни 2015 

1. Satchanska G.  Analysis of lactobacteria in yogurt from Balkan mountain (Botev 

peak area) 

 

 

Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

I. X Научна конференция с международно участие SES’2014, 12-14 Ноември 2014, София, 

България. 

1. Берберова Р., Б. Костова, Възможности за използване на георадар и 

пенетрометър за оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-

насипен тип – постер 

II. IV Национална конференция с международно участие и младежка научна сесия 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2015), 03-06 юни 2015 

г., Бургас, България 

1. Берберова Р., Хаджиева В., Б. Костова, Г. Петров. 2015. SWOT-анализ на 

експериментална методика за изследване на земно-насипни микроязовирни 

стени чрез георадар – постер 
III. XV Международна конференция ВСУ'2015, 04-05 юни 2015 г., София, България 

1. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров. 2015. Методология за изследване на 

микроязовирни стени от земно-насипен тип с GPRS – постер 

2. Хаджиева В., Р. Берберова, Б. Костова. 2015. Остойностяване на георадарно 

изследване – постер 
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Рангел Симеонов Гюров, проф. д.н. 

I. X научна конференция с международно участие SES’2014, 12-14 Ноември 2014, София, 

България. 

1. Гюров Р. Глобалното затопляне – факти и аргументи – доклад 

II. Научна конференция „Предизвикателствата на XXI век: Природа - местообитания, 

Човек – Общество, Лов и ловен туризъм”, 26 Март 2015 г., Елин Пелин, България. 

1. Гюров Р. Природа и култура - доклад 

III. Научен форум „Регионите в растеж на България: проблеми иновативни подходи в 

обучението на специалисти”, 04-05 Юни 2015 г., Смолян, България 

 

 

Харизан Гатев Харизанов, д-р 

 

I. XV Международна конференция ВСУ'2015, 04-05 юни 2015 г., София, България 

1. Харизанова Н., Х. Харизанов. Каменни фасади. Пригодност на българските 

скални материали за изграждане на каменни фасади - доклад 

2. Харизанова Н., Х. Харизанов. Проблеми, свързани с дълготрайността на 

каменните фасади. Възможни решения - доклад 

 

 

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

I. Tenth Anniversary Conference “Space, Ecology, Safety, SES 2014”, 12-14.11.2014, Sofia. 

1. Georgiev Ts. B.,  Photometry of nearby galaxies – доклад 

2. Georgiev Ts. B., Night sky brightness over the Rozhen NAO - постер 

II. Десета юбилейна конференция по астрономия, посеветена на 50-та годишнина на 

Обсерватория Белоградчик, 02-05 Юли 2015 г., Белоградчик. 

1. Кирилова Д., Георгиев Ц.Б., Състояние на Bulg. Astron. J – кратко 

съобщение  

2. Georgiev Ts. B., Астрономичните тела на диаграмите маса-плътност - доклад  

3. Georgiev Ts. B., Night sky brightness over the Rozhen NAO – постер 

4. Georgiev Ts. B.,  Deep large scale photometry of nearby galaxies - постер 

III. Семинар посветен на 40-та годишнина на Планетариум Смолян, 03-05 Септ. 2015 г., 

Смолян 

1. Георгиев Ц. Б., Основни зависимости при телата от Слънчевата система - 

доклад  

2. Georgiev Ts. B., Photometry of  two nearby galaxies - постер 
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3. Ръководство и участие в проекти на преподавателите от Департамент „Природни 

науки” към НБУ през учебната 2014-2015 г. 

 

3.1. Проекти, финансирани от външни източници  

 

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 

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 

 

 

Проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни 

пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията“ 

Ръководител: проф. Иван Гацов, д.н. (департамент „Археология” на НБУ) 

Член екип от Департамента: гл. ас. д-р Биляна Костова 

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

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

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

 

Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания” към МОН 

 

 

Институционален проект „Студентски практики” 

Участници от Департамента: доц. д-р Ралица Берберова, 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 
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3.2. Проекти, финансирани от вътрешни източници  

 

3.2.1. Проекти към Централен фонд за стратегическо развитие 

 

Проект „Разделно събиране на отпадъците в НБУ” 

Ръководител: доц. д-р Ботьо Захаринов 

Екип: студенти от БП „Науки за Земята и алтернативни енергии” - Анна A. Ташева, 

председател на студентски клуб „ECO PRO“ към НБУ и Ива Тонг – зам. председател на 

клуб „ECO PRO“ към НБУ 

Цел: Пилотният проект „Разделно събиране на отпадъците в НБУ“ е стратегия за 

интегриране на система за управление на отпадъците в рамките на университета и ще 

обхваща първи корпус на НБУ, заведенията в този корпус и дворните пространства. 

Проектът е многопластов като се състои от информационен, практически, творчески и 

образователен компоненти, които са неизменно вплетени чрез идеята за „зелен“ 

университет. Ключовите точки са създаване на условия за разделно събиране на 

отпадъците, информационна и агитационна дейност, творческа дейност на студенти в 

насока оползотворяване на отпадъците, поредица от презентации и лекции на теми с 

екологична насоченост, зараждане на дългосрочни партньорства с външни за университета 

структури като е предвиден и период за мониторинг и коригиращи действия. Чрез 

реализирането му се разширява въведената в НБУ система за разделно събиране на 

отпадъци. 

Проектът се реализира с подкрепата на студентски клуб „ECO PRO“ към НБУ, 
координатори и специалисти от Екопак България АД, Регионален екологичен център за 

Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ), екологично сдружение „За 

Земята“, Агенция пътна инфраструктура (АПИ), Български енергиен форум (БФЕ) и 

други. 
 

Проект „Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска 

риба” 

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

Екип: студенти от БП „Биология - обща и приложна” - Денис Джевдетов, Валерия Ахад, 

Роза Христова, Гергана Райкова 

Цел: Целта на проекта е да се установят концентрациите на тежките метали живак, олово 

и кадмий в тъкани (мускули) на най-често консумираните видове риба, улавяни в река 

Дунав (гр. Видин) и в Черно море (от акваторията от гр. Созопол и гр. Несебър). Проектът 

се осъществява с активната работа на студенти от БП „Биология - Обща и приложна“, 4-та 

година. Резултатите са: изготвяне на 3 бакалавърски тези с експериментални резултати; 

представяне на  студентите на 2 научни форума, чрез постери или устни доклади. 

Хипотеза относно сладководната риба: Хипотезата на екипа е, че поради аварията в 

унгарския химически завод Ajkai Timfoldgyar Zrt, разположен на 160 км западно от 

Будапеща, при което се разлива токсична утайка в общините Веспрем, Ваш и Гьор-
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Мошон-Шопрон в Западна Унгария, а  река Дунав е замърсена с тежки метали; в рибата са 

се акумулирали за изтеклите четири години значителни количества тежки метали. 

Хипотеза относно морската риба: Хипотезата на екипа е, че поради отсъствието на 

пречиствателни съоръжения по нашето Черноморие и заустването на отпадни 

канализационни води, съдържащи високи концентрации живак, директно в морските води, 

има натрупване на тежки метали в нехищните и в хищните риби. 

Тежките метали: олово, живак и кадмий са избрани въз основа на Регламент на ЕК № 

1881/2006 г. за установяване на максималните нива на замърсители в хранителни 

продукти. Тяхното съдържание е обект на мониторинг в някои групи храни. 

 

Проект „Осигуряване провеждането на II
-ра

 Национална научна конференция с 

международно участие „Храни“ 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Екип: членовете на Организационни комитет и Секретарията, вкл. студенти от БП 

„Биология – обща и приложна” 

Цел: II-та Национална научна конференция с международно участие “FOODS” се 

провежда 2 години след успешното провеждане в НБУ през 2013г. на I-та конференция 

„FOODS-1”, участниците, в която надхвърлиха 70 делегати. Както и при първата, така и 

при тази конференция основен организатор е Нов български университет чрез 

департамент “Природни науки” и Лаборатория по биология към ФБО. 

Датата на провеждане е 20 март 2015 г. в Аулата на НБУ с участието на делегати 

както от България, така и от Балканските страни. 

Основната полза за Нов български университет се изразява в популяризирането му 

като място за развитие не само на биологичните науки, но един от новите университети, 

където се развиват научни изследвания и академични програми, свързани с качеството на 

храните – тема изключително актуална в последните няколко години. 

Конференцията дава възможност за ползотворни дискусии, споделяне на опит и 

идеи, както и създаване на сътрудничество  между изследователите и представителите на 

бизнеса. 

Нашите студенти от департамент „Природни науки“ – главно от БП „Биология – 

обща и приложна“, а също и студенти от БП „Екология и опазване на околната среда“ 

получават отлична възможност да представят научно-изследователски резултати (от техни 

бакалавърски тези) или само експериментални данни от Лаборатория по Биология. По 

този начин научната общност и бизнес-организациите могат да се убедят във високото 

качество на подготовка на студентите в нашия университет. 

Конференцията служи за цялостното популяризиране на Нов български университет 

в България и на Балканския полуостров. Изпратени са писма-покани до Президентите на 

Микробиологичните дружества (респ. и до техните членове) на 9-те Балкански страни. 
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Всички материали за конференцията са на английски език – резюмета, презентации и 

постери, сборник с резюмета, което ще позволи информацията да достигне не само до 

българската, но и до чуждестранна аудитория. 

 

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

природен парк „Витоша” 

Ръководител: проф. Рангел Гюров, д.н. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НБУ чрез Лаборатория по природни бедствия и рискове.  

 

Проект „Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията 

на околната среда (молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я 

FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015 г.“ 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

 

 

3.2.2. Проекти към фонд "Учебни програми" на факултетите 

 

Проект „Консумативи за практически занятия в лаборатория за курс CELB149 

Микология,  3 семестър“ 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Цел: Целта на проекта закупуване на консумативи за практически занятия, свързани с: 

изолиране на мицети от различни източници; морфологични изследвания и 

идентификация на мицети; физиологични проучвания при работа с мицети; определяне 

антифунгалната активност под ръководството на хонорувания преподавател проф. Мария 

Ангелова-Дянкова, д.н. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  
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Проект „Двудневен пътуващ семинар-практика на студенти в Национална  

астрономическа обсерватория  -  Рожен (29-30.11.2015 г.)“ 

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

Цел: Запознаване с инфраструктура  и околна среда на Националната обсерватория, с 

апаратурата и методиката за мониторинг на космически и атмосферни явления, както и 

участие на студенти в астрономически наблюдения. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  

 

Проект „Еднодневен пътуващ семинар-практика на студенти в Геомагнитна 

обсерватория Панагюрище  и МОП Асарел-Медет (08.05.2015 г.)“ 

Ръководители: проф. Цветан Георгиев, д.физ.н., гл. ас. д-р Биляна Костова 

Цел: Провеждане на теренно практическо упражнение по геология и геофизика чрез: 

1. Посещение на Геомагнитна обсерватория гр. Панагюрище и запознаване с устройството 

и действието на системата за регистрация на геомагнитни явления и възможностите за 

решаване на геоложки практически и научни задачи.  

2. Посещение на открит рудник Асарел-Медет за добив на медна руда - теренни 

наблюдения на вида руда, от която се добива мед, начините на добив в рудника (целия 

технологичен процес) и използваната техника, начини за мониторинг на околната среда, 

начините за управление на отпадъците от минодобивните и преработвателни дейности 

(действаща флотационна фабрика за меден концентрат), рекултивация на нарушените 

терени и наблюдаване на резултати от провеждана рекултивация в рудника. 

Източник на финансиране:  Бакалавърски факултет.  

 

Проект „Разходи за провеждане на 2-дневен стаж по Морска биология и 

ембриология, зоология на безгръбначните и на гръбначните животни в Созопол през 

м. април 2015 г., по програма БП „Обща и приложна биология“ 

Ръководители: доц. д-р Галина Сачанска и доц. Атанас Близнаков, д.н. 
Цел: Целта на проекта е студентите от IV година БП „Обща и приложна биология“ да 

придобият допълнителни практически знания и умения по дисциплините Морска 

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

животни. Стажът е част от извънаудиторен курс CELB 258 Стаж по физиология на 

растенията с Ботаника, Зоология, Анатомия и физиология на човека (8 сем.):  част 

Зоология (60 часа)  и ще се проведе в базата на Нов български унуверситет в Созопол, 

където тече процедура по създаване на лаборатория по Морска биология. Занятията ще се 

водят от двама хонорувани преподаватели: доц. Стоян Лазаров (Преподавател по Зоология 

на гръбначните животни, Физиология на животните и човека и Морска биология и 

ембриология) и проф. Даниела Пиларска (Преподавател по Зоология на гръбначните 

животни и Физиология на животните и човека). Предвидено е изготвяне на трайни 

препарати в спирт на различни молюски и риби в стъкленици за създадената вече 

колекция на НБУ. Нощувките са безплатни за студентите в базата на НБУ, а 

транспортните разходи са за сметка на този проект. 

Източник на финансиране:  Бакалавърски факултет 
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Проект „Онагледяване на учебния материал по курс CELB 003 Зоология на 

гръбначните животни, CELB 152 Физиология на животните и човека и GENB007 

Биология за  наблюдаване гнезденето на розовия пеликан, Езеро Сребърна“ 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 
Цел: Биосферен резерват „Сребърна“ е място, богато на множество гръбначни животни, 

главно водоплаващи птици, земноводни, влечуги и бозайници. Езерото може да се 

разглежда като една лаборатория на живо и е идеално място, където могат да се обучават 

студенти и те да видят над 200 представители на гръбначната фауна. Сребърна е 

единственият хабитат в Европа, където гнезди розовият пеликан. Срокът за наблюдение е 

органичен – до 15 май. Ръководители на практиката - доц. д-р Стоян Лазаров 

(Природонаучен музей) и доц. д-р Галина Сачанска. Проектът цели покриване на пътните 

разходи с автобус по маршрута София-Силистра-Сребърна-Силистра-София. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование. 

 

Проект „Двудневен пътуващ семинар-практика на студенти в Астрономическа 

обсерватория  -  Белоградчик (30-31.05.20015 г.)“ 

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

Цел: Запознаване с инфраструктура  и околна среда на Обсерватория „Белоградчик“, с 

апаратурата и методиката за наблюдения, както и участие на студенти  в астрономически 

наблюдения. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование.  

 

Проект „Разходи за анализ на ГМО в царевични суровини във връзка с 

бакалавърска теза към БП „Обща и приложна биология““ 

Ръководители: доц. д-р Галина Сачанска и студента Георги Георгиев от БП „Биология – 

обща и приложна” 

Цел: В България изследванията на ГМО в храни са оскъдни. Понастоящем е известно, че 

са правени изследвания за ГМО единствено със соя. Не е известно да са правени подобни 

изследвания за други растителни видове. Това е причината екипът да се спре върху 

изследването на една от най-широко използваните земеделски култури, а именно – 

царевични суровини в различни форми. Осъществаване на качествен анализ в РЗИ-София, 

който ще докаже наличието или отсъствието на ГМО в различни царевични продукти, 

чрез класически и Real time PCR. Предвидено е: изследване на набор от маркери за ГМО, 

като 35S, NOS terminator и други в 4 проби от царевица; включване на резултатите в 

резюме за участие във II-та Национална научна конференция "Храни", НБУ, 20.03.2015 г.; 

използване на резултатите от анализите за разработката на бакалавърска теза с приложен 

характер на Георги Георгиев.  

Източник на финансиране:  Бакалавърски факултет. 

 

Проект „Изработване на рекламен материал на НБУ, съвместно между УПИЗ по 

Биология и УПИЗ Ателие по керамика с цел разпространение на II
-рата

 Национална 

научна конференция „Храни“ с международно участие“ (съвместен проект между 

департамент „Природни науки“ и департамент „Изящни изкуства“) 

Ръководители: доц. д-р Галина Сачанска и доц. Моника Попова 
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Цел: Целта на проекта е да се изработи материал, който да бъде разпространен на II
-ра

 

Национална научна конференция „Храни“ с международно участие на 20 март 2015г. в 

НБУ и която е под патронажа на Ректора на НБУ. Предвижда се да бъдат изработени 150 

броя материали в УПИЗ Ателие по керамика. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование. 

 

Проект „Средства за материали и консумативи за изпълнение на плана на 

практическите занятия в УПИЗ Лаборатория по биология" 

Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

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

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

„Биология – обща и приложна“. 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование. 

 

Проект „Закупуване на консумативи и реактиви за УПИЗ по Биология и 

финансиране на дейности по визуализиране на нейните резултати“ 
Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска 

Източник на финансиране:  Факултет за базово образование. 

 

 

3.3. Експертна дейност 

 

Биляна Виргилова Костова, гл. ас. д-р 

- Член на Редакторския екип на Годишник’2014 на Департамент „Природни науки”, 

НБУ. ISSN 2367-6302; 

- Член на Българското геологическо дружество. 

 

 

Ботьо Захаринов, доц. д-р 

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

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

обучение в НБУ; 

- Член в научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

 

 

Вилма Петкова Стоянова, доц. д-р 

- Председател на научно жури и рецензент в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент”; 

- 3
rd

 Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 25-

28, August 2015, Ljubljana, Slovenia; 

- Член на Редакторския екип на Годишник’2014 на Департамент „Природни науки”, 

НБУ. ISSN 2367-6302. 
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Ралица Миткова Берберова, доц. д-р 

- Член на Редакторския екип на Годишник’2014 на Департамент „Природни науки”, 

НБУ. ISSN 2367-6302  

- Член на Организационния комитет на Четвърта национална конференция с 

международно участие „Екологично инженерство и опазване на околната среда“ 

(ЕИООС’2015) 

- Член на Организационния комитет на Научна конференция „Предизвикателствата 

на XXI век: Природа-местообитания, Човек–Общество, Лов и ловен туризъм” с 

организатори: департамент „Природни науки”, Български ловно-рибарски съюз, 

Лесозащитна станция – София и др.; 

- Член на Академичния съвет на НБУ; 

- 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; 

- 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 Организационния и Редакционния комитет на Научна конференция 

„Предизвикателствата на XXI век: Природа-местообитания, Човек–Общество, Лов 

и ловен туризъм” с организатори: департамент „Природни науки”, Български 

ловно-рибарски съюз, Лесозащитна станция – София и др.; 

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

градове и региони – от името на НБУ; 

- Член на Асоциацията на българските градове и региони; 

- Член на Международна асоциация по гемология;  

- Член на Геоложко дружество на Ангола; 

- Член на Геоложко дружество на Азорите. 

 

 

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

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

БАН; 

- Главен редактор на Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (Съюз на 

астрономите в България); 
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- Заместник-главен редактор на Bulgarian Astronomical Journal (Институт по 

астрономия при БАН);  

- Рецензент на статии, подадени в Bulg. Astron. J; 

- Член на Научния съвет на Института по астрономия при БАН; 

- Член на Съюза на астрономите в България; 

- Член на Международния астрономичен съюз; 

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

обучение.  

 

 

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

учебната 2014-2015 г. 

- Институт по микробиология на БАН; 

- Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН; 

- Институт по география, геофизика и геодезия на БАН; 

- Институт по биоразнообразие и екоситемни изследвания на БАН; 

- Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола 

Пушкаров”; 

- Фондация „ЕкоОбщност”; 

- Екологично сдружение „За Земята“; 

- Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“. 

 

 

 

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

към НБУ през учебната 2014-2015 г. 

 

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

към НБУ за учебната 2014-2015 г. 

 

1. Григорова И., Р. Берберова. 2015. Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в 

района на община Долна баня. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014. 

НБУ. 2015, 117-127, ISSN2367-6302 

2. Димитров З., Р. Кехайов, К. Ламбрев, К. Наумов, С. Старев, Т. Трифонов.  

СТРАТОС 1 – Изследване на атмосферата със стратосферен хелиев балон. Годишник на 

департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 140-152, ISSN2367-6302 

3. Дойчинова А., Б. Захаринов, Екологичен риск при проучване на въглеводороди от 

битуминозни шисти, Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 

юни 2015 г., София, България, 2015, т. ІIІ, ISSN: 1314-071X. 
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4. Иванова П., Е. Серафимова, В. Петкова. Ръчно изработен ротационен биореактор за 

домашно компостиране. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 

128-139, ISSN2367-6302 

5. Пеева А., Р. Берберова, Анализ на резултати от анкетно проучване за информираността 

за природни бедствия, Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 

107-116, ISSN2367-6302  
6. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство 

(черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, In: Proc. of 15th 

International Scientific Conference VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–

5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, 2015, v.3, 235-240 

7. Tomov А., A. Doycheva, G. Sachanska, Antibacterial activity of organically grown parsley. 

Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 102-106, ISSN2367-6302 

8. Tomov А., A. Doycheva, P. Mladenova, G. Satchanska, Antibacterial activity of organically 

grown vegetables. Acta microbiologica bulgarica, 2015, 31, 54-61 

 

 

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

конференции през учебната 2014-2015 г.  

 

I. X Научна конференция с международно участие SES’2014, 12-14 Ноември 2014, София, 

България. 

1. Ламбрев К., С. Старев, Стратосферни изследвания с хелиев балон 

„Стратос 1” – постер 

 

II. ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015, София, България 

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

птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични 

приложения – постер 

2. Дойчинова А., Б. Захаринов, Екологичен риск при проучване на 

въглеводороди от битуминозни шисти – постер 

 

III. IV
-та

 Национална конференция с международно участие и младежка научна сесия 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда“, Бургас, 3-6 юни 2015 

1. Tomov A., Satchanska G. Investigation of antibacterial activity of tomato 

and cayenne pepper seeds – постер 

2. Savova A., Satchanska G. Mercury bioaccumulation in Black sea fish – 

Bluefish (Pomatomus saltarix)” – постер 

3. Sinekov D., Satchanska G.  Comparative analysis of cadmium 

bioaccumulation in Danube and Black sea fish – постер 
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4. Ahad V., Satchanska G. “Is the Bulgarian Danube fish safety for 

consumption?  A study of cadmium concentrations in two herbivorous 

species” - постер 

 

 

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

НБУ през учебната 2014-2015 г. 

 

- Проект „Разделно събиране на отпадъците в НБУ” 

Ръководител: доц. д-р Ботьо Захаринов  

Екип: студенти от БП „Науки за Земята и алтернативни енергии”, VIII сем. - Анна A. 

Ташева, председател на студентски клуб „ECO PRO“ към НБУ и Ива Тонг – зам. 

председател на клуб „ECO PRO“ към НБУ 

Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ 

 

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

дял на природен парк „Витоша” 

Ръководител: проф. Рангел Гюров, д.н.  

Екип: доц. Атанас Близнаков, д.н., гл. ас. д-р Биляна Костова 

Участвали студенти: БП „Науки за Земята и алтернативни енергии ДО”, VIII сем. - Теодора 

Величкова, Владислав Стоянов, Танчо Пърлев, Никола Дановски 

Източник на финансиране: Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ 

 

- Институционален проект „Студентски практики” 

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

Участвали студенти: 8 студента от бакалавърските и магистърските програми към 

Департамента  

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

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

 

 

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

учебната 2014-2015 г. 

 

На 05 март 2015 г. в Аулата на Нов български университет по случай 3 март, 

Националния празник на Република България, Ректорът на НБУ, доц. д-р Пламен Бочков, 

връчи наградата „Най-добър студент’2015” на Константин Ламбрев, студент в 

департаменти „Телекомуникации” и „Природни науки” в НБУ. 

Обучението на Константин Ламбрев преминава през бакалавърска програма 

„Телекомуникации”, майнър програма - втора специалност „Науки за Земята и 
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алтернативни енергии” и понастоящем се обучава в магистърска програма 

„Телекомуникации”. 

Константин Ламбрев има отличен успех от обучението си в НБУ, участва активно в 

университетски образователни и изследователски дейности. Ръководител е на спечелен и 

успешно реализиран студентски проект „СТРАТОС 1” към Централния фонд за 

стратегическо развитие на университета, с участието на екип от 6 студента от двата 

департамента. Резултатите от проекта са представени и публикувани в Годишник’2014 на 

департамент „Природни науки” и са отразен в медиите. 

 

    
 

http://akademika.bg/2015/03/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1

%82%D0%B5-%D1%81/ 

 

http://akademika.bg/2015/03/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B1%D1%83/ 

 

http://www.studyabroad.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/item/%

D0%B2-%D0%BD%D0%B1%D1%83-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 

http://akademika.bg/2015/03/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81/
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6. Резюмета на отпечатани публикации на щатни преподаватели и студенти от 

Департамент „Природни науки“ за учебната 2014-2015 г. 

 

1. Берберова Р., Б. Костова, Възможности за използване на георадар и пенетрометър за 

оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-насипен тип, Сборник с доклади 

от X научна конференция с международно участие SES’2014, ИКИТ-БАН, 2015, 455-460, 

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 

using georadar research provides sufficiently reliable initial information to establish the 

actual condition of embankments. 

 

2. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров, Методология за изследване на микроязовирни 

стени от земно-насипен тип с GPRS, Сборник с доклади от 15-та Международна 

конференция ВСУ'2015, 2015, 262-266, ISSN: 1314-071X 

Abstract: The aim of this paper is to present a new research methodology of embankment 

dams using a Ground Penetration Radar System (GPRS) method. The methodology was 

developed based on our previous investigations of embankment dams in Bulgaria. 

 

3. Григорова И., Р. Берберова, Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в 

района на община Долна баня, Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 

2015, 117-127, ISSN2367-6302 

Abstract: The purpose of this study is to make recommendations for the development of 

alternative tourism and improvement of the quality of tourism products in the region of Dolna 

Banya, based on a survey conducted. 

 

4. Гюров Р, Глобалното затопляне – факти и аргументи. Сборник с доклади от X научна 

конференция с международно участие SES’2014, ИКИТ-БАН, 2015, 449-454, ISSN 1313–

3888. 
Abstract:  During the last decade, the world is in serious fear and confusion about the 

future because of the widespread opinions of scientists that we are on the threshold of 

global warming, which will lead to dramatic changes of the Earth and threaten the 

existence of the people. And most importantly, our fault anyone, but the man himself, 

polluting the atmosphere, mainly with carbon dioxide and other greenhouse gases. If there 

is really a problem, it must be learned and to evaluate the human activity.  

 

5. Гюров Р., Х. Харизанов, Геопатогенни зони в България и качество на живот. 

Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 66-78, ISSN2367-6302. 



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-49- 

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. 

 

6. Иванова П., Е. Серафимова, В. Петкова, Ръчно изработен ротационен биореактор за 

домашно компостиране, Годишник на департамент „Природни науки“ за 2013-2014, 

НБУ, София, (2014), 128-139, ISSN 2367-6302. 

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.  

 

7. Пеева А., Р. Берберова, Анализ на резултати от анкетно проучване за 

информираността за природни бедствия, Годишник на департамент „Природни науки“ 

2014, НБУ, 2015, 107-116, ISSN2367-6302 

Abstract: The survey purpose is to study the knowledge of natural disasters in Bulgaria of 

people of different ages and the need for information and training on issues related to these 

phenomena. Questionnaires are two types - for persons over and under 18 years old. 

 

8. Петкова В., Б. Костова, Влияние на интензивната енергетична и термична активация 

върху фазовите изменения на фосфорити и техни смеси с амониев сулфат, Годишник 

‘2014, Департамент „Природни науки“, Нов български университет, (2015), 58-65, ISSN 

2367-6302. 

Abstract: 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 
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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-

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. 

 

9. Серафимова Е., В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични изпитвания на 

киселинно третирани смеси от птичи екскременти със сярна киселина, In: Proc. of 15th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 462-468 

Abstract: Various great quantities of solid wastes are generated from different industries. 

During last 100 years generated solid are more than those from the previous period of 

human civilization. The global objective is to minimize wastes bot mostly of wastes are 

deposited, creating long term negative effects for human health. One promising direction 

for solving the problem is to create compositions containing poultry excrement and ash 

from the biomass, which is acid -treated with sulfuric acid.  

To study these compositions several samples were produced at a specific homogenization 

then left to rest for several days. The process of production/granulation changes the 

physical properties of the mixture and to study it the static strength of the granules are 

examined. The obtained results show that the static strength of the granules in different 

mixtures vary, but exceeds the requirements of the standard, i.e. the tablets were prepared 

with good adhesion, pelletizing ability and excellent strength characteristics. The data 

analysis shows that the sufficient compression strength of the tablet may be achieved at 

wide range of initial moisture content, which indicates that it is possible to create 

compositions with different ratio of components. 

 

10. Серафимова Е., С. Миленкова, В. Стоянов, Й. Пеловски, В. Петкова, Механични 

изпитвания на композити от керамични материали, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 

2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 456-461 
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Abstract: Reuse of waste is one way to maintain the high quality of the environment and to 

achieve the implementation of some of the principles of sustainable development. Studies 

provide new evidence in mechanical tests and strength characteristics and behavior of new 

composite ceramic materials which are suitable for use in the construction industry. The 

proposed compositions may be used directly in existing technology and equipment. This 

will contribute to the sustainability of economic production and better efficiency in the 

production of bricks. 

 

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

(черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, In: Proc. of 15th 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. 

Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.3, 235-240 

Abstract: This article focuses on the potential application of the biowaste from poultry 

production. The main goal 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 friendly industrial installations for processing and utilization of the 

biowaste from poultry production. 

 

12. Хаджиева В., Р. Берберова, Б. Костова. Остойностяване на георадарно изследване. 

Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015. 267-270. 2015, ISSN: 

1314-071X 

Abstract: The aim of the study is to present the valuation of GPRS investigation of 

embankments dam. We made all calculations on the base of sample plan-account of GPRS 

investigation of Blatnitsa embankments dam, Strelcha community, Pazardjik region.  

 

13. Cherkezova-Zheleva Z. P., K. L. Zaharieva, M. P. Tsvetkov, V. S. Petkova, M. M. 

Milanova, I. G. Mitov, Impact of preparation method and chemical composition on 

physicochemical and photocatalytic properties of nano-dimensional magnetite-type materials, 

American Mineralogist, ISSN: 0003-004X, (2015), Volume 100, 1257–1264 IF=1.964 

Abstract: Nickel ferrites with different Ni content, Ni, 0 ≤ x ≤ 1, are technologically 

important materials for microwave, electronic, and magnetic storage devices. They are 

members of solid-solution series of spinel-type materials (Fe3O4–NiFe2xOFe43–xO4) having 

specific magnetic properties and different 

degree of electron delocalization. They demonstrate good gas sensing properties and 

catalytic activity in various catalytic processes, such as complete oxidation of waste gases, 

oxidative dehydrogenation of hydrocarbons, decomposition of alcohols, etc. The 

preparation of such materials is still an actual problem due to several difficulties in their 

synthesis and the use of special techniques.  
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A series of nickel-containing ferrite materials NixFe3–xO (x = 0.25, 0.5, 1) were prepared 

by precipitation method using FeCl.3H2O, FeCl2.4H2O, and NiCl4.6H2O as precursors. The 

performed analyses show the dependence of the rate of formation of the spinel phase on the 

chemical composition. To obtain the exact conditions for a single-phase spinel material 

preparation several investigations have been performed: thermal analysis 

(thermogravimetry, differential thermogravimetry, and differential thermal analysis) and 

various studies of the intermediates by powder X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy 

(at room and liquid nitrogen temperature), BET method, and SEM. As a result, the 

appropriate conditions of obtaining monophase nanomaterials of doped magnetite are 

found. The synthesis involves a precipitation process combined with a low-temperature 

heat treatment of materials (at 300°Cand in argon atmosphere) or mechanochemical 

processing. 

Application of the second procedure leads to two interesting results: (1) synthesis of the 

target compounds under soft and clean conditions without heating, which is important for 

industrial technology and environmental protection and (2) the prepared samples have 

better characteristics (higher dispersion degree, better magnetic properties, and higher 

activity in photocatalytic purification of wastewater from the textile industry). 

 

14. Donkova B., V. Petkova, Comparison between thermal behaviour of γ-MnC2O4.2H2O in 

oxidative and inert media, Bulgarian Chemical Communications, (2015), Volume 47, Number 1, 

185–189 IF=0.201 

Abstract: Sparingly soluble manganese oxalate is an appropriate precursor for preparation 

of various nano-sized manganese oxides which explains the growing interest to its 

utilization and investigation of its thermolysis.  

Recently, three crystal forms of manganese oxalate are known – monoclinic α-

MnC2O4.2H2O (SG C2/c), orthorhombic γ-MnC2O4.2H2O (P212121) and orthorhombic 

trihydrate MnC2O4.3H2O (Pcca). While the mechanism and products of thermal 

decomposition of monoclinic dihydrate have been extensively studied by various methods, 

the literature data for the trihydrate and orthorhombic dihydrate are quite scarce.  

The aim of the present study is to investigate and compare the decomposition mechanism 

of the slightly known γ-MnC2O4.2H2O in oxidative and inert media under non-isothermal 

conditions with analysis of the evolved gases. Pure phase of pinkish orthorhombic 

dihydrate was obtained and characterized by X-ray diffraction and scanning electron 

microscopy. Le Bail whole pattern fitting analysis was performed in addition. The non-

isothermal investigation was carried out in a static Air and Ar atmosphere (60 ml.min
-1

) at 

a heating rate of 5
o
C.min

-1
 in the range of 25-800°C, using a coupling system TG-MS - 

instrument SETSYS2400 combined with an mass-spectrometer. According to TG-DTA-

DTG curves, dehydration proceeds in the interval 140-187 °C in Ar and 140-182 °C in air. 

The corresponding intervals of decomposition are 335-434 °C in Ar and 230-361°C in air. 



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-53- 

In inert Ar atmosphere, CO and CO2 are liberated simultaneously and MnO is obtained as a 

final product. In oxidative air atmosphere the evolved CO participate in additional oxy-

reduction reactions and only CO2 is detected. The decomposition is accompanied by 

oxidation of Mn(II) thus leading to formation of manganese oxides in higher and most 

probably mixed oxidation states. The investigations at other heating rates and calculation  

of the reaction enthalpy and activation energy of the processes under different atmospheres 

are in progress.   

 

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

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

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, (2015), ISSN: 1386-

1425 

Abstract: A profound study of samples obtained from Thracian tomb wall paintings at 

Alexandrovo, Bulgaria (dating back to the fourth century BC) were carried out by 

differential scanning calorimetry (DSC), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

and Attenuated Total Reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR FTIR), 

high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDS). The current work provides a glimpse of the ingenious construction 

and painting techniques used in Thracian tomb at Alexandrovo. The results suggest that 

beeswax was used as a paint binder and also revealed presence of various nano-materials. 
 

16. Petkova V., V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov, Structural and thermal transformations on 

high energy milling of natural apatite, J Therm Anal Calorim, ISSN 1388-6150, (2015), Volume 

121, Issue 1, 217-225 IF=2.042 

Abstract: In this work we are investigated the isomorphic substitution and thermal 

decomposition of sedimentary fluorine apatite (FAp) (with Ca/P ratio >1.67) from Tunisia 

after high-energy- milling (HEM) activation at different time from 10 to 600 min. The 

chemical composition of the material includes: 29.6 % Р2О5
total

 and 46.5% CaO (main 

components) and 3.5 % F; 0.55 % R2O3 (R = Al, Fe); 1.1 % SO3; 1.9 % SiO2 (a low 

content in a comparison with other natural apatites from North Africa or Asia); 0.35 % 

MgO; 0.05 % Cl; 6,6 % CO2 as the impurities. HEM is a well-known approach for 

preparing various solid materials and for increasing their reactivity. The solid-state 

transformation of the initial and HEM activated apatite samples was examined by chemical 

analysis, BET, powder XRD, FTIR spectroscopy and thermal analysis. The structure of 

natural apatite allows isomorphic substitutions of carbonate, hydroxyl and metal ions by 

PO4
3-

, Ca
2+

 and F
-
. The obtained powder XRD data indicate an increased defectiveness of 

the apatite structure in the course of the HEM. The solid state transformations of the initial 

and HEM activated apatite are examined by TG-DTA analyses. It is found that the thermal 

stability of the activated samples decreases as compared to the initial sample. This is 
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related with the increased defectivity of the apatite structure during the high energy milling 

shown by the XRD data. The thermal analysis allows the differentiation of the structurally 

bonded A, B and A-B types carbonate ions from these originating from the calcite and 

dolomite admixtures.  

The results obtained demonstrate that the mechanical distortion and the structural changes 

related with the migration of the carbonate ions from B type to A type channel positions 

are the main factors responsible for the enhanced solubility of the high energy activated 

FAp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-55- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови публикации на преподавателите от Департамент 

„Природни науки”към НБУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2015 

 

56 

 

On the state of photovoltaic parks 

Atanas Bliznakov*, Martin Nenov**, Mila Ilieava*** 

*New Bulgarian University, Department of Natural Science 
21 Montevideo Str., Sofia, Bulgaria 

** Institute of Soil Science, Agro Technology and Plant Protection, “Nikola Poushkarov” 
*** University of Mining and Geology ”St.Ivan Rilski”, Sofia 
 
Abstract 

Large scale photovoltaic parks have the potential to contribute significantly to national electricity 

production. These facilities provide an opportunity to achieve economies by scale of their 

deployment. But there is still the problem about the amount of land, required for their building. 

The paper shows the opportunities for usage of the same land for solar energy and agriculture 

yield: co-location. The types of co-location could be replicated exactly or modified for specific 

land usage by other photovoltaic installations around the world. 

 

Key words: Photovoltaic parks, co-location, agriculture  

 

 

Върху състоянието на фотоволтаичните паркове  

 

Атанас Близнаков*, Мартин Ненов**, Мила Илиева*** 

*Нов български университет, департамент „Природни науки“ 
** Институт по почвознание, агрохимия и защита на растенията „Никола Пушкаров” 
*** Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София 

РЕЗЮМЕ 

Големите фотоволтаични паркове притежават потенциал да допринасят съществено за 

националното производство на електроенергия. Тези съоръжения предоставят възможност 

за постигане на икономии в мащаба на разпростирането си, тъй като все още не е изяснен 

проблема относно количеството поземлен ресурс, необходим за тяхното въвеждане в 

експлоатация. Показани са възможностите за съъвместяване при използване на един и 

същи поземлен ресурс за получаване на слънчева енергия и земеделие – ко-локация. 

Разновидностите на ко-локация могат да бъдат възпроизведени точно или да бъдат 

модифицирани с оглед специфичното използване на земята при други PV-инсталации по 

целия свят. 

 

Ключови думи: фотоволтаични паркове, ко-локация, земеделие 
 

 

Въведение  

В края на 2014 г. близо 28% от енергията в света е произведена от възобновяеми 

източници, според доклада на Глобалната мрежа за политика на ВЕИ. Водещи, от гледна 

точка на капацитет, са Китай – 153 GW годишно, САЩ – 105 и Германия – 85. При 

европейските страни първи са Дания, Германия, Швеция, Испания и Португалия. Спрямо 
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общия енергиен баланс на страните начело е Норвегия, тъй като 65,5% от енергията на 

страната е от ВЕИ, за Швеция – 52%, а за България – 19% от общо произведената енергия. 

Специално за слънчевата енергетика в България годишният добив на електроенергия от 

фотоволтаици е от порядъка на 121 000 тона нефтен еквивалент.  

Понастоящем обаче, в редица европейски държави се преразглеждат договорите за 

соларните паркове (PV), защото в микса на електроенергията се оказва, че частта, 

получена от ВЕИ е в тежест. В най-бедната страна на Европейския съюз, България, по 

различни оценки се оказва, че добавката за „зелена енергия” е непосилна за домакинствата 

и увеличава прекомерно цената на електрическия ток. А трябва да се признае, че засега 

енергията, получена от фотоволтаични инсталации е значително по-скъпа от 

конвенционалната. С право работодателските организации очакват от парламента 

Мораториум върху присъединяването към мрежата на нови фотоволтаични централи, 

които продават електроенергия на преференциални цени. Стъпка към стабилизиране на 

сектора е създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система” за 

преминаване към либерализиран пазар. Във фонда са събрани над 6 млн. лв. от 5% вноски 

върху продадената енергия. За подобряване на работата в сектора допринася и 

Консултантският договор със Световната банка за разработване на модел за 

либерализацията.  

Практиката показа, че фотоволтаичните паркове (ФВП) имат потенциал да 

допринасят съществено за националното производство на електричество. Те са създадени 

да бъдат общополезни с мощност над 1 MW и предоставят възможност за постигане на 

икономии в мащаба на разпространението им. Но освен проблема с цената на получения 

електрически ток, все още съществуват съмнения относно големината на площта, 

необходима за застрояването им. Поставя се въпросът и за въздействието им върху 

околната среда – растителност, състояние на защитени и застрашените видове, 

възможност за земеделска дейност [Brown, P., Withney, G., 2011]. 

Целта на настоящата работа е да се покажат възможностите за комбинирано 

използване на терени за големи ФВП и аграрно производство или естествена 

растителност. 

 

1. Изложение 

Редица изследователи са се опитвали да определят количествено потребностите от 

поземлени ресурси за широкомащабни PV-съоръжения [Brown, P., Withney, G., 2011], 

[Ong, S. et al, 2013]. Използвани са различни методи. В някои доклади се разглежда само 

терена, зает от инсталациите с PV-модули, пътища за достъп, подстанции, обслужващи 

сгради и друга инфраструктура, докато други разглеждат цялата площ, включена в 

границите на слънчевата инсталация. Представят се величини като използвана площ за 

получаване на единица генерирана енергия – MW/h или използвана площ за единица 

мощност - MW. 

По-голяма част от проучванията разглеждат площта, необходима за построяване на 

широкомащабни соларни паркове, като необходимост за единствена цел, което означава, 

че тя не е достъпна за каквато и да е било друга дейност. Това се дължи главно на 

настоящата стандартна практика при изграждане на големи PV-съоръжения. Съществуват 

обаче хибридни подходи, които се стремят да обединят добива на електрична енергия със 

целите на земеделското производство.  
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Съвместяването на производство на слънчева електроенергия и земеделска 

продукция (или естествена растителност) е известна като ко-локация [BLM, 2010, 2013].  

Хибридният подход може да включва промени в методите на производство и на 

двете – растителност и електроенергия от PV. Обикновено се започва от малките промени. 

Като начало, целесъобразно е за широкомащабни соларни инсталации да се подбира 

стратегическо местоположение, да се изграждат върху деградирани, вече замърсени или 

други маргинални поземлени ресурси.  

Съществен въпрос, който трябва да се реши още при проектирането на 

фотоволтаичен парк с ко-локация, е каква да бъде основната им ориентация при тяхната 

експлоатация: 

I. С акцент към земеделското производство или естествена растителност; 

II. С акцент към добива на електроенергия; 

III. Интегрирано разглеждане.  

 

I. Подходи с акцент към земеделското производство.  

И двете направления: научни изследвания и селскостопанска дейност с търговска 

цел показват, че PV-технологии могат да бъдат комбинирани със земеделски култури чрез 

модификация на височината на панелите и разстоянието между редовете, което създава 

условия за отглеждането и прибирането на реколта.  

Университетът в Масачузет-Амхерст, подпомаган от местни консултантски и 

строителни фирми е разработил опитни полета с повдигнати PV-панели, които създават 

условия за отглеждане на земеделски култури под тях [Merzbach, S., 2011]. 

Научноизследователска група е осъществила и експеримент с различна дължина на 

разстоянията между редовете от панелите и между стълбовете на реда, както и с различни 

разстояния между редиците от панели, височината на панела, дълбочината на 

закопаването на стълба и техниките за подобряване на устойчивостта на модулите срещу 

силни ветрове. Изчислили са вариациите в добивите на пасбищни култури, царевица, 

ечемик. През 2011 г. под повдигнати соларни панели, фермата за конвергенция на 

слънчева енергия в Делеван, Уисконсин, е отгледала слънчоглед, предназначен за 

производство на био-газ.  

Гореспоменатите примери с различни съоръжения показват фотоволтаични 

технологии, които вече се използват и са проектирани така, че да позволяват на различни 

култури да виреят под тях и да дадат добив. В тези случаи възвращаемостта от земеделска 

продукция се разглежда като равна по значение или с по-големи стойности от тази на PV-

производството. В бъдеще е необходима задълбочена изследователска работа за този тип 

системи, с цел да се установят икономически компромиси, свързани с гъстотата, 

височината и конфигурацията на PV-модулите, видът на културите, които ще се отглеждат 

и локацията на проекта.  

 

II. Подходи, ориентирани към получаване на PV-енергия при ко-локация.  

Акцентирането върху добивът на енергия при ко-локацията се характеризира с 

разработки, които целят да максимизират производството на PV-енергия, да минимизират 

стандартните планове, като се опитват да увеличат растителността под или около 

соларните инсталации. В идеалния случай, подходите, ориентирани преди всичко към 

енергията не водят до намаляването на очакваното производство на електрическа енергия 
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от PV-инсталациите. Те са подходящи за райони с по-големи по размери пеземлени 

ресурси или за такива, в които производството на PV-енергия е вече развито. Някои 

видове нискостеблени тревни насаждения, земеделски култури и разсади, които нямат 

нужда от големи машини за прибиране на реколтата, могат да виреят в условията на слаба 

слънчева светлина под соларните инсталации.  

Съществуват различни по размер PV-паркове. Някои растителни видове могат да 

бъдат по-подходящи за по-малките соларни паркове (напр. земеделски култури могат да 

се отглеждат под съоръжения по-малки от 1 MW) или да бъдат по подходящи за по-

големите PV-проекти (нискостеблени треви могат да виреят под инсталации по-големи от 

1 MW).  

През 2010 г. Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) в САЩ е 

инициирала тригодишно изследване, за да се оцени ефективността от различните 

комбинации на сеитба и мулчиране при широкомащабна PV-инсталация [Beatty et al, 

2012] (фиг.1). 

 
Фиг. 1. Пасбищни култури, растящи под повдигнати PV-панели в Масачузетския 

университет. 

 

Тъй като засенчването от соларните панели е могло да навреди на слънцелюбивите 

култури, в опитния участък на NREL са проведени опити с частично засенчване. 

Използваната смеска от семена включва местни и адаптирани видове, устойчиви на суша,  

които растат и се развиват без да имат нужда от допълнително поливане.  

При залагане на опита отглежданите растения е трябвало да отговарят на следните 

условия: да се развиват бързо заедно с нежеланите плевели; да не израстват по-високо от 

соларното оборудване; да не са с пълзящо стъбло; да създават адекватна покривка, за да 

може да се контролира вятърната и водна ерозия; да остават възможно най-ниски, без да 
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има нужда да се косят, така че да минимизират постоянните зареждания с гориво. Освен 

това взето е под внимание изискването да бъдат включени такива растенията, които 

помагат за възстановяването на естествения хабитат – флора и фауна. Електрическите 

кабели са поставени в изолирани тръби или по друг начин са предпазени от повреди, 

които могат да причинят дребните бозайници.  

 

III. Интегрирани подходи, ориентирани към растителност и енергия при ко-

локация.  

Хибридният подход може да включва промени в методите на производство на 

растителността и слънчевата енергия, като се започне от големи, съществени промени в 

проекта и се стигне до по-малки.  

Проектантите могат да намалят въздействието на PV-инсталациите върху околната 

среда и растителността чрез подбор на стратегическо местонахождение, без да има нужда 

от съществени изменения на гъстотата на панелите, тяхната височина или друга 

конфигурация на проекта. Робертс анализира възможностите на соларен парк в 

неизползваните части на поле [Roberts, B., 2011].  

Тези изследвания акцентират върху съществуващите в момента големи площи от 

пустееща земеделска земя, част от които могат да се използват за производство на 

слънчева енергия, без да се навреди на селското стопанство. Получаването на PV-енергия 

върху тези неизползвани земеделски земи не изисква значителни промени в дизайна и 

конструкцията на фотоволтаичните системи, освен тези, които ограничават избора на 

местонахождението на площадката [Roberts, B., 2011; EIA, 2012].  

 

Обобщение на възможностите за ко-локация на фотоволтаична енергия и 

растителност според вида земеползване. 

Ко-локацията на слънчева енергия и растителност в PV-паркове може да бъде 

ефективна, както за предприемачите в слънчевата индустрия, така и за собствениците на 

земя, включително и за животновъдите.  

 

Таблица 1.  
Възможности за ко-локация на слънчеви инсталации и растителност в зависимост от вида 

на земеползване  

Видове поземлен ресурс 

според земеползването 
Възможности за ко-локация 

Ливади (неизползвана 

земя) и Храсти (пустеещи 

площи) 

Ориентирани към енергията: 

 Да се остави незасегната съществуващата 

растителност 

 Да се посадят култури, толерантни към късата сянка 

Ориентирани към растенията: 

 Да се остави незасегната съществуващата 

растителност 

 Да се посади смес от слънчелюбиви и толерантни 

към сянка култури 

 Да се повдигне PV-инфраструктурата 
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 Да се разреди PV-инфраструктурата 

 Да се продължи или инициира пашата на животни 

Интегрирани подходи, ориентирани към 

растенията и енергията: 

 Да се остави незасегната съществуващата 

растителност 

 Да се посадят култури, толерантни към късата сянка 

 Да се повдигне PV-инфраструктура 

 Да се продължи или инициира пашата на животни 

Земеделска 

(нискостеблени култури) 

Ориентирани към енергията: 

 Да се посадят култури, толерантни към късата сянка 

под и около PV-инфраструктурата 

Ориентирани към растенията: 

 Да се посади смес от слънчелюбиви и толерантни 

към сянка култури 

 Да се повдигне PV-инфраструктурата 

 Да се разреди PV-инфраструктурата 

Интегрирани подходи, ориентирани към 

растенията и енергията: 

 Да се посади смес от слънчелюбиви и толерантни 

към сянка култури 

 Да се повдигне PV-инфраструктурата 

Земеделска 

(високостеблени култури) 

Ориентирани към енергията: 

 Ограничени възможности 

Ориентирани към растенията: 

 Да се повдигне PV-инфраструктурата 

 Да се разреди PV-инфраструктурата 

 Да се посади смес от слънчелюбиви и толерантни 

към сянка култури 

Интегрирани подходи, ориентирани към 

растенията и енергията: 

 Да се постави PV-инфраструктурата в 

неизползваните части на земеделската земя 

 Да се повдигне PV-инфраструктурата 

 

Заключение 

Ко-локацията на големи съоръжения за слънчева енергия и растителност се 

представя под различни форми, които могат да оказват от минимални до огромни 

въздействия върху стандартните практики при добив на PV-енергия и растителност. В 

едната крайност към един PV-парк може да се включи нискорастяща растителност под 

инсталацията, без да се променят съществуващите дейности. В другата крайност, върху 

площ, предназначена за земеделско производство, може да се изгради съоръжение за 

добив на слънчева енергия по начин, по който се предпазва производството на 
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земеделските култури или техниката, използвана за прибиране на реколтата. По този 

начин се осигурява допълнителен източник на електричество. По средата съществува 

разнообразие от възможности за предприемачите на производство на PV-енергия и 

земеделците да изменят дизайна на фотоволтаичната система, за да се постигнат по-

високи нива на интеграция. Необходимо е бъдещи изследвания да осигурят по-голяма 

яснота относно потенциалните ползи и компромиси при ко-локация.  
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Geotourism in the region of Iskar gorge, Bulgaria 

Bilyana Kostova, Ralitza Berberova   

New Bulgarian University, Department of Natural Science 
21 Montevideo Str., Sofia, Bulgaria 

 

Abstract 
A route was created and tested for the tourists regarding alternative geological tourism in the Iskar 

gorge. The papperwork shows that the resources make the Svoge municipal a region with a great 

potential for development of geotourism. The geological tourism could become very popular for 

the amatures. The combining of geological and cultural objects increases the touristic interest to 

this product. 

 
Key words: alternative tourism, geotourism, Iskar gorge 

 

 

Геоложки туризъм по Искърски пролом, България 
 

Биляна Костова, Ралица Берберова 

Нов български университет, департамент „Природни науки“ 

РЕЗЮМЕ 

Създаден е и е тестван туристически продукт (маршрут) за алтернативен геоложки туризъм 

в Искърския пролом. Работата показва, че ресурсите в района определят община Своге като 

място с изключителен потенциал за развитието на геоложки туризъм, който може да добие 

голяма популярност сред непрофесионалисти в сферата на геологията, като съчетанието на 

геоложки с културно-исторически обекти увеличава интереса към изготвения продукт. 

 

Ключови думи: алтернативен туризъм, геоложки туризъм, Искърски пролом 

 

 

Въведение  

Алтернативните форми на туризъм са в процес на силно развитие. Обособяването на 

отделните форми на алтернативен туризъм (селски, еко-, спелеоложки, винен, кулинарен, 

екстремен, ловен, културен, религиозен, фолклорен, култов, екзотичен и др.) води до 

разнообразие в изготвянето и предлагането на туристически продукти. Една от тези форми 

на туризъм е геоложкият туризъм, който е добре развит в световната практика. В 

последните години в България отделни туристически агенции предлагат геоложки 

туризъм под формата на допълнителна услуга или като елемент от туристическия пакет, 

но като самостоятелен туристически продукт този вид туризъм е слабо развит и 

непопулярен сред потребителите. 

Популяризирането на геоложкия туризъм в света, освен чрез рекламите на 

туристическите агенции, се прави и чрез множество публикации и книги за наличните 

ресурси за този туризъм в различни страни и региони на света [Newsome D.,  R. Dowling, 

2006; Farsani N. et al. 2012]. В България публикациите във връзка с геоложкия туризъм са 
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свързани основно с произхода на отделни геоложки феномени в България, без да показват 

възможни маршрути [Съчков Д., Д. Синьовски, 2010; Синьовски Д., 2011; Синьовски Д., 

2012]. Публикациите, които показват изготвени продукти за геоложки туризъм в България 

са недостатъчни [Костова Б., Р. Берберова, 2010; Костова Б. и кол., 2013].  

Цел на настоящата работа е: (i) създаване на туристически продукт (маршрут) за 

алтернативен геоложки туризъм в България и (ii) популяризиране на този тип туризъм 

както между българските, така и сред чуждестранните туристи. Продукът е създаден въз 

основа на обекти, разположени в района на Искърския пролом. За първи път маршрут за 

геоложка екскурзия в Искърсия пролом (Искърски пролом: София – Мездра) е публикуван 

през 1960 г., който е строго специализиран и включва както част от представените от нас 

обекти, така и такива, които са от интерес само за специалисти-геолози, което го прави 

неприложим за масовия потребител на алтернативния туризъм [Йорданов М., Й. Минчева-

Стефанова, 1960]. Представеният в тази работа маршрут включва както геоложки обекти, 

подходящи за широката публика, така и други обекти, които са разположени попътно. 

Възможността за изпълнение и интересът към маршрута е проверен със студенти, 

обучаващи се в магистърска програма „Международен алтернативен туризъм” на 

департамент “Природни науки” в НБУ.  

 

1. Обекти 

Изборът на обекти е свързан с: (i) непосредствената им близост до гр. София; (ii) 

Възможност за еднодневна екскурзия, (iii) достъпност на обектите за туристи от всякаква 

възрастова група и (iv) възможност за наблюдение на разнообразни геоложки образувания 

– седиментни скали и включените фосили в тях. Изключително подходящ за целта е 

районът на Искърския пролом между гр. София и с. Лютиброд. В маршрута е включено и 

посещение на два културно-исторически обекта - манастир „Седемте престола” и 

Черепишкия манастир „Успение Богородично”, които предоставят време за почивка на 

туристите. 

 

2. Маршрут  

 Създаден е еднодневен туристически маршрут за алтернативен геоложки туризъм с 

начална и крайна точка гр. София: София – Владо Тричков – Реброво/гара Томпсън – 

Церово –гара Лакатник – Манастир „Седемте престола“ – Черепишки манастир „Успение 

Богородично“ – Лютиброд – София (Фиг. 1). На Фиг. 1 с черно са очертани геоложките 

обекти, които са описани накратко по-долу, като геоложкото описание е взаимствано от 

литературата [Йорданов М., Й. Минчева-Стефанова, 1960]. С червено са очертани 

културно-историческите обекти, а червените цифри (1 и 2) показват последователността 

на тяхното посещение в маршрута. Обектите от маршрута са лесно достъпни и могат да се 

посещават от деца и възрастни без необходима специална подготовка или екипировка. 
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Фиг. 1 Обекти по маршрута (с черно са оградени обектите на геоложки туризъм, с 

червено – манастири: 1. Манастир „Седемте престола“, 2 Черепишки манастир) 
 

2.1. С. Владо Тричков 

 Първата точка от маршрута е разположена край с. Владо Тричков (Фиг. 1). 

Непосредствено до шосето се наблюдават силно изветрели седиментни скали с 

Палеозойска възраст (силур) – черни аргилити (Фиг. 2а,б), в които лесно се откриват 

фосилни останки от граптолити (Фиг. 2в). Аргилите са изградени от фини по размер 

частици, което е ясно указание, че са се образували на голяма дълбочина в съществувалия 

по това време морски басейн. Граптолитите са представители на полухордовите и 

показват еволюционния преход между гръбначни и безгръбначни животни. Известно е, че 

те са топлолюбиви животни. Скалите и фосилните останки в тях показват, че по време на 

палеозоя на тази територия е било разположено дълбоко и топло море.  
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а) б) в) 

Фиг. 2 с. Владо Тричков: а) и б) – разкритие на аргилитовите скали; в) граптолит 

 

2.2. Между с. Реброво и гара Томпсън  

По шосето между с. Реброво и гара Томпсън (Фиг. 1) се разкриват седиментни скали 

с късно-палеозойска възраст – карбон. Скалите са представени от едрозърнести пясъчници 

и финозърнести конгломерати. В тях се установяват добре запазени отпечатъци от листа и 

кори на лепидоденрони, сигиларии, каламити, гигантски хвощове и папрати (Фиг. 3а, б). 

Тази растителност е станала източник за образуване на антрацитните въглищата в 

Свогенския басейн.  

 

  
а) б) 

Фиг. 3 Между с. Реброво и гара Томпсън: а) едрозърнести пясъчници с отпечатък от кори 

на лепидодендрон; б) същият отпечатък в по-едър мащаб и под различен ъгъл 

 

2.3. Гарата при с. Церово 

От гарата на с. Церово се наблюдават седиментни скали с долно-триаска възраст 

(бунзенщайн). Скалите са представени от пясъчници и алевролити с характерен червен 

цвят. В непосредствена близост до гарата на селото може да се види геоложко 

образувание от вида на скалните гъба, наречено Джуглата. Джуглата се е образувала от 

екзогенни процеси - изветряне на изграждащите я алевролити и пясъчниците. Съгласно 

Закона за защитени територии, този обект е категоризиран като „природна 

забележителност” в Регистъра на защитените територии в Република България [интернет-

страница на Изпълнителна агенция по околна среда]. Опазването на Джуглата датира от 

1964 г. [интернет-страница на Минно-геоложки университет].  

  
а) б) 

Фиг. 4 Гарата при с. Церово: а) червени пясъчници с долно-триаска възраст; б) Джуглата 
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2.4. Гара Лакатник 

При гара Лакатник (фиг. 1) се наблюдават триаски варовици (Фиг. 5а), в които има 

силно силно развитие на карстови процеси и образуващите се във връзка с тях пещера 

Темната дупка (Фиг. 5б) и карстов извор с постоянен целогодишен дебит (Фиг.5в). 

 

   
а) б) в) 

Фиг. 5 Обекти при гара Лакатинк: а) разкритие на варовици; б) пещера Темната дупка и в) 

карстов извор 

 

2.5. Манастири 

 След обектите при гара Лакатник в маршрута се предвижда и посещение на два 

манастира – „Седемте престола“ и Черепишкия манастир „Успение Богородично“ (Фиг. 

1). Манастир „Седемте престола“ (Фиг. 6а) е разположен пътя от гара Елисейна към с. 

Осеновлаг. Според някои предания манастирът е издигнат по време на Втората българска 

държава 12–14 век. Документирано е, че манастирът е съществувал през 16 в. Името му е 

свързано с уникалната му черква. Черепишкият манастир (Фиг. 6б) е основан по време на 

Втората българска държава, през управлението на цар Иван Шишман (1371-1393 г.). Бил е 

изцяло разрушен и възстановен през 1660 г. 

  
а) б) 

Фиг. 6 Манастири: а) Седемте престола; б) Черепики манастир „Успение Богородично“ 

 

2.6. С. Лютиброд 

На запад от с. Лютиброд се разкриват скали с мезозойска възраст - долна креда. 

Представени са от бели варовици и мергели, в които се наблюдава силно развити карстови 

процеси. Интересна група скали са т. нар. „Ритли”. Представляват отвесна стена, 

наподобяваща ритли на каруца. Ритлите са изградени от песъчливи варовици и мергели. 

Двата типа скали имат различна устойчивост на процесите на изветряне. Мергелите се 

разрушават по-бързо от песъчливите варовици и така те остават да стърчат и оформят 
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т.нар. „ритли”. В тези песъчливи варовици се наблюдава изобилие от фосилни останки на 

фораминифери, които са планктонни морски организми. 

 

  

а) б) 

Фиг. 7 с Лютиброд: а) и б) Ритли 

 

 Описаният маршрут позволява да бъдат наблюдавани обекти, които показват 

геоложката история на този район от преди около 400 млн. г. до преди около 250 млн. г. – 

само за един ден се преминава през 150 млн. г. По време на палезоя (с преди 400 млн. г.) в 

района е имало голям по площ дълбок морски басейн. Площта се регистрира чрез 

разкритите седиментни скали, а дълбочината се установява чрез намерените глинести 

скали (аргилитите при с. Владо Тричков). Морето е било топло, тъй като в него са 

живеели грапотолитови колонии. В края на силура в района започват нагъвателни 

процеси, в резултат на които възниква вулканизъм – установяват се лавови скали, а в 

дълбочина застива магма – установени са гранодиоритови скали в района на гара Бов. В 

резултат от тези процеси съществуващото море се замества със суша, която постепенно се 

заблатява – това става в късния палеозой (карбон – преди около 300 млн. г.). В блатата и 

езерата около тях се появяват гигантски растения - папрати, хвощове и плавунови 

растения, които след отмирането си се затрупват с пясък и тиня. Израстват нови гори, 

които също отмират и се затрупват с нови утайки. Този процес се е повтарял няколко пъти 

през горния карбон. Благодарение на тази растителност и понижения релеф са се 

образували въглища. В края на карбона на мястото на заблатените области се издигат 

планини. Под влияние на екзогенните процеси високите им части се разрушават, което 

създава условия за образуване на нови утайки, от които се образуват нови седиментни 

скали през мезозоя. Образуваните по време на късния палеозой (перм – преди около 260 

млн. г.) ранния мезозой (триас) скали са ясно указание, че по това време климатът в 

района е бил пустинен – седиментните скали с червен цвят (перм и долен триас). В края на 

триаса следва ново понижение и образуване на нов морски басейн с неголяма дълбочина 

при климат, близък до съвременния.  

 

3. Дискусия 

Въз основа на дискусия, проведена със студентие по туризъм, които участваха в 

тестването на този маршрут се установи, че:  

- екскурзиата предизвика значителен интерес при студентите; 

- само два от обектите (пещера Темната дупка и Ритлите) са добре познати сред 

обществеността;  



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-69- 

- присъствитето на двата манастира в маршрута дава възможност както за почивка, 

така и за посещение на важни за България вековни културно-исторически обекти; 

- всеки един от посетените геоложки обекти е интересен и самостоятелно, 

независимо че обектите са свързани помежду си и последователното им посещение 

е от значение за финалната беседа; 

- маршрутът може да се удължи по време (два – три дни), като в него се включат 

други добре познати туристически обекти в този район. 

 

Заключение 

 Въз основа на изготвения маршрути и неговото тестване могат да бъдат направени 

следните заключения: 

- маршрут е изпълним в рамките на един ден; 

- повечето обекти са нови за широката публика и предизвикват интерес; 

- ресурсите в района на община Своге дават основание разглеждания район да се 

определи като дестинация с изключителен потенциал за развитието на геоложки 

туризъм; 

- всеки един обект представлява интерес и може да се обособи като самостоятелен 

продукт за геоложки туризъм, като за целта ще бъде необходимо да се разшири 

беседата на всяка една съответна точка на посещение; 

- маршрутът може да се разшири, като в него се включат и други обекти от района, 

но за целта са необходими допълнителни проучвания и изготвяне на съответните 

екскурзоводски беседи. Комбинирането на ресурсното многообразие в района с 

геоложките ресурси позволява създаването на разнообразни туристически 

продукти; 

- необходимо е създаване на подобни маршрути в останалите райони на България, 

което ще увеличи туристическия потенциал на съответние райони; 

- подобни маршрути ще популяризират България като дестинация с голям потенциал 

за геоложки туризъм. 

 

Благодарности  
Авторите изказват своите благодарности на департамент „Природни науки“ и УПИЗ 

„Лаборатория по гемология“ към БФ в Нов български университет. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Синьовски Д. Геоконсервацията и геоложкото наследство на България. Сп. На БГД, г72, 

1–3, 2011, 99–110. 

Синьовски Д. Геотуристическият потенциал на местността „Сбеговете“ в западната част 

на Белоградчишките скали, Год. На МГУ, 55, I , Геология и геофизика, 2012, 56-60. 

Съчков Д., Д. Синьовски. Каньонът на река Дряновска, Габровска област. Год. На МГУ, 

53, I , Геология и геофизика, 2010, 119-124. 

Йорданов М., Й. Минчева-Стефанова. Геоложки екскурзии. Народна просвета, София, 

1960. 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2015 

 

70 

 

Костова Б., Р. Берберова. Геоложки феномени в Родопите – потенциал за развитие на 

геоложкия туризъм, Екологично инженерство и опазване на околната среда, 

"Екологизация 2010",9,3-4, 2010, 99-106. 

Костова Б., Р. Берберова, Р. Ергина, Р. Гюров. Родопи – научно-образователен маршрут за 

геоложки туризъм, Сб. доклади Осми международен симпозиум „Екология – 

устойчиво развитие 2012”. СУ-Враца, 2013, 117-127. 

Newsome D.,  R. Dowling. Geotourism, Taylor&Francis grou,. New York, 2006. 

Farsani N., C.Coelho, C. Costa. Geoparks and Geotourism: New Approaches to Sustainability 

for the 21st Century, Brown Walker Press, Florida, USA, 2012. 

Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp 

Минно-геоложки университет: http://mgu.bg/geosites/juglata.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-71- 

Valuation product of geological tourism in the Iskar gorge, Bulgaria 

Vanya Hadjieva, Bilyana Kostova, Ralitza Berberova   
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Abstract 

The aim of this work is preparation of preliminary valuation of the value of geological 

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

of competitive points against existing conditions. The specialized product includes of 

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

practice related to master program "International alternative tourism" based in Natural 

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

suitable for a wide range of customers.  

 
Key words: valuation, product, price, geotourism, Iskar gorge 

 

 

Остойностяване на продукт за геоложки туризъм в Искърски пролом, 

България 
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РЕЗЮМЕ 

Целта на настоящата разработка е изготвяне на предварителна оценка на стойността на 

продукт за геоложки туризъм, съпоставка с ценовите предложения за подобни продукти в 

района на Искърския пролом и оценка на конкурентността му спрямо тях. 

Специализираният продукт включва както геоложки обекти, така и други такива, които са 

разположени попътно в района на Искърския пролом. Въз основа на проведена студентска 

практика към магистърска програма „Международен алтернативен туризъм” на департамент 

“Природни науки” в НБУ се потвърди очакването, че маршрутът би представлявал интерес и 

е подходящ за предлагане на по-широк кръг от потребители. 

 

Ключови думи: остойностяване, геоложки туризъм, Искърски пролом 

 

 

Въведение  

Геоложкият туризъм е една от добре развитите форми на алтернативен туризъм в 

световната практика. В България този туристически продукт се предага рядко като 

самостоятелен такъв. Налични са множество публикации и книги за наличните ресурси за 
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този туризъм в различни страни и региони на света [Newsome D.,  R. Dowling, 2006; Farsani 

N. et al. 2012]. Българските издания представят информация предимно за произхода на 

отделни геоложки феномени в страната, без те да са обвързани помежду си като 

специализирани туристически маршрути [Съчков Д., Д. Синьовски, 2010; Синьовски Д., 

2011; Синьовски Д., 2012]. Публикациите, които показват изготвени продукти за геоложки 

туризъм в България са недостатъчни [Костова Б., Р. Берберова, 2010; Костова Б. и кол., 

2013; Костова Б., Р. Берберова, 2016].  

Предлагането на самостоятелни продукти за геоложки туризъм на туристическия 

пазар изисква изготвяне на предварителна оценка за стойността и конкурентността на този 

продукт.  

Целта на настоящата разработка е да се изготви предварителна оценка на стойността 

на такъв продукт, да се съпостави с ценовите предложения за подобни такива в района на 

Искърския пролом и да се оцени конкурентността му спрямо тях. 

Ценообразуването е сложен икономически процес, който се повлиява от много и 

разнообразни фактори – икономически (вътрешни и външни за организацията), 

политически, социални, религиозни, демографски, образователни, културни и т.н.   

Процесът на ценообразуване може да бъде разгледан и като елемент на маркетинга 

и в частност елемент от маркетинг-микса.  

Елементите на маркетинг-програмата могат да бъдат комбинирани по много 

начини или, казано с други думи, “маркетинг-миксовете” за различните продукти могат да 

варират твърде много и даже за един и същ продукт конкурентните компании могат да 

използват различни миксове. Класическите елементи на маркетинг-микса, известни още 

като „четирите Р“ включват: [Мичева Е., 1993; http://www.netmba.com/marketing/mix/] 

- продукт (product), 

- цена (price),  

- дистрибуция (placement) и  

- промоция (promotion). 

 

2. Обект на остойностяване  

 Обект на остойностяване е еднодневен туристически маршрут за алтернативен 

геоложки туризъм с начална и крайна точка гр. София: София – Владо Тричков – 

Реброво/гара Томпсън – Церово – гара Лакатник – Манастир „Седемте престола“ – 

Черепишки манастир „Успение Богородично“ – Лютиброд – София [Костова Б., Р. 

Берберова, 2016]. 

 

4. Методи 

- избор на метод за остойностяване на готовия продукт за геоложки туризъм чрез 

прилагане на аналитичен обзор; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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- остойностяване на продукта чрез прилагане на метода на стандартните разходи (Standart-
cost pricing); 

- съпоставка с ценовите предложения на подобни туристически продукти; 

- оценка на конкурентостта му на пазара. 

 

5. Резултати и дискусия 

Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който реализира печалба; 

другите елементи реализират разходи. Цената е също така един от най-гъвкавите елементи 

на този микс поради това, че може да бъде бързо променяна, за разлика от 

характеристиките на продукта или от задълженията към дистрибуторските канали.  

В теорията и практиката са познати разнообразни методи и техники за 

ценообразуване. Една от класическите техники за ценообразуване е посредством 

приложението на метода „разходи +“.  

В зависимост от това по какъв начин се определят двата структурни елемента на 

цената разходите и надбавката, съществуват няколко разновидности на ценовата формула 

разходи-плюс.  

Разходите, като структурен елемент на цената, могат да бъдат определени на базата 

на средни, стандартни или целеви показатели и съобразно това се прилагат следните 

методи:  

- Метод на средните разходи това е най-практикуваният калкулативен метод, но 

заедно с това и много рискован. Той се основава върху използването на данни от минали 

години и заради това може да се получи значително разминаване на фирмените оценки с 

текущите пазарни показатели. Средните разходи за 1-ца изделие се определят чрез 

разделяне на общите разходи на общото количество стоки или услуги. Основен 

недостатък на този метод е, че той не позволява да се варира с разходите при различно 

равнище на производство и продажби. 

- Метод на Кривата на опита той е разновидност на метода на средните разходи 

и се основава върху бъдещите средни разходи, които се вземат за база на цената. С 

натрупването на производствен и технологичен опит, а също и с усвояване на техниката 

на продажбите, разходите за производство и реализация по правило намаляват. Размерите 

на това намаление се движат между 15-20% при различните производства. Изхождайки от 

кривата на опита, за база на цените се вземат не фактическите разходи в момента, а 

средните разходи, които се очаква да има продукта при нарастването на продажбите. Този 

метод се използва в бързо развиващите се производства и пазари като електрониката, 

където обемите на произвежданата и реализирана продукция динамично се увеличават. 

Този метод носи същите рискове при ценообразуването, както и метода на средните 

разходи, а именно ако бъдещият обем на продажбите не бъде правилно определен и 

разходите не паднат до очакваното ниво, това би довело до реални загуби.  
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- Метод на целевите разходи - този метод се прилага във връзка с разработването 

на изделия, за които се знае предварително в какви граници могат да се движат техните 

продажни цени. Величината на цените е известна, а се търси това равнище на разходи, 

които би позволило да се продава по цени в даден ценови интервал. Този метод се прилага 

в отрасли, произвеждащи потребителски стоки с дълготрайна употреба. 

- Метод на стандартните разходи (Standart-cost pricing) – величината на 

разходите се определя на основата на установени нормативи за суровини, материали, труд 

и за различните елементи на постоянните разходи. Стандартната величина на използване 

на производствените мощности обикновено се приема за 80%. Използването на този метод 

е разпространено в отраслите с висока степен на концентрация на производството като 

автомобилостроенето, химическата промишленост, нефтопреработващата и др. отрасли.  

Прегледът на част от класическите методи на ценообразуване дава основание да се 

заключи, че именно методът на стандартните разходи би дал оптимален ефект по 

отношение на продукта за геоложки туризъм. При прилагането на метода може да се 

направи следната примерна калкулация, представена в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Примерна калкулация, в лева 

Перо Единична 

цена с 

ДДС 

Коли-

чество 

Общо + 40% печалба 

(-20% за сайта за 

групово 

пазаруване) 

Крайна 

цена 

Автобус пробег в кm 

(застраховка и т.н.) 

1.14 

лв./кm 

214 243.96   

Екскурзовод-беседа 20 

лв. 

1 20.00   

Командировки 

(екскурзовод+шофьор) 

30 

лв./ден 

2 60.00   

ОБЩО разходи за 19 

туриста 

  323.96 129.58 453.54 

ЕДИНИЧНА 

ПРОДАЖНА цена за 

един турист  

   23.87 23.87 

 

 Остойностяването на предложения туристически продукт за геоложки туризъм е 

изготвено за 19 туристи и включва: транспортни разходи и екскурзоводско обслужване. В 

цената не са включени туристическа застраховка, разходи за храна и входни такси 

(включените в маршрута обекти за посещение нямат входни такси). Предвидена е 

възможност за предлагане на продукта чрез сайт за групово пазаруване, тъй като в 

последните години популярността на този начин на пазаруване се увеличава.  

 Ценовите предложения за други подобни продукти, както и за настоящия нов 

продукт са представени в Таблица 2.  
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Таблица 2. Ценовите предложения  

Обекти Продъл-

жителност 

(дни) 

Разстояние, 

транспорт, 

кm 

Група, 

брой 

туристи 

Цена 

лв. 

Основни 

ценообразуващи 

елементи 

*София – Владо 

Тричков – 
Реброво/гара 

Томпсън – Церово – 
гара Лакатник – 
Манастир 

„Седемте 

престола“ – 
Черепишки 

манастир „Успение 

Богородично“ – 
Лютиброд – София 

1  214 19 23.87 транспорт, 

екскурзоводско 

обслужване 

София - Вазова 

екопътека (Гара Бов) 

– водопад „Скакля” 

– манастир „Седемте 

престола” – София 

[http://www.globaltou

r.bg] 

1 164 30 18.00 транспорт с 

автобус, 

екскурзоводско 

обслужване на 

български език,  

застраховка  

София - Гара Бов – 

водопад „Скакля” – 

с. Заселе – Под 

камико – София 

[http://www.atlas-

s.com] 

1 51  до 25 33.00 транспорт, 

екскурзоводско 

обслужване, 

преход до 

водопад Скакля, 

преход по 

екопътека "Под 

камико"  

София – Черепишки 

манастир – 

черепишки скали 

край с. Лютиброд – 

Лакатник – Водопад 

„Скакля” – София 

[http://alextrek.com] 

1 190 Над 8 35.00 транспорт, 

лицензиран 

планински водач, 

планинска 

застраховка 

 

София – Манастир 

„Седемте престола” - 

Черепишки манастир 

– Враца – Пещера 

„Леденика” – София 

1 230 До 15 37.00 няма 

информация 
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[http://www.espacebg.

org] 

*Забележка: създадения нов продукт за геоложки туризъм 
 

 Съпоставката показва, че стойността на специализираните продукти за геоложки 

туризъм не надвишава и е в рамките на пазарните цени на подобни услуги. Вижда се, че 

при формирането на цената основен елемент за всяка оферта се явават разходите за 

транспорт и екскурзоводско обслужване. При включване на застраховка в цената на 

предлагания продукт, неговата единична стойност няма да надвиши предлаганите на 

пазара ценови предложения. Това ни дава основание да смятаме, че такива туристически 

продукти са достъпни за потребителите, освен че биха представлявали интерес за тях. 

 

Заключение 

Изготвената предварителна оценка на стойността на предложения продукт за 

геоложки туризъм и направената съпоставка с ценовите предложения за подобни 

продукти в района на Искърския пролом ни дава основание да заключим, че подобен 

продукт би бил конкурентен на туристическия пазар.  
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Photometric study of the galaxies M 32 and M 110, close satellites of the large 

galaxy M 31 in Andromeda 

 
Tsvetan B. Georgiev 

New Bulgarian University,BG-1618 Sofia, Bulgaria 
Institute of Astronomy,,.BG-1784 Sofia, Bulgaria 

 
Abstract 

On the base of BVRI CCD photometry isophote maps and photometrical section across  the central 

parts of the galaxies are build. Photometrical evidences that M 32 is in front and M 110 is behind 

the disk of M 31 are derived. Comet-like shapes of the faint peripheries of both satellite galaxies, 

giving evidences about their interactions with the disk of M 31 are revealed. It seems M 32 

overcomes the central part of the M 31 disk, but M 110 leaves the peripheral part of the M 31 disk. 

 

Key words: galaxies – local group; galaxies – M 31, M 32 and M 110 

 

 

Фотометрично изследване на галактиките М 32 и М 110, близки 

спътници на голямата галактика М 31 в Андромеда 
 

Цветан Б. Георгиев 

Нов български университет, департамент „Природни науки“ 
Институт по астрономия, БАН 

 

РЕЗЮМЕ 

На базата на CCD фотометрия в системата BVRI са построени изофотни карти и 

фотометрични разрези на централните части на галактиките. Получени са фотометрични 

свидетелства, че М 32 е пред, а М 110 – зад диска на M 31.  Изявени са кометовидни форми 

на перифериите на дата спътника, свидетелстващи за взаимодействието им с диска на M 31. 

Изглежда М 32 връхлита централната част на диска на М 31, а М 110 напуска периферната 

област на диска.  

 

 

Увод 

Фигура 1, в ляво,  представя най-близката голяма спирална галактика, М 31, видима 

на фона на съзвездието Андромеда и наричана също Андромеда. Виждат се и двата ѝ  

спътника – малките елиптични галактики М 32 и М 110 (NGC 20). Впечатляващите тъмни 

ивици в диска на М31 са поглъщащи светлината газово-прахови стуктури. Съвременните 

представи за строежа и еволюцията на галактиките, както и за скалата на разстоянията във 

Вселената се базират до голяма степен върху знанията за тези три галактики. Галактиките 

М 32 и М 110 са изследвани многократно по отношение на тяхната морфология и тяхното 

взаимодействие с диска на М 31 (вж. напр.  Choi et al. [2002], Dierickx et al. [2014] и 

цитираната там литература).  
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Трите галактики са близки помежду си, но поради ограничената точност на методите 

за определяне на разстояния до галактиките, взаимното им разположение е неуточнено. 

Все пак се приема, че М 32 е пред, а М 110 зад диска на М 31. В такъв случай светлината 

от М 110, минаваща през периферията на диска на М 31 би следвало да търпи селективно 

поглъщане, увеличаващо се към центъра на М 31. Градиентът на селективното поглъщане 

към центъра на М 31 би могъл да се  детектира като отслабване и почервеняване на 

изображението на М 110 в направление към на центъра на М 31.     

За получаване на съвременни точни данни, подходящи за евентуално решаване на 

проблема,  авторът и негови колеги проведоха фотометрични наблюдения в Националната 

астрономическа обсерватория „Рожен“ и съответна числена обработка на изображения. 

Спътниците М32 и М110 бяха изследвани в стандартните фотометрични диапазони  B 

(син), V (визуален), R (червен) и I (инфрачервен). Размерите на кадрите, определени от 

наличната астрономическа камера, са 18’×27’. Камерата е доста по-чувствителна в 

червената област на спектъра, отколкото в синята, затова типичните единичниекспозиции 

в четирите фотометрични области са съответно 20 мин, 10 мин, 5 мини 5 мин [Geortgiev et 

al., 2015; Georgiev, 2015]. 

 

1. Фотометрични свидетелства, че М 32 пред, а М 110 – зад диска на М 31: 

Профилите на спътниците са различно повлияни от селективно потлъщане на 

светлината 

Фигура 1, в дясно, представлява схема на разположението на трите галактики според 

съвременните оценки на разстоянията до тях. Така, хипотетично, М 32 е пред, а М 110 – 

зад диска на Андромеда, но според средните стойности и средно-квадратичните 

отклонения на разстоянията тези хипотези не удовлетворяват дори 95 % критерий на 

Стюдънт. Удобно графично представяне на простите статистически тестове, използвано 

тук,  е публикувано неотдавна [Georgiev, 2014]].  

 

           
 

Фиг.1. В ляво: Галактиката Андромеда (М 31) и спътниците М 32 (малко нагоре и вляво от 

центъра на М 31) и М1 10 (надолу от центъра на М 31). Направлението „север“ е към 

десния долен ъгъл на кадъра, а „изток“ е към долния десет. Размерите на кадъра са 3
о
х 2

о
 

(http://www.californiaindianeducation.org/science_lab/andromeda_galaxy.html). В дясно: 

http://www.californiaindianeducation.org/science_lab/andromeda_galaxy.html
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Схема на разположението на трите галактики, проектирани върху равнина менаваща през 

лъча на зрението към М 31 и малката ос на изображението на М 31. Вертикалните отсечки 

показват средно-квадратичните отклонения на съвременните оценки на разстоянията до 

трите галактики [Geortgiev et al. 2015]. 

 

Дълбоките фотометрични кадри бяха използвани за построяване на фотометрични 

разрези през центровете на спътниците на М 31 в две направления. Първото направление, 

използвано за сравнение, е допирателно към изофотната елипса на М 31, съответна на 

центъра на спътника. По това направление следва да се наблюдават  приблизително 

еднакви яркости и цветови индекси от двете страни на спътника, а формите на профилите 

на спътниците следва да са приблизително центросиметрични. Второто направление е 

дефинирано от центъра на спътника и центъра на М 31. Ако спътникът е зад диска на М 31 

следва да се наблюдава асиметрия на двете крила на профила му. Крилото към центъра на 

М 31 следва да е по-слабо и по-червено.  

Фигура 2 показва фотометричните разрези  в „светлината“ на цветовия индекс (b-r) 

+ (v-i). Тук b, v, r и i са яркостите, калибрирани във фотометричната  система BVRI. 

Яркостите  са комбинирани така, че (i) да се използват всички кадри и (ii) да се постигне 

максимално чувствителен към почервеняване цветови индекс. По-високите стойности на 

индекса съответстват на „по-червено“ светене от обекта, което пък свидетелства за по-

високо селективно поглъщане по лъча на зрението.   

 

 
 

Фиг.2. Цветови профили през центровете на М 32 и М1 10.  В ляво: По допирателната към 

елиптичната изофота на М 31. Фонът е приблизително постоянен и профилите са 

приблизително симетрични. В дясно: По направленето към центъра на M 31  фонът 

почервенява, профилът на М 32 е пак симетричен, но профилът на М 110 е деформиран и  

почервенял към М 31. Профилите  потвърждават  предполаганото взаимно разположение 

на трите галактики, дадено схематично на  фиг.1, в дясно [Geortgiev et al. 2015].  
 

На фиг.2 правите линии представят хода на средния цветови индекс в околността 

на спътника. Очаквано той е постоянен по първото направление (в ляво) и почервеняващ 

по второто, към центъра на М 31 (в дясно). Триъгълниците (горе) и трапеците (долу) 

съответстват на характерната форма на фотометричните профили на двата спътника, с 

пренебрегване на факта, че техните ядра са по-сини от околността си. Изводът за 

разположението на спътниците идва от сравнението на техните профили към центъра на 
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М 31 (за отстояния от -4’ до -1’) и в обратно направление (за отдстояния от 1’ до 4’). При 

М 32 профилът към М31 отвътре (отляво) е несъществено по син, но при М 110 отвътре 

(от ляво) е съществено по-червен. Така фотометричните разрези потвърждават взаимното 

разположение на трите галактики, дадено на фиг. 1, в дясно.  В статията на Georgiev et al. 

[2015] този резултат е илюстриран и чрез цветни карти чрез други цветови индекси.  

 

 

2.Фотометрични свидетелства, че спътниците взаимодействат с диска ва М 31: 

Перифериите на спътниците имат кометовидни форми 

Централните ярки  части на галактиките М 32 и М 110 имат приблизително центро-

симетрично разпределение на яркостта, но слабите им периферни части, видими на 

съвременната дълбока снимка, представена на фиг.1, вляво, са озадачаващи. Изглежда 

тези малки елиптични галактики имат кометовидни периферии, които могат да се 

интерпретират като видими прояви на взаимодействие с диска на М 31. Нашите дълбоки 

кадри позволяват да се направят фотометрични изводи и в тази насока. 

Фигура 3 показва калибрирани изофотни карти М 110 [Georgiev et al. 2015].  Трябва 

да се отбележи, че поради качествата на конкретната цифрова камера най-левият кадър (в 

сини лъчи) има изкуствено повишена чувствителност в североизточния и югозападния 

ъгъл, изразена в дефорамеция на най-долното изофотно ниво.  Диагонамната линия през 

третия кадър се дължи на преминаване на изкуствен спътник през полето на кадъра. 

 

 
 

Фиг. 3.  Изофотни карти на изображенията на М 110, калибрирани към фотометричната 

система BVRI (от ляво на дясно), с яркостен интервал 1звездна величина (2.5 пъти 

изменение на яяркостта).  Най-ниските изофотни нива съответстват на 26.0, 25.5, 25.0 и 

24.5 звездни величини от квадратна секунда от небето. Север е горе, изток е вляво. 

Интервалът между рамковите маркери е 5’. Ярката част на изображението на М 110 има 

слабо  „опашка“ надолу, вляво, към диска на М 31 [Geortgiev et al. 2015].   

 

Спътникът М 110, представен а фиг.3, е разположен на около 40’ северозападно от 

центъра на М 31. Там, сравнително далече от центъра на М 31, дискът на М 31 има ниска 

яркост, нисък градиент на яркостта и ниск градиент на цветовия индекс.  Освен това, 

централната част на М 110 е над 2-3 пъти по-малко ярка отколкото централната част на 

другия спътник,  М 32, а размерът на кадъра е недостатъчен за да обхване периферията на 

М 110. Всички тези обстоятелства затрудняват получаването на точни фотометрични 
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данни за крайно слабите светлинни потоци. Но и така се нижда, че периферията на М 110 

и се характеризира с увеличен позиционен ъгъл, а слабата „опашка“ към диска на М 31 

може да се интерпретира като резултат от взаимодействие между двете галактики.   

Спътникът М 32 е разположен на около 15’ южно от центъра на М 31 и на югозапад 

от ярката част на диска на М 31. Там дискът на М 31 се характеризира с висока яркост, 

висок градиент на яркостта и висок градиент на цветовия индекс. Самият спътник пък се 

характеризира с малки размери и висока повърхностна яркост.  Затова изображенията на 

М 32 бяха обработени допълнително, включително чрез изправяне на околния фон.  

Фигура 4 показва различни калибрирани изофотни карти М 32. Вертикалните линии 

сочат нагоре към центъра на М 31. Слабо наклонените диагонални линии сочат към 

спътника М 110. Силно наклонените диагонални линии са перпендикулярни към голямата 

ос на изображението на М 31. Елипсите, чието коментиране тук не е необходимо, са 

описани в съответната статия [Georgiev, 2015].  

 

     
 

Фиг.4. Горе: Изофотни карти на изображенията на М 32  с яркостни нива както на фиг.3, 

но с размер на кадрите 12’×22’. Долу: Изофотни карти на съответните остатъчни  

изображения, отделени медианно с апертура с диаметър 7.3’. Размерът на апертурата е 

показан с кръг. Ярката част на М 32 има широка опашка надолу, вляво, по направлението 

откъм М 110 вавън от М 31  [Geortgiev 2015].  

 

На фиг.4, в горната редица, са представени калибрирани изофотни карти на М 32. 

Там,  както при М 110, на фг.3, периферията на М 32, се характеризира с увеличен 

позиционен ъгъл. В този случай широката и ярка „опашка“ е насочена към към диска на М 

31. Отново следва да се предположи, че се наблюдават свидетелства за взаимодействие 

между двете галактики..  

На фиг.4, в долната редица, са представени изофотни карти на остатъчните  

изображения на М 32. (Остатъчно изображение се нарича изображението, което е разлика 
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между оригиналното изображение и изгладеното по някакъв начин оригинално изобра-

жение.)  В този случай остатъчните изображение са изявени над околния „изправен“ фон 

чрез медианна филтрация с диаметър на апертурата 7.3’. Остатъчните изображения 

показват, че М 32 има  и широка опашка, по-червена от околнстта си и насочена навън от 

диска на М 31. Повече информация за морфологията на тази опашка дават цветовите 

индекси [Georgiev, 2015] 

Фигура 5 показва черно-бели и изофотни карти на остатъчни изображения, отделени 

както в случая на фиг.4, но с използване на цветовите индекси (b-i) и (b-v)+(v-i).  Тези 

карти изявяват сърпообразно образувание около ярката част на М 31, имащо малко по-син 

цвят от околността и опаша надолу (на юг), имаща малко по-червен цвят от околността.   

 

              
 

Фиг.5. Остатъчни изображения на М 32 в светлината на цветовите индекси (b-i) и (b-v)+(v-

i), отделени чрез медианна филтрация с апертура 7.3’. (Апертурата е показана с кръгове.) 

В ляво: Черно-бели карти, където черното и бялото съответстват на по-червена и по-синя 

яркаст; В дясно: Съответните изофотни карти. Според двата вида карти изображението на 

М 32 почеренява плавно към центъра и има опашка, насочена на юг. [Georgiev, 2015].   

 

Заключение 
Проведеното фотометрично изследване потвърждава предположението, че по оценки на 

разстоянията М 32 е пред, а М 110 – зад диска на M 31. Изявени са и кометовидни форми на 

перифериите на дата спътника, свидетелстващи за взаимодействие с диска на M 31. При това 

опашките на кометовидните периферии на двата спътника са ориентирани приблизително 

на позиционен ъгъл 28
о
, по направлението, дефинирано от двата спътника.  

Според осайта  NED (NASA/IPAC Extragalactic Database,  https://ned.ipac.caltech.edu/  

лъчевите скорости галактиките М 31, М 32 и М 110, съответни на приближаване към нас, 

са -300, -200 и -241 км/с. Тогава, ако изтъкнатите опашки се смятат за изоставащи части от 

галактиките-спътници, следва да се смята, че М 32 връхлита близката до центъра част на 

диска на М 31с лъева скорост около 100 км/с, а М 110 напуска далечната от центъра на М 

31 част на диска с лъчева скорост около 60 км/с. Предстои получените изводи да бъдат 

проверени на по-богат и по-точен наблюдателен материал.  
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Basic data about the Sun and the solar activity 
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Abstract  
The most important data and facts about the Sun and the e solar activity are presented.  The 

contemporary concepts about the solar structure and evolution, the elements of the solar activity, as 

well as the basic particularities of the 11 years cycle of activity are regarded. The behavior of the 

solar activity tends today to an epoch of solar minimum like to that in 1640 – 1710. Therefore, in 

the next decades very small number of solar spots, as well as and decreasing of the solar irradiation 

by about 1.5 % may be expected. If the global worming is be neglectful, cold winters and 

decreasing of the mean ground temperature by about 0.5 K may be expected too.  

 

Key words:  Sun – solar activity  
 

 

Основни данни за Слънцето и слънчевата  активност  
 

Цветан Б. Георгиев 

Нов български университет, департамент „Природни науки“ 
Институт по астрономия, БАН 

 
Резюме 

Представени са най-важните данни и факти за Слънцето и слънчевата активност. Обхванати 

са съвременните схващания за строежа и еволюцията на Слънцето, за  елементите на 

слънчевата активност и за основните особености на 11-годишния цикъл на активност. 

Съвременното поведение на слънчевата петно-образувателност клони към епоха на слънчев 

минимум, подобен на този от периода 1640 – 1710 г. Следователно, пред следващите  

десетилетия може да се очаква незначителен брой слънчеви петна и намаляване на общото 

слънчево лъчение с около 1.5 %. Ако се пренебрегне глобалното затопляне, би трябвало да 

се очакват студени зими и понижение на средната приземна температура с около 0.5  К.  

 

 

Увод 

 В тази статия са описани накратко най-важните явления и процеси на Слънцето, 

заедно с тяхната приблизителна интерпретация. Основните данни и факти за Слънцето са 

много. Тwк са приведени само най-важните от тях, със закръглени числени стойности.  

Отделено е внимание на строежа и еволюцията на Слънцето, на елементите на неговата 

активност и на характеристиките на 11 годишния цикъл на активност.  Накрая е приведена 

съвременната  прогноза за слънчевата активност в следващите десетилетия. Повече 

информация може да бъде намерена в цитираната литература и в Интернет. 

 Темата е твърде обширна, а в множество нейни аспекти съвременните изследвания 

са на предния край на хелиофизиката. Но поради желателния неголям обем на  статията 
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въпросите около спектъра на лъчението и магнитното поле на Слънцето, както и  и 

историята на изследванията не Слънцето и слънчевата активност, не са засегнати. 

 

1.Основни данни за  Слънцето 

 Слънцето е гигантско плазмено кълбо и гравитационен център на Слънчевата пла-

нетна система. То е  и неголяма нормална звезда от спектрален клас G2V, с температура 

на повърхността (фотосферата) 5800 К.  Диаметърът на Слънцето, 1.4 млн. км, е 117 

пъти по-голям от диаметъра на Земята  (12.8 хил. км) и 109 пъти по-малък от разстоянието 

Слънце – Земя (150 млн. км). Слънчевата светлина достига Земята за 8.3 мин.  Масата на 

Слънцето,  2 × 10
30

 кг, е 333 000 пъти по-голяма от масата на Земята (6×10
24

 кг). Слънцето 

е по-масивно от  ¾ от звездите в Галактиката. (Броят на звездите в Млечния път, Нашата 

галактика, е 200-300 млрд.) Масата на всички други тела и среди  в Слънчевата система е 

само около 1/1000 от масата на Слънцето. Средната плътност на Слънцето, 1.4 г/см
3
, 

почти 4 пъти по-ниска от земната (5.5 г/см
3
) и близка до юпитеровата (1.3 г/см

3
).  

Химическият състав на слънчевата фотосфера е 74 % водород, 25 % хелий и 1 % други 

химически елементи. Слънцето се върти диференциално с период при екватора 25 дн. Км 

високи хелиографски ширини периодът на въртене клони към 30 дн.  

Светимостта на Слънцето, 3.85×10
26

 Вт, е по-голяма от светимостите на 4/5 от 

звездите в Галактиката. Днес се мята, че слънчевата енергия произхожда от термоядрен 

синтез в централната част  на Слънцето, при който всяка секунда 620 млн. т водород се 

превръщат в хелий. Теоретично температурата в центъра на Слънцето е 16 млн. К, 

плътността е 150 г/см
3
, а налягането е 2.5 млрд. атм.  

Слънчевата константа е мощността на лъчистата енергия от Слънцето, достигаща 

до единица площ извън земната атмосфера. Тя се оценява на 1370  Вт/м
3
 или на 1.99  

кал/см
2
/мин. След 1980 г слънчевата константа се мери много точно и е установено, че 

поради слънчевата активност тя се мени в рамките на ± 0.05 %.  Увеличение от 0.1 % е 

регистрирано при максимума на Слънчева активност през 2001 г. До земната повърхност 

достига около 1/2 от слънчевата енергия, защото 1/3 се отразява, а около 1/6 се поглъща  

от атмосферата. В настоящата епоха вариациите на слънчевата константа и земното 

албедо (коефициента на отражение на Земята) са пренебрежими за метеорологичното 

време и климат. Основната причина за стабилността или променливостта на приземните 

време и климат е състоянието на Световния океан – огромен акумулатор на топлина. 

Еволюцията на Слънцето и на подобните нему нормални звезди се смята за 

изяснена (фиг.1, горе). Слънцето и Слънчевата система са възникнали при гравитационен 

колапс на междузвезден газово-прахов облак преди около 4.5 млрд. г. Смята се, че  

Слънцето има „гориво“ за още поне 3 млрд. г. В течение на еволюцията си като нормална 

звезда Слънцето е увеличавало бавно своите радиус и светимост, без да изменя 

съществено повърхностната си температура (фиг.1, долу). Преди 2 и преди 1 млрд. г 

светимостта на Слънцето е била съответно с 16 % и 10 % по-малка, а след 1 и 2 млрд. г тя 

следва да се увеличи съответно с 10 % и 20 %. По-нататък Слънцето следва да се раздува 

и увеличава светимостта си все по-бързо.  

След изчерпването на водорода в централната част на Слънцето, термоядреният 

синтез на хелий от водород следва да продължи в тънък сферичен слой с постепенно 

увеличаващ се радиус. Температурата и налягането в центъра на Слънцето,  доминиран от 

хелий,  следва да се повишат значително и да създадат условия за следващи, по-високо 
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енергетични термоядрени реакции. Тогава тялото на Слънцето, получавайки откъм 

недрата си повече енергия, следва да се разширява и разрежда, като повърхността му се 

увеличава и изстива.  

По-късно „горенето“ на водорода, а по късно евентуално и на хелия, следваа да 

приключат и в центъра да има инертен въглерод. Тогава разредената около 10
6
 пъти и 

охладена до 2000-3000 К фотосфера на Слънцето ще се разпростре отвъд земната орбита, 

поглъщайки междувременно Меркурий, Венера и Земята. Така Слънцето ще се превърне в 

звезда от тип червен гигант и ще започне да с разсейва в околното пространство във вид 

на планетарна мъглявина.  

Същевременно, след изчерпване на възможните термоядрени реакции в центъра, 

мощното вътрешно лъчисто налягане ще секне и гравитацията ще сгъсти още повече 

въглерода в центъра. Атомните ядра ще се доближат максимално и плътността ще нарасне 

многократно. След разсейването на външните слоеве в околното пространство в течение 

на около 1 млрд.г, от бъдещото Слънце – звезда от тип червен  гигант – ще остане само 

неговото ядро – звезда от тип бяло джудже. Такава звезда голяма примерно колкото 

Земята, но има повърхностна температура около 50 хил. К и плътност  около 60 т/см
3
. 

Бялото джудже, останало от Слънцето, следва да излъчва в околното пространство и да се 

охлажда безпроблемно в течение на милиарди години, превръщайки се накрая в мъртва 

звезда от тип черно джудже. 

 

      
 

 
 

Фиг.1. Съвременни представи за еволюцията на Слънцето за милиарди години.  
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Горе:  Основни етапи – възникване, нормална звезда, червен гигант, планетарна 

мъглявина, бяло джудже (https://kishukishan.wordpress.com/category/space-science/);  

 Долу: Относително изменение на светимостта,  радиуса и температурата в сравнение със 

съвременните стойности (http://speculativeevolution.wikia.com/wiki/Future_geography). 

 

Съвременната астрофизика съществува само около 100 години. Дали учените могат 

да се изказват уверено за процеси при Слънцето и звездите, продължаващи милиарди 

години? Да.  Дърветата в една гора живеят стотици години, но сред тях има млади, стари и 

мъртви. Затова не е необходимо гората да бъде изучавана векове. Достатъчно е да се 

разбира от дървета. Звездите са несравнимо по-прости дърветата (вж. по-долу) и се 

наблюдават във всички фази на еволюция. Затова съвременните представи за строежа и 

еволюцията на звездите се смятат за добре обосновани. (За повече информация вижте 

напр. [Николов и Калинков, 1988; Дерменджиев, 1997; Кюркчиева, 204].) 

Обаче, има съществен проблем – регистрираният поток неутрино от слънчевите 

недра продължава да изглежда съществено по-нисък от о очаквания и съвременният модел 

за произхода на слънчевата енергия се доуточнява.   

 

2. Строеж на Слънцето 

 Слънцето и звездите изглеждат най-простите тела в неживата природа, защото  

техните строеж и еволюция (при наблюдавания почти еднакъв химичен състав) зависят 

практически само от техните начални маси. Различията в химическия състав на звездите 

са малки и слабо влияещи на еволюцията.  

 

 

 
 

Фиг.2. Строеж на Слънцето: ядро (core), радиативна зона (radiative zone), преходна линия  

(tachokline),  конвективна зона (convective zone), фотосфера (photosphere), хромосфера 

(chromosphere), корона (corona) и слънчев вятър (solar wind). Показани са и елементи на 

слънчевата активност, наблюдаеми в оптичния диапазон: гранула (granule), петно (spot), 

https://kishukishan.wordpress.com/category/space-science/
http://speculativeevolution.wikia.com/wiki/Future_geography
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избухване (flare), протуберанс (prominence). 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sun#/media/File:Sun_poster.svg). 

 

Строежът на Слънцето (фиг.2) изпъква най-ясно при проследяване на радиалния ход 

на температурата. В недрата на Слънцето температурният ход е предполагаем, а в 

слънчевата фотосфера и атмосфера – наблюдаем. В строежа на Слънцето различават 

срънчево тяло, включващо ядро, радиативен слой, конвективен слой и фотосфера, както 

и слънчева атмосфера, включваща хромосфера,  корона и слънчев вятър. 

 

Слънчевото ядро е най-вътрешната част от Слънцето, имаща радиус около 1/4 от 

радиуса на Слънцето и температура 16 – 15  млн. К. Слънчевата енергия, във на лъчение, 

се генерира в ядрото чрез термоядрени реакции. Светлинните кванти, фотоните, породени 

в ядрото се преизлъчват многократно и достигат до повърхността около 1 млн. г. По-

нататък фотоните продължават през слънчевата атмосфера практически без поглъщане. 

Радиативният слой има дебелина около 1/2 от радиуса и температура 15 – 2 млн. К. В 

него енергията се пренася отвътре навън чрез преизлъчване. Конвективният слой има 

дебелина около 1/4 от радиуса. В него температура пада от около 2 млн. К до само около 6 

хил. К. В този слой енергията се пренася отвътре навън главно чрез вертикални 

конвективни движения на плазмата.  

Слънчевата фотосфера е ярко светещият най-външен слой или на слънчевото тяло,  

имащ дебелина около 500 км и с температура около 5800 К и (фиг.1 в средата; фиг.2). 

(Дебелината на фотосферата се отнася за оптична дълбочина единица, т.е. дълбочината, от 

която лъчението излиза отслабено е-пъти.) Плътността на фотосферата, 2×10
-4

 кг/м
3
,  е 

около 600 пъти по-ниска от тази на приземната атмосфера (1.2 кг/м
3
). Фотосферата е 

слоят, в който възникват слънчевите избухвания.  

Видът на слънчевия диск зависи от дължината на вълната на наблюдението. 

Във визуални лъчи (550 ± 50 нм, фиг.1, горе, в средата) към лимба (края) на 

слънчевия диск яркостта бавно намалява, а лъчението леко почервенява. Причината е, че 

към периферията на диска лъчът на клони към допирателна към слънчевото тяло 

оптичната дълбочина единица съответства на по-горни и по-хладни фотосферни пластове. 

Лимбът изглежда рязко очертан защото там оптичната дълбочина единица за визуални 

лъчи се отнася най-горния и най-хладен фотосферен слой, който е много тънък.  

 

     
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun#/media/File:Sun_poster.svg
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Фиг.3. Слънчевият диск.  В ляво: В Нα  лъчи, с петна, потъмняване към лимба, проту-

беранси и активни области (http://casswww.ucsd.edu/archive/public/tutorial/Sun.html); 

В средата:  В ултравиолетови лъчи, при хромосферни избухвания – горе  в средата и долу 

вдясно, на лимба (https://en.wikipedia.org/wiki/Sun#/media/File:Sun_-_August_1,_2010.jpg); 

В дясно: В радиолъчи, със силно потъмняване към лимба и с радиоизлъчването от долната 

корона (http://www.hartrao.ac.za/news/030828nassp/). 

 

В червена светлина, в лъчите на водородната линия Нα (на 656.3 нм, фиг.3, в ляво), 

потъмняването към либа е по-силно, а лимбът е размит, защото за червени лъчи оптич-

ната дълбочина единица съответства на по-дебел излъчващ пласт. Край лимба се виждат в 

профил неголеми протуберанси. Тъмните ленти (влакна) по диска са проекции на големи 

протуберанси, които, бидейки по-хладни от околността си, изглеждат по-тъмни.  Големите 

ярки петна са активни области, които изпъкват като по-горещи от околността си.   

В ултравиолетови лъчи (на 100 нм, фиг.3, в средата) лимбът е обхванат от ярък об-

ръч и дифузен пръстен, дължащи се на относително по-силното  ултравиолетово лъчение 

от най-долната слънчевата корона. Светлите и тъмните петна съответстват на области с 

повишена и понижена хромосферна активност. Сложната структура в диска (горе, в ляво) 

и яркия проблясък на лимба (долу, в дясно) се дължат на слънчеви избухвания.  

В радио-лъчи (на 2.5 см, фиг.3, в дясно)  слънчевият диск има плавно намаляваща 

яркост към лимба и е обхванат и силно излъчващата долна корона,  (фиг.2, в дясно). 

Изображението е с ниска разделителност, защото е синтезирано от множество точкови 

радио-измервания. (При радиотелескопите двумерни изображения се получават след 

компютърна обработка на данните.)  

Слънчевата фотосфера има гранулярна структура, приличаща на кипящ мармалад 

(фиг.4, в ляво и в средата). Гранулите, с размери около 1000 км и време на съществуване 

около 20 мин са фотосферни клетки. В техните по-горещи и ярки центрове се издига 

гореща плазма, а в техните по-хладни и тъмни периферии се спуска охладена плазма. При 

наблюдение на лимба с висока разделителност лимбът изглежда назъбен, а  над гранулите 

могат да се наблюдават плазмени езици, а (фиг.4, в дясно).   
 

      
 

http://casswww.ucsd.edu/archive/public/tutorial/Sun.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun#/media/File:Sun_-_August_1,_2010.jpg
http://www.hartrao.ac.za/news/030828nassp/
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Фиг.4. Размери на слънчевите детайли. В ляво: Фотосферни гранули и Западна Европа 

(https://cnes.fr/en/web/CNES-en/6985-corot-detects-oscillations-in-3-distant-stars.php); В сре-
дата: Слънчево петно и Земята (htp://www.isf.astro.su.se/highlights/downflows/index.html);  

В дясно: Малък слънчев протуберанс и Земята  (http://imgarcade.com/1/solar-prominence/). 

 

Сънчевата хромосфера (червена сфера) е най-долният атмосферен слой, с дебелина 

около 10 – 15 хил. При пълно слънчево затъмнение хромосферата се вижда като тънък 

червен пръстен около черния лунен диск (фиг.5, в ляво и в средата).  В хромосферата, на 

около 2000 км над фотосферата, се достига минималната за Слънцето температура, 4500 

К. До горната граница на хромосферата, която не е добре дефинирана, температурата 

расте плавно до около 6000 К. По-нагоре, в долната корона, температурата нараства рязко. 

Хромосферата е слоят, в който се развиват слънчевите избухвания.  

Слънчевата корона е горната част на слънчевата атмосфера (фиг.2, фиг.5). Яркостта 

на короната е над 10
6
 пъти по-ниска от яркостта на слънчевия диск. Поради това короната 

се наблюдава само при пълни слънчеви затъмнения или чрез телескоп – коронограф. От 

хромосферата нагоре плътността на короната бързо пада, но температурата бързо расте и 

на височина около ½ слънчев радиус става около 2×10
6
 К. След това температурата бавно 

пада, но на разстояние 2 радиуса тя е все още около 10
6
 К. Тази температура съответства 

на средната кинетична енергия на електроните. Обаче електронната концентрация там е 

крайно ниска, около 10
7
 cm

-3
. За сравнение, концентрацията на приземния въздух е 

2.7×10
19

 cm
-3

,  около 4×10
12

 пъти по-висока(!). С отдалечаване  от Слънцето короната става 

все по-разредена и хладна, но се проследява уверено до над 20 слънчеви радиуса. 

 

   
 

Фиг. 5.  В ляво: Хромосфера и корона при затъмнение на активно Слънце;  

В средата: При затъмнение на спокойно Слънце (https://en.wikipedia.org/wiki/Corona);   

В дясно: Магнитни силови линии в активните области и в слънчевата корона 

(https://www2.mps.mpg.de/de/projekte/solar-corona3d/index_print.html) 

 

 При активно Слънце короната е голяма и приблизително правилна (фиг.5, в ляво). 

При спокойно Слънце короната е малка и разпокъсана, с изпъкващи лъчисти образувания, 

наричани стримери  (фиг.5, в средата). (Короната в ляво изглежда относително по-малка 

защото е онагледена само най-ярката ѝ вътрешна част).  

https://cnes.fr/en/web/CNES-en/6985-corot-detects-oscillations-in-3-distant-stars.php
http://imgarcade.com/1/solar-prominence/
https://en.wikipedia.org/wiki/Corona
https://www2.mps.mpg.de/de/projekte/solar-corona3d/index_print.html
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В слънчевата хромосфера и корона се наблюдават хаотично разположени локални 

магнитни полета. (фиг.5, в дясно). Ролята на магнитните полета за структурите и еволю-

циите на детайлите в слънчевата корона се изучава интензивно.  

Причините за високата температура на короната не са доизяснени. Изглежда при 

радиуса на минимума на слънчевата температура, непосредствено над фотосферата, се 

реализира най-висока ефективност на охлаждането, което пък от своя страна подпомага 

подгряването на короната. Обаче, днес се смята че  короната се подгрява главно от хромо-

сферните избухвания и съпровождащите ги процеси на изхвърляне плазмена маса в 

слънчевата атмосфера (фиг.6, в ляво и в средата).  

Слънчевият вятър е непрекъснато разширяващата се слънчева корона   (фиг.2, 

фиг.6, в дясно). Той е радиален поток от слънчева плазма, запълващ междупланетното 

пространство до около 100 а.е. (1 астрономична единица (а.е.) е средният радиус на 

земната орбита, около 150 млн.км.). Енергията на слънчевия вятър се носи главно от 

протони с концентрация около 10 см
-3

. Температурата на слънчевия вятър, съответнана 

кинетичната енергия на неговите частици, е 5-10 хил. К, а магнитното му поле има  

индукция около 10
-5

 Гс. Хелиевите ядра (α-частиците) са малко, а електроните, които са 

около 2000 пъти по-леки от протоните, не носят значима кинетична енергия. (За повече 

информация вижте напр. [Николов и Калинков, 1988; Дерменджиев, 1997; Кюркчиева, 

204; Георгиев и др. 2007ab; Комитов [2008]].) 

 

            
 

Фиг. 6. В ляво: Мощно избухване (на лимба в дясно) и активна област край избухването, в 

ултравиолетови лъчи  (http://www.windows2universe.org/sun/atmosphere/solar_flares.html);   
В средата: Мощно изхвърляне на маса в короната, наблюдавано с телескоп – коронограф 

(http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Solar_storm_heading_toward_Earth);  В дясно: 

Изкривяване на междупланетното магнитно поле, носено от слънчевия  вятър, съответно 

на Архимедова спирала: 1 – магнитно-силови линии, 2 – ударна вълна, 3 – земна 

магнитосфера, 4 – граница на магнитосферата, 5 – орбита на Земята, 8 – траектория на 

заредената частица (http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Solar+Winds). 

 

 Поради въртенето на Слънцето, с линейна скорост на екватора 2 км/с, простран-

ствените елементи на слънчевия вятър се отдалечават от Слънцето със скорост около 400 

км/с по Архимедови спирали, т.е. с равномерно увеличаване на разстоянието и постоянен 

ъгъл на отклонение (фиг.6, вдясно).   

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Solar_storm_heading_toward_Earth
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Solar+Winds
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3. Елементи на слънчевата активност 

 Слънчевата активност е съвкупност от прояви на нестационрани явления в 

слънчевата фотосфера и атмосфера, състоящи се във възникване и изчезване на активни 

области, петна, протуберанси, хромосферни избухвания, коронални изхвърляния на маса и 

др. Промените на ултравиолетовото, рентгеновото и радио-лъчението също са прояви на 

слънчева активност. Процесите и явленията при слънчевата активност са свързани по 

между си и се разглеждат като следствия глобални и локални промени на слънчевото 

магнитно поле.   

Слънчевите петна  са образувания във  фотосферата с по-ниска температура, 

поради което те изглеждат по-тъмни от околността си (фиг.2, в ляво, горе; фиг.4, в 

средата). Те имат диаметри до десетки хиляди километри, температури около 4000 К и 

време на съществуване до десетки денонощия.  Петната се появяват най-често на групи, в 

които отделните петна се появяват и изчезват, но групата може да съществува години. 

Петната са тясно свързани с магнитни явления в конвективния слой на Слънцето. Те имат 

магнитни полета с индукции около 2000 Гс, докато магнитната индукция в „спокойната“ 

фотосферата е 1-2 Гс. (Нна земната повърхност магнитната индукция е около 0.6 Гс.)  

Слънчевите  протуберанси са листовидни образувания над фотосферата, най-често 

съставени от отделни арки (примки) или нишки (фиг.2, долу, вдясно фиг. 4, вдясно).  Те са 

около 100 пъти по-плътни от обкръжаващата ги корона и много по-хладни.  Протубе-

рансите имат температури около 5000 К в среда температура около 1млн. К. Преди да се 

разсеят в короната те могат да растат до стотици хиляди километри и да съществуват до 

стотици дни. Протуберансите се наблюдават обикновено над активните области, като 

светят главно в линиите на йонизирания водород. Те се поддържат в квазистационарно 

състояние от арковидни магнитни полета с индукция 10 – 100 Гс.  

Слънчевите избухвания са хромосферни процеси, траещи от минути до часове. Те  

се наблюдават като локални повишения на яркостта на Слънчевия диск (фиг.3, в ляво и в 

средата; фиг.6, в ляво). Всъщност 90 % от лъчението на избухването е ултравиолетово и 

рентгеново. Избухванията са  най-мощните, взривни прояви на слънчевата активност, с 

енергия до 10
25

 Дж за 1000 с. За  сравнение, енергиите на най-мощните вулкани, земетре-

сения, както и на едномегатонните ядрени бомби са съответно 10
5
, 10

6
 и 10

8
 пъти по-

малки. Избухването стана обикновено в активна област, където се наблюдават голямо 

петно или група петна.  

Слънчевите избухвания се делят на няколко класа по оптически характеристики, 

рентгеново излъчване, поток високо енергетични частици и т.н.  Те се подчиняват на зако-

на на фликершума, т.е. за определен интервал време зависимостта между енергията на 

избухването и броя избухвания с дадена енергия е линейно намаляваща в log-log коорди-

нати,. (Тази зависимост е подобна на известния а в сеизмологията закон на Гутенберг-

Рихтер за сила и повторяемост на земетресенията.) 

Освен чрез лъчение, при слънчевите избухвания енергия се отнася още чрез 

изхвърляне на плазма в короната (фиг.6, в средата) и на чрез потоци заредени частици в 

между-планетното пространство, като добавка към слънчевия вятър.  

При избухване към слънчевия вятър се добавя поток с няколкократно по-висока 

концентрация на протони и скорост около 1000 км/с. В полето на слънчевия вятър е 

„замразено“ магнитно поле. Добавеният поток взаимодейства с това поле, предизвиквайки 
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ударни вълни които деформират земната магнитосфера и предизвикват магнитни бури на 

Земята (фиг.6, в дясно). Поради въртенето на Слънцето линиите на междупланетното 

магнитно поле също имат форма на Архимедови спирали и корпускулярните потоци 

атакуват земната матнитосфера под ъгъл 50
о
 на запад от направлението към Слънцето 

(фиг.5, вдясно). Корпускулярният поток има начална скорост и посока, но неговата  

траектория в пространството е променлива  Затова предсказването на геомагнитни бури, 

предизвикани от слънчеви корпускулярни, потоци е сложно и не винаги успешно. (За 

повече информация вижте [Дерменджиев, 1997; Кюркчиева, 204; Георгиев и др., 2007ab; 

Комитов, 2008].) 

 

4. Цикличности на слънчевата активност  
 Слънчевият цикъл е периодичен процес на поява, еволюция и изчезване на активни 

области по слънчевата повърхност, свързани с излизането във фотосферата и хромо-

сферата на силни магнитни полета. Такъв процес засяга цялата повърхност и атмосфера, 

но е по-силно изявен в отделни техни части. Традиционно за активността или фазата на 

процеса се съди по общата площ на слънчевите петна.   

Единадесет годишният цикъл е основният и най-добре изразен цикъл на активните 

области, включващ и смяната на полярността на общото магнитно поле на Слънцето. Той 

има средна продължителност 11.2 г (фиг. 7, в ляво ). Ходът (фазата) на слънчевия цикъл се 

характеризира чрез множество корелиращи помежду си индекси, най-използваните от 

които са три:  число на Волф, характеризиращо площта на слънчевите петна,  мощност  на 

радио-лъчението на 10.7 см и мощност на рентгеновото излъчване на 0.2-0.8 нм. Наблю-

дения и зарисовки на слънчеви петна са започнати след откриването им от Галилей, през 

1610 г. (фиг.7, червени символи), а системни данни има от 1749 г. (фиг.7, сини данни). 

В началото на цикъла активните области и слънчевите петна се появяват на 

хелиографски ширини около  ±30
о
, а с течение на цикъла зоната на максимална активност 

се премества към екватора. Заедно с това активните области се оказват част от комплекси, 

които съществуват до няколко години. Намерени са векови и свръхвекови цикли. 

Множество данни и подробности за циклите на Слънчевата активност са изложени и 

коментирани  от Дерменджиев [1997]  и Комитов [2008].  

 

 
 

Фиг.7. Слънчевата активност и приземната температура от 1600 до 2010 г. В ляво: Ход на 

индекса на Волф в детайли (червени кръстчета икрева) и след изглаждане (черна крива) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunspot_Numbers.png) В дясно: Ход на общото 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunspot_Numbers.png
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слънчево лъчение (оранжеви символи), във Вт/м
2
, (дясна ордината) и изменението на 

средната приземна температура (сини отсечки), спрямо 2001 г, в градуси (лява ордината) 

(http://lasp.colorado.edu/images/science/solar_infl/Surface-Temp-w-paleo.jpg,  

https://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm). 

 

Поведението на Слънчевата активност през последните векове се представя чрез 

изгладения ход на числото на Волф (фиг.7, в ляво, черна крива). Числото на Волф се мени 

ежегосно  неправилно и значително, заемайки стойности мегду 5 и 100 (фиг.7, в ляво, синя 

крива). В интервала 1640 – 1710 г., известен като минимум на Маундер, слънчевата петно-

образувателна активност е била необикновено ниска. Незначителни минимуми на актив-

носта се виждат и около 1810 г, 1900 г и  1970 г. (фиг.7, в ляво, черна крива). Интересно е, 

че Маундеровият минимум е известен и като “малък ледников период”. Тогава в Европа са 

регистрирани множество рекордно студени зими и хладни лета. Тогава река Дунав се е 

покривала с наколкометров лед, върху който са се случвали конни сражения. (Вижте напр. 

[Комитов, 2008]).  

Днес средните ходове на общото слънчево лъчение и приземната температура през 

последните векове са известни по косвени данни (фиг.7, в дясно, оранжева и синя линия). 

Там трите тесни и дълбоки и минимуми на температурата в средата и в дясно дължат на 

мощните вулканични изригвания: Тамбора  (1815г., Индонезия),  Косегуина (1859 г., Ника-

рагуа) и Каракатау (1883 г., Индонезия). Обаче, широкият минимум на температурата в ляво 

съответства точно на отслабването на слънчевото лъчение по време на минимума на 

Маундер.  За този  минимум, по косвени данни, са характерни отслабване на слънчевото 

лъчние с около 1.5 %, намаляване на средната приземна температура с около 0.5
o
 и  

множество рекордно студени зими.  Известни са и други времеви интервали в миналото, 

когато ниска слънчева активност е съответствала на хладен климат (вижте [Комитов, 2008]). 

 

       
Фиг. 8 . Съвременен ход на 11 годишните цикли. В ляво:До 2010 г, вкл. цикъл 23.  Горе – 

намаляване на стойността на слънчевата константа с около 0.03 %; Долу – намаляване на 

мощността на цикъла около 2 пъти; . В дясно: До 2015 г, след максимума на цикъл 24, чрез  

който наблюдава продължаващо намаляване на мощностите на слънчевите цикли, а след 

2015 г се очакват съвсем малко петна. (http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml) 

http://lasp.colorado.edu/images/science/solar_infl/Surface-Temp-w-paleo.jpg
https://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm
http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml
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Фигура 8 илюстрира съвременният ход на Слънчевата активност, индикиран чрез 

площта на слънчевите петна. Наблюдава се десетилетно намаляване на амплитудата и 

общата мощност на 11 годишния цикъл, добре видимо при циклите 21, 22, 23 и 24. Фигура 

8, в дясно, показва и предполагаемия ход на площта на слънчевите петна до края на цикъл 

24, до около 2020 г (вижте [Комитов, 2008]).  

 Съвременните високо-точни измервания показват, че в интервала 1980-200 г 

слънчевата константа е намалила стойността си с около 0.03 % (фиг.8,  в ляво, горе). 

Същевременно е мощността на слънчевата, оценена по изменението на площта на петната, 

е намаляла около 2 пъти (фиг.8,  в ляво, долу).   

 

Заключение 

 Изследванията на Слънцето през последния век се намират непрекъснато на предния 

край на науката. Основните проблеми са доуточняването на модела на източника на 

слънчевата енергия и изясняване произхода, еволюцията и ролята на слънчевото магнитно 

поле, глобално и локално. Заедно с това съвременните данни насочват множество 

изследователи към определена прогноза хода на слънчевата активност и зависещата от нея 

компонента на изменението на приземната температура.  

В близките десетилетия, около средата на XXI век, може да се очаква настъпване на 

десетилетен минимум на слънчевата активност от маундеров тип. По аналогия, той би 

могъл да се прояви чрез намаляване на мощността на слънчевото лъчение с около 1.5 %, 

намаляване на средната приземна температура с около 0.5
o
 и протичането на множество 

студени зими и хладни лета.  

Тази прогноза, която не произхожда от автора на тази статия, а и лесно се вижда в 

множество интернет-сайтове, се отнася само за слънчевото влияние върху метеоро-

логичното време и климат.  Възможно е, обаче, глобалното затопляне да надделее.  
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Economical and geopolitical importance of natural gas from shale deposits  

Ani Doychinova, Botyo Zaharinov  
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 1618 Sofia, 21 Montevideo str., Bulgaria 

 

Abstract 
In this paper we considered the economical and geopolitical importance of natural gas, the reasons 

for prospecting, exploration and production of unconventional shale deposits. We indicated the 

importance of proven shale gas resources and how this change economical and geopolitical status 

of countries with production. We outlined the estimated prospective shale formations in Bulgaria 

and the importance of shale gas potential in exploration and production. 

 

Key words: natural gas, shale gas, shale deposits 

 

 

Икономическо и геополитическо значение на природния газ от 

неконвенционални битуминозни находища 
 

Ани Дойчинова, Ботьо Захаринов 

Нов български университет, департамент „Природни науки”, ул. Монтевидео 21, София, 

1618  
 

РЕЗЮМЕ 

Разгледано е икономическото и геополитическото значение на природния газ, причините за 

търсенето, проучването и усвояването му от неконвенционални битуминозни находища. 

Показано е значението на доказаните ресурси на природен газ от битуминозни шисти и 

промяната на икономическия и геополитически статус на страните, усвояващи този ресурс. 

Очертани са прогнозните перспективни битуминозни формации  в България и значението на 

шистовия газ за страната при евентуално проучване и добив.  

 

Ключови думи: природен газ, шистов газ, битуминозни находища  
 

 

Въведение  

Икономиката, политиката и международните отношения на всяка страна се базират 

най-вече на наличието или недостига на прородни ресурси – в най-голям дял енергийните, 

и всяка промяна на търсенето, количеството добит енергиен ресурс или промяна в 

оценката за наличните ресурси влияе пряко върху цената им на международния пазар и 

върху цените на всички стоки в глобален аспект.  

Въпреки че за момента пазарното търсене на нефт е най-голямо, все повече се 

увеличава делът на търсене на природен газ, поради икономически и най-вече екологични 

съображения, и все повече природен газ се използва от предприятията за горивни и други 

процеси, от домакинствата, от автотранспорта, от топлоелектрическите централи (ТЕЦ) за 
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производство на електроенергия и др. За периода от 1971 г. до 2013 г. търсенето на 

природен газ на международните пазари от 1,1 трил m
3 

е достигнало до 3,5 трил m
3
, с 

предвиждания търсенето да се увеличи почти двойно до 2040 г. - 5,4 трил m
3
 [IEA, 2014], 

което предразполага усвояването му от неконвенционални находища, считани до момента 

за нерентабилни. 
 

1. Обекти 

Обектите, които ще бъдат разгледани, са потенциалните находища на шистов газ в 

България: Етрополска свита в блок „А-Ловеч” и силурска формация в блок „Нови пазар”.  

 

2. Анализ и дискусия 

 

2.1. Природният газ като енергиен ресурс 

 
2.1.1.Екологично значение 

През 70те години на 20 век Организацията на обединените нации (ООН) обявява 

опасността от глобално затопляне на земната литосфера и атмосфера, което е с глобални 

негативни последици – климатични промени, засушаване в нови райони, наводнения в 

други, загуба на биологично разнообразие, покачване на морското равнище, с последваща 

загуба на суша и много други. Още от тогава държавите-членки на ООН правят усилия, 

според възможностите си, да ограничат негативното човешко въздействие върху 

природата. Мерките са насочени към намаляне емисиите на парникови газове (CO2, метан, 

серни и азотни окиси, хлорни и флуорни съединения), подобряване на енергийната 

ефективност, внедряване на нови технологии с ниска енергоемкост и висок процент на 

ополозотворяване на природните ресурси, увеличаване на енергията от възобновяеми 

източници и др., с цел глобалната температура да не превишава увеличение с 2° C.  

За постигане на целта, относно използването на изкопаемите горива, се предвижда 

намаляне употребата на въглища и нефт като енергийни източници, защото отделят много 

повече парникови газове при изгарянето си и увеличаване употребата на природния газ, 

който освен, че отделя по-малко такива, може да се използва за балансиране доставките на 

енергия от непостоянните възобновяеми източници – вятър, слънце и др. [EIA, 1999].  
 

2.1.2. Геополитическо значение 

Страните, разполагащи със запаси от енергоресурси могат да прилагат политически 

натиск върху останалите страни - вносителки. Напр. през 1973 г., когато Сирия и Египет 

нападат Израел и са подкрепени от Организацията на арабските страни износителки на 

нефт (ОАРЕС), а САЩ и някои други страни изразявайки подкрепата си към Израел, 

биват подложени на нефтено (петролно) ембарго, водещо до значително покачване на 

цената за барел, кубически метър природен газ, всеобщо покачване на цените и световна 

икономическа криза - „Петролната криза от 1973”.  

Друг пример е политическото влияние на Русия върху целия ЕС, заради почти 

пълната зависимост на Съюза от доставките на природен газ от тази страна - в началото на 

2009 г. когато потокът от газ към Европа е почти спрян някои европейски страни обявяват 

извънредно положение, а България (почти 100% зависима от внос) – кризисна ситуация, 
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заради икономически колапс и проблеми с доставките на топло и електроенергия на 

населението. 

 
2.1.3. Икономическо значение 

Според доклада на Международна енергийна агенция (МЕА) за 2013 г. [IEA, 2013], 

видна е връзката между икономическо развитие и потребление на енергия  - напр. 

държави като САЩ, Канада, Япония, Франция, Германия, които са с висок икономически 

ръст и стандарт на живот, са с увеличено търсене и потребление на енергия - само 

консумацията на електроенергия почти се е утроила през последните 42 години от около 

3240 TWh (терават часа) през 1971 г. до около 9310 TWh през 2013 г.  

Оценките на запаси на ресурси, търсенето и предлагането им на международните 

пазари, някои политически и други фактори влияят на цената на енергоресурсите, а те от 

своя страна върху цените на всички останали стоки и услуги. Докато цената на нефта е 

приблизително еднаква за целия свят, то цената на природния газ варира както по 

региони, така и по години. На Фиг.1 може да се проследи промяната на цената в $ за MWh 

предоставена за индустриални цели. Забелязва се, че цените на ресурса са доста по-ниски 

в САЩ и Канада, спрямо някои страни от ЕС, както и пикът в цените през 2008 г. по 

време на последната световна икономическа криза. В ЕС, въпреки че цените падат след 

2008 г., до 2013 г. достигат почти същите нива. Прави впечатление, че цената на 

природния газ в САЩ и Канада от прибл. 31 $/ MWh през 2008 г. е паднала двойно  - 

прибл. 15 $/ MWh през 2009 г. и се запазва до сега, което се дължи на усвояването му от 

шистови формации [EIA, 2014]. 

 

 
Фиг. 1 Цена на природния газ, доставен на индустрията в $/MWh от 2003 г. до 2013 г. 

за САЩ и Канада, Германия, Великобритания и Франция [EIA, 2014]  

 

В България цената за природен газ на глава от населенението е най-високата в ЕС – 

по данни на НСИ [www.nsi.bg], газта подадена към индустрията през 2014 г. е средно 

22,80 лв/ GJ, което сравнено с Фиг. 1 е 82 лв/MWh (MWh = 3,6 GJ)  или близо 52 $/MWh 
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(колкото във Франция), в същото време доходите на населението са най-ниските в рамките 

на Общността.  

 
2.1.4.Влияние на доказаните ресурси от природен газ 

В икономически и политически аспект за държавите най-голямо значение има 

наличието на доказани енергоресурси - осигуряват енергийна сигурност, икономически 

напредък и политическо влияние върху тези, които внасят природен газ. Според данни на 

British Petroleum Corp за 2014 г. [BP, 2014], световен лидер по даказани ресурси на 

природен газ е Иран с 33,8 трил m
3
, следван от Русия с 31,3 трил m

3
, Катар с 24,7 трил m

3
, 

Туркменистан с 17,5 трил m
3
 и САЩ с 9,3 трил m

3
 при общо за света запаси от 185,7 трил 

m
3
; тези пет държави притежават около 63% от световните запаси на природен газ. 

По отношение на добива на природен газ Русия е водеща до 2008 г. със среден добив 

583,6 млрд m
3
 /год, следвана от САЩ с 536 млрд m

3
 /год, като от 2009 г. насам САЩ е 

лидер със среден добив 642 млрд m
3
 /год, дължащ се на извличането му от шистови 

находища и който почти напълно задоволява нуждите на страната от този енергиен 

ресурс.  
 

2.2. Природен газ от шистови формации - перспективни находища 

Според доклада на Енергийната информационна агенция - САЩ (ЕИА) от 2013 г. 

[EIA, 2013], световните прогнозни ресурси са 1013.2 трил m
3 

, като технически 

достижимите добиви на шистов газ са оценени на 207 трил m
3
. На първо място е Китай с 

31.6 трил m
3
, следвана от Аржентина с 22.7 трил m

3
, Алжир с 20 трил m

3
  и САЩ с 18.8 

трил m
3
. При световна консумация на природен газ 3.3 трил m

3 
[BP, 2014], шистовият газ 

би задоволил световните нужди за 62 години.  
Относно Европа, при прогнозен ресурс на шистов газ от 138.6 трил m

3
, технически 

възможният за добив е 25 трил m
3
; Русия е с най-голям потенциал за добив - при 54.4 трил 

m
3 

прогнозен ресурс, технически възможният за добив е  8 трил m
3
, а в ЕС – Полша, с 

ресурс от 21.6 трил m
3 

и възможен добив от 4.2 трил m
3
. При технически възможен добив 

за ЕС от 17 трил m
3 

и консумация 0.45 трил m
3 

за година [BP, 2014], ресурсът би стигнал 

за 38 години. В Табл. 1 могат да се видят данни за някои от европейските страни с най-

голям потенциал за добив на шистов газ [EIA, 2013]. 

 
                                                                                                                 Таблица 1. Страни 

от Европа с най-голям потенциал за добив на шистов газ  

 

Страна Прогнозен ресурс в трил m
3
 Технически възможен за 

добив ресурс в трил m
3
 

Русия 54.4 8 

Полша 21.6 4.2 

Франция 20.6 3.9 

Украйна 16.2 3.6 

Дания 4.5 0.9 

Холандия 4.3 0.7 

 В Табл. 2 е показана оценката за ресурсите на шистов газ в Мизийската платформа. 

За България такава има единствено за Етрополската свита с ресурс от 1.9 трил m
3 

и 
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възможен добив от 0.5 трил m
3
; няма оценка за страната ни в долно-силурската формация, 

която навлиза в територията ни, поради липса на проучване и забрана за такова. При 

технически възможен добив за страната ни от 0.5 трил m
3 

(500 млрд m3) [EIA, 2013], и 

консумация от 2.7 млрд m
3 

 на година [BP, 2014], шистовият газ би задоволил нуждите на 

страната ни за над 100 години.  

 
Таблица 2. Перспективни шистови формации за България 

 

Регион Басейн Формация Ресурс в трил m
3 

общо за страните 

Добив в трил m
3
 

общо за страните 

Украйна/Румъния Мизийска 

платформа 

Долно-силурска 1.4 0.3 

Румъния/България Етрополска 4.2 1.1 

 

Оценка за Етрополската свита е направена от компанията Дайрект Петролеум (Direct 

Petroleum) [TransAtlantic Petroleum Ltd, 2011], с проучвателен сондаж "Голямо Пещене R-

11” през 2011 г. без прилагане на хидравлично разбиване, която сочи ресурс от 1.9 трил m
3 

с възможен добив от 0.3 трил m
3
 (0.5 трил m

3
 с хидравлично разбиване) - Фиг. 2.  

За силурската формация има данни само от проучванията в блок Южна Крайова, 

Румъния (Sud Craiova EIII-7) от компанията Стърлинг (Sterling Resources Ltd) през 2011 г. 

– Фиг. 3. За Румъния проучванията показват 0.88 трил m
3
, а за България прогнозите са за 

0.45 трил m
3
 (проучвания за доказване на ресурси не са правени до момента) [Sterling 

Resources Ltd, TransAtlantic Petroleum Ltd, 2011]. 

 

 

 

Фиг. 2 Блок „А – Ловеч”: находища на газови 

хидрати в Етрополска свита – в червено и жълто, с 

потенциал за шистов газ [TransAtlantic Petroleum 

Ltd, 2011] 

Фиг. 3 Черношистовата формация, 

проучвана в Румъния, навлиза и в 

България [Sterling Resources Ltd,  

TransAtlantic Petroleum Ltd, 2011]  
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2.3. Тенденции и прогнози 

Най-новия доклад на МЕА за 2014 г. [EIA, 2014], сочи, че търсенето на енергия ще 

нарасне с 37% до 2040 г.; ще се увеличи търсенето на природен газ и нисковъглеродни 

горива, за сметка на нефта и въглищата в общия енергиен микс, като в края на периода се 

очаква изкопаемите горива от дял 68% през 2012 г. да намалеят до 55%. 

Сигурността в доставките на природния газ ще е най-голяма, заради усвояването му 

от неконвенционалните източници; очакванията са неконвенционалния газ да се увеличи 

до 60% от общия добив. 

Световното търсене на електроенергия се увеличи с почти 80%, като се предвижда 

електроенергията произведена от природен газ да се увеличи двойно за периода 2012 г. – 

2040 г. Предвижда се повишаване на цените на електроенергията и общо покачване на 

цените на всички стоки и услуги в глобален мащаб.  
 

 

Заключение 

От направения екологичен, икономически и геополитически анализ следва, че 

правителствата на страните по света се стремят да водят екологични политики и да 

въвеждат все повече природния газ, в. т. ч. и шистовия, като заместител на въглищата и 

нефта. Доказаната връзка между икономика и енергетика показва, че страните, които 

разполагат с такъв ресурс могат да променят икономическото и геополитическото си 

положение.  

В отговор на световните предизвикателства в енергийния сектор за следващите 

десетилетия, страните от ЕС , и в часност България, трябва да проучат залежите си на 

въглеводороди от неконвенционални находища.  Проучването ще даде правилна оценка на 

ресурсите, така че добивът в по-късен етап да намали вносът на енергоресурси и най-вече 

природен газ. Положителните аспекти ще са: енергийна сигурност; икономически и 

социални ползи; намаляне енергийната зависимост от Русия, съответно политическия 

натиск от тази страна върху ЕС и България. 
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Abstract: This article focuses on the essence of calorimetry, the calorimetric methods and the types 

of measuring instruments. Based on their specifics the calorimeters can be isothermal, isoperibol, 

adiabatic and scanning. Presented are the advantages and measuring techniques of calorimeters of 

leading manufactures like Setaram (France), Netzchs (Germany), Advance Riko, Inc.(Japan), etc. 

The article indicates the importance and the reliability of the differential scanning calorimetry (DSC) 

– one of the newest of the entrants in the high-temperature thermal analysis.   

 

Key words: Calorimetry, Heat capacity, Differential scanning calorimetry, High-temperature DSC 

 

Диференциална сканираща калориметрия – техники и видове 

апаратури. Обзор.  
 

Илиана Митова 

Анна Ташева 

Вилма Петкова 

Нов български университет, Департамент „Природни науки” 
 

Резюме 
Тази статия се фокусира върху същността на калориметрията, калориметричните методи и 

видовете измервателни уреди. Въз основа на своите спецификации калориметрите могат да 

бъдат следните видове – изотермични, изопериболни, адиабатни и сканиращи. В настоящата 

разработка са представени предимствата и измервателните похвати на калориметри на 

водещи производители като Setaram (Франция), Netzchs (Германия), Advance Riko, Inc. 

(Япония) и др. Статията идентифицира значимостта и надеждността на диференциалната 

сканираща калориметрия – един от най-модерните подходи по отношение на 

високотемпературния термичен анализ. 

 

Ключови думи: Калориметрия, топлинни ефекти, диференциалната сканираща калориметрия, 

високотемпературна диференциалната сканираща калориметрия. 
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Introduction  

Thermal analysis include a group of techniques in which a physical property of a substance 

is measured as a function of temperature, while the substance is subjected to a controlled 

temperature programme. [Brown, 1988, Wendlandt, 1985]  

The basic units for Calorimetry are these three: Heat (J) – most experiments are carried out 

at constant pressure and Enthalpy (H) (used instead of total energy (U)). Heat capacity of 

constant (p, Cp) and Gibbs free energy (G). 

The main principle: heat measurements involve determination of temperature changes, 

following of changes of state, or, comparison with chemical, electrical or mechanical energy. 

There are three ways how the heat can be measured. In the first one, the change of the 

temperature in a known system can be observed and related to the flow of heat into that system. 

In the second one, one can follow the change of the state and can determine the accompanying 

flow of heat from the amount of material transformer in the known system. In the third one, the 

conversion to heat of know amount energy can be used to duplicate or compensate a flow of 

heat. [Wunderlich, 2005] 

Once again has to be mentioned that the exchange of heat is measured by calorimetry. The 

atomic motion is the source of heat (Q) and its intensive parameter is temperature (T). The total 

heat content or internal energy of a substance is more difficult to assess. To find the heat content, 

one must remove all energy, i.e. cool the substance to the absolute zero of temperature, and the 

add heat successively under measuring conditions until one reaches the starting temperature 

again. The sum of the added Q is the internal energy or heat content. It is very much easier to 

measure the total mass (m). Perhaps the difference in ease of measurement of m relative to Q is 

one reason for a lag in learning about matter via energetics based on calorimetry relative to 

structural science. Another reason for a lag in learning about matter is the distance between 

macroscopic, human and the microscopic, atomic, scales in the two fields of knowledge. 

[Schlesinger, 1997] 

Some application of calorimeters include purity determination, determination of 

thermochemical functions by measurement and computation, measurement of thermodynamic 

functions of carbon allotropes and paraffins. [Wunderlich, 2005] 

Measurements of the enthalpy of a chemical reaction can be used to relate the 

thermodynamic properties of a given substance to obtain heats of formation, mixing and solid-

state reactions. These calorimetric methods can be classified into two groups: direct in which the 

reaction studied is the one of interest and indirect in which the thermochemical cycle is used to 

obtain the enthalpy of interest. [Navrotsky, A., 1994] 

1. Calorimeters 

This is the combination of sample and measuring system, kept in well-defined 

surroundings, thermostat or furnace. Calorimetry uses the term environment and for precision, 

the environment should always be kept from fluctuating. The temperature should be controlled to 

±0.5 K and the room should be free of drafts and sources of radiating heat. [Wunderlich, 2005] 

Calorimeters can be these types: 

1. Isothermal  - they have both calorimeter and surroundings at constant То. [Wunderlich, 

2005] These are calorimeters involving compensation of the thermal effect by phase transition or 

thermoelectric effects. [Sarge, 2014]  
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2. Isoperibol – the temperature changes with time, governed by the thermal resistance 

between the calorimeter and surroundings. [Wunderlich, 2005] These are calorimeters involving 

the measurement of a time-dependent temperature or temperature difference. [Sarge, 2014] 

3. Adiabatic – the exchange of heat between a calorimeter and surroundings is kept close to 

zero by making the temperature difference small and the thermal resistance large. [Wunderlich, 

2005] These calorimeters involve measurement of a time-dependent temperature or a 

compensation of the thermal effect by thermoelectric effects. [Sarge, 2014] 

4. Scanning – the temperature of the surroundings or the measuring system is changed in a 

predetermined manner with respect to time. Calorimeters involve measurement of a temperature 

difference (heat flow) or with a compensation of the thermal effect by thermoelectric effects 

(power compensation). [Sarge, 2014] 

To assess the heat losses have been developed twin calorimeters, which permit 

measurement in a different mode. In the scanning mode, called differential scanning calorimetry 

(DSC) is used a continuous, usually linear, temperature change of calorimeter or surroundings. 

Perhaps the best-known isothermal phase-change calorimeter is the Bunsen ice-

calorimeter, invented in 1870. This calorimeter is isothermal and practically has no heat-loss 

problem (the -loss or -gain of the calorimeter is eliminated by insulation with a jacket of crushed 

ice and water). Suited to measure very slow reactions because of its stability over long periods of 

time. A big disadvantage is that all measurements must be carried out at 273.15 K, the melting 

temperature of ice. 

In an isoperibol drop calorimeter the surroundings are at almost constant temperature and 

are linked to the sample via a heat leak. The recipient is a solid block of metal making it an 

aneroid calorimeter. The solid block eliminates losses due to evaporation and stirring that occur 

in a liquid calorimeter. But its drawbacks are less uniformity of temperature relative to the liquid 

calorimeter and the need of a longer time to reach steady state. 

The liquid calorimeter also operates in an isoperibol manner. It is a simple bomb or 

reaction calorimeter, as is ordinarily used for the determination of heats of combustion. The 

reaction is started by electrically burning the calibrated ignition wire. The heat evolved during 

the ensuing combustion of the sample is then dissipated in the known amount of water that 

surrounds the bomb. From the rise in temperature and the known water value, the heat of 

reaction can be determined. The water value is equivalent to the heat capacity of a quantity of 

water, which equals that of the whole measuring system. 

The accuracy in bomb calorimetry depends on the construction of the auxiliary equipment 

of the calorimeter. The heat flux into or out of the measuring water has to be at a minimum, and 

the remaining flux must be amenable to a calibration. It is possible to reach an accuracy of 

±0.01%. [Wunderlich, 2005] 

 

1.1. Adiabatic Calorimeters 

An attempt was made to follow the temperature increase of an internally heated calorimeter 

raising the temperature of the surroundings so that there is no net heat flux between the 

calorimeter and surroundings. The electrically measured heat input into the calorimeter, coupled 

with the measurement of the sample temperature, gives the information needed to compute the 

heat capacity of calorimeter plus sample.  
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The first adiabatic calorimeter was described by Nernst in 1911. Modern calorimeters are 

more automated than the adiabatic calorimeter, but the principle has not changed from the 

original design by Nernst. 

The main advantage of adiabatic calorimetry is the high precision. For the measurement of 

heat capacities of linear macromolecules, the sample has to be reproducible enough. Both 

chemical purity and the metastable initial state must be defined. 

 

1.2. Compensating Calorimeters 

Compensating calorimeters are constructed so that it is possible to compensate the heat 

effect with an external, calibrated heat source or sink. They often operate close to isothermal 

conditions between the calorimeter and surroundings. The simplest one is designed by Tian and 

Calvet, where the sample is contained in the central calorimeter tube across which the heat 

exchange occurs. The heat generated or absorbed by the sample is compensated by the Peltier 

effect of hundreds of thermocouples. If heat is generated the Peltier thermocouples are cooled. If 

heat is absorbed, the Peltier thermocouples are heated by reversing the current. This effect refers 

to a reversible heating or cooling which occurs at a contact point between two different 

conductors when current flows are in a given direction. 

The main heat loss should be through heat conducted by the thermocouples. Another loss 

comes from the convection of air between calorimeter and surroundings. Finally, a fraction of the 

losses must go through the areas which are not covered by thermocouples. 

These calorimeters can be used as heat-flux calorimeters for larger temperature differences. 

Because of the small losses, they have found application for the measurement of slow, biological 

reactions. 

 
Fig.1.1. Scheme of Tian – Calvet microcalorimeter 
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1.3. Modern Calorimeters 

 

 

 
Fig.1.2. Adiabatic Specific Heat 

Measurement System SH-3000 series, 

ADVANCE RIKO, Inc. 

(http://advance-riko.com/en/products/sh-

3000_en/) 

Fig.1.3. C80 Calvet Calorimeter,  

SETARAM, France. 

(https://www.youtube.com/watch?v= 

nmjOKQyji9g) 

 

This is Sinku Riko ULVAC SH-3000 adiabatic (Fig.1.2. and 1.3.), scanning calorimeter - it 

provides a minicomputer control. Cooling water is provided to the surface of the calorimeter. 

The temperature range of the calorimeter is claimed to be 100K to 800K with two different 

calorimeter models. The sample mass can be several grams. 

Another type is Setaram Calvet Calorimeter which can operate between 80 to 475 K. The 

key features are the heat flow detectors which carry practically all heat to and from the sample. It 

has extremely good insulation and has the ability to be cooled with liquid nitrogen. The 

temperature of the thermostat can be kept isothermal, or it can be programmed at rates from 0.1 

to 1 K min. The cells may contain as much as 100 cm
3
 of sample. It is suitable for measurement 

of slow changes. 

The stirred liquid bench-scale calorimeter duplicates laboratory reaction setups. The 

information about heat evolved or absorbed is extracted from the temperature difference between 

the liquid return and the reactor. This difference is calibrated with electric heat pulses to match 

the observed effect at the end of a chemical reaction. The sample sizes may vary from 0.3 to 2.5 

liters. It can operate between 250K and 475 K. 

 

The C80 Calvet Calorimeter (Fig.1.4.) uses the latest evolution of the Calvet Design 

calorimetric detector in which a sample and reference cell are totally surrounded by an array of 

thermocouple detectors allowing for the measurement of all heat evolved (or adsorbed) including 

radiation, convection or conduction. Each measurement zone of C80 consists of nine concentric 

rings, each containing 38 thermocouples (324 in total) to form a cylinder that totally surrounds 

both sample and reference. Thus, the Calvet detector is up to 94% efficient whereas typical plate 

http://advance-riko.com/en/products/sh-3000_en/
http://advance-riko.com/en/products/sh-3000_en/
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DSC are between 20-40%, and as such the C80 provides a high precision of measurement 

independent of sample nature or matrix – solid, liquid, gas, powder etc. 

 

Fig.1.4. С80, Calvet Calorimeter, SETARAM, France 

(http://www.setaram.com/setaram-products/calorimetry/calorimetry-calorimetry/c80/) 

 

2. Drop calorimetry 

Drop calorimeters are used for determination of enthalpy increments and specific heat 

capacities of solid or liquid materials in a temperature range between room temperature and more 

than 3000 K. The sample (rapidly dropped into the cavity of a well-insulated calorimeter block) 

should be nonreactive with the container and should have a low vapor pressure to avoid mass 

loss and significant contributions from heat of reaction or vaporization. The increase in 

temperature of the calorimeter block when it reaches equilibrium with the sample determines the 

sensible heat of the sample relative to the final temperature. [Schlesinger, 2004] 

Their advantages include a constant heat capacity of the substance at a predetermined 

temperature, possibility of operating at high or low temperatures, elimination of any need for 

corrections for stirring or evaporation. The sample temperature may be above or below that of 

the calorimeter, but the initial and the final temperatures must be with a thermodynamically well-

defined state.  

Ring with 38 thermocouples 

3D Calvet Design Sensor 

http://www.setaram.com/setaram-products/calorimetry/calorimetry-calorimetry/c80/
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Blachnik et al. [Blachnik, 1996] described a calorimeter that involves the dropping of 

samples with temperature up to 1400 K into a copper block inside a brass vessel in a water 

thermostat at 298.15 K. A similar one was used by Yamaguchi and Itagaki [Yamaguchi, 2002] 

but with the temperature extended to 1850 K, to measure the enthalpy function of a silicon single 

crystal in the temperature region 700-1820 K. [Sarge, 2014] 

Some of their disadvantages are that they are extremely slow, make only one measurement 

of sensible heat at a time, and do not have the best reproducibility. Also, the need to determine 

heat capacities as the derivative of a sensible-heat curve reduces accuracy. 

They can be applied for determination of the specific heat of different materials, the heat of 

solution of metals in metal baths, oxides in oxide baths, calculation of thermal balances. [Sarge, 

2014] 

Navrotsky et al. [Linard, 2008] investigated the enthalpies of solution of La2O3, TiO2, 

HfO2, NiO and CuO which were measured in sodium silicate melts at high temperature.  They 

performed the study with high-temperature drop solution calorimetry method. The 

thermodynamic properties of these materials are interesting because of their application for 

optimizing composition and synthesis conditions for production of glasses and slags. They 

concluded that some determinations of the heat of solution of oxides in silicates melts provide 

constraints on the energetics of the melt speciation reactions.  

Another study from Navrotsky et al. [Cowana, 2008] investigated the high temperature 

behaviour of Rb3H(SO4)2 by several techniques including drop solution calorimetry which was 

utilized to determine the enthalpies of formation of Rb3H(SO4)2, RbHSO4 and Rb2SO4. Here the 

drop calorimetry revealed standard heats of formation. The heat of the decomposition reaction of 

Rb3H(SO4)2 indicated that the phase assemblages are similar in energy.  

Also, Navrotsky [Navrotsky, 2005] (firg. 2.1.) used solution calorimetry and high 

temperature oxide melt solution calorimetry to study the templated materials which are inorganic 

or mixed organic-inorganic solids. Variety of approaches been applied to study the stability of 

their crystalline or amorphous frameworks, their interaction with organic templates and their 

evolution during synthesis and processing.  

 

 
 

Fig.2.1. High temperature oxides melt solution calorimeter 
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(http://chemwiki.ucdavis.edu/Core/Physical_Chemistry/Thermodynamics/Calorimetry/Applicati

ons_of_calorimetry) 

 

3. Adiabatic calorimetry  

All heat produced by or in the sample stays there and changes its temperature. No heat 

leakage occurs. It is achieved in these three ways: 

 The sample is isolated from the surroudings, so the thermal resistance between the 

sample and surroudings is infinitely large. 

 The temperature of the surroundings is equal to the sample temperature by a proper 

control circuit. 

 The heat production is so rapid and the measurement of the temperature so fast that 

there is no heat exchange.  

The heat capacity determination is the main application field of adiabatic calorimetry.  

Calorimeters with thermally isolated sample have such a structure that the sample have to 

be positioned inside a vacuum container and fixed there with as little thermal contact as possible. 

[Sarge, 2014] 

Another method in the adiabatic calorimetry is the Pulse calorimetry which uses a pulse of 

electric current to heat the sample, using the sample’s electric resistance. As the voltage drop 

across the sample, the temperature increase is measured. If the heat loss from the sample is 

known (or estimated through a calibration procedure), the sensible heat change can be 

determined; if this is done over short temperature intervals, the value approaches the true heat 

capacity. 

Pulse calorimetry is fast, reproducible, and, with proper calibration, accurate. However, its 

use is limited to conductive materials and its usefulness for measuring thermodynamic properties 

other than heat capacity is less certain. [Schlesinger, 2004] 

 

 
 

Fig.3.1. Calorimeter for measurement of specific heat capacities at low temperatures 

 

Eucken [Eucken, 1909] developed a calorimeter for measurement of specific heat 

capacities at low temperatures. Nernst [Nernst, 1910, 1911] used a similar one for measurement 

of a large number of specific heat capacities to a temperature of 23 K (Fig. 3.1).  
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Low-temperature calorimeters are used to measure the heat capacity at as low temperatures 

as possible to get the thermodynamic potential functions. At low temperatures, the accuracy of 

measurement must be very high. The specific heat capacity decreases and the effect of heat 

leakage increases. Almost all the calorimeters of this type work with pulse-like electrical heating 

of the sample and the proper energy of the pulse must be carefully selected so to avoid 

temperature steps that are too large. Wolf, Bohmhammel and Wolf [Wolf, 1998] described such 

kind of calorimeter for the temperature range of 15-300 K with helium refrigerator system.  

[Sarge, 2014] 

Adiabatic calorimeters allow numerous measurements in a given experiment. They can 

also be used to measure enthalpies of reaction or mixing, if the enthalpy changes are small 

enough. They have good accuracy at high temperatures (up to 1,500°C). However, their 

construction is complicated and grows increasingly so at high temperatures. Because each energy 

input requires some time to equilibrate, radiation losses become an increasing concern as the 

temperature increases. One disadvantage is that they are still relatively slow for making exact 

measurements. [Schlesinger, 2004] 

An interesting investigation is a study from Navrotsky [Snow, 2011] about iron oxides. 

These oxides exist into anhydrous and hydrous polymorphs. The heat capacity of the 

lepidocrocite and akaganéite (hydrous polymorphs) was measured within the temperature range 

0.8 to 38 K using the semi-adiabatic calorimeter. There was lack of thermodynamic data and an 

interest to to understand their relative stability and reactivity.  

Also, some of the adiabatic calorimeters are applied into seeking stability of nanophase 

materials. Navrotsky et al. [Navrotsky, 2007] combined solution calorimetry and adiabatic 

calorimetry to learn about titania systems. They worked on the synthesis of samples of anatase 

and rutile and measured their heat capacities and enthalpies of adsorption of water.  

Majzlan et al. [Majzlana, 2005] studied the thermodynamic properties of monoclinic 

Fe2(SO4)3 by acid solution calorimetry, adiabatic calorimetry and semi-adiabatic calorimetry and 

this served as a basis for understanding the thermodynamic properties of a number of ferric iron 

sulfate. They determined the enthalpy of formation and the entropy as standard temperature and 

pressure of monoclinic Fe2(SO4)3.  

 

 
Fig.3.2. Adiabatic calorimeter 

(http://electriciantraining.tpub.com/14193/css/14193_110.htm) 
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4. Differential scanning calorimetry 

Differential scanning calorimetry (DSC) is the newest of the entrants in the high-

temperature thermal analysis. A pan containing a sample and a second pan containing a reference 

material are heated by separate heating elements at the same rate. The difference in the electrical 

power required to keep the two pans at the same temperature is proportional to the difference in 

the heat capacities of the two samples. 

The use of an internal reference standard improves the reliability of DSC measurements. 

DSC is capable of directly measuring the enthalpy changes associated with other thermal events: 

melting, solid-state phase transitions, even chemical reactions. [Schlesinger, 2004] 

This technique measures the energy, which is necessary to establish a nearly zero 

temperature between a substance and an inert reference material, while the two specimens are 

subjected to identical temperature regimes in an environment heated or cooled at a controlled 

rate.  

There are two types of DSC systems in common use: power-compensation DSC where the 

temperatures of the sample and reference are controlled independently and heat flow DSC where 

the sample and reference are connected by a low-resistance heat-flow path. [Bhadeshia]  

1) Heat-flux DSC when used for quantitative measurements the thermal behaviour of the 

calorimeter and the heat path has to be independent of the possible non-steady-state conditions 

within the sample and of the heat capacities of the sample and reference. In the ideal steady state, 

the sample and the reference have the same temperature. The heat capacity and the thermal 

resistance of these calorimeters must be large compared to that of the sample and reference 

substance, because this affects the sensitivity of the calorimeter.  

There are several types of heat flow DSC and two basic groups. The first one is based on 

the idea of Boersma [Boersma, 1955] to develop differential thermal analysis into quantitative 

calorimetric methods. The second is based on Calvet’s idea to use the difference temperature 

sensor as the heat transfer medium between the furnace and sample or reference. One 

disadvantage of heat flow DSCs is the temperature difference between the sample and furnace 

and the reference and furnace. 

The high-temperature DSC (HTDSC) has some similarities to power-compensated DSC: 

the heating of a reference material and the experimental sample at the same time. A single heater 

heats a block containing both sample pans. Thermocouples mounted under the pans measure the 

temperature of each as the block heats. The difference in temperature of the two pans is related to 

the difference in their heat capacities. 

There are two types of HTDSC. The first is the plate type, the second is a cylindrical 

“Calvet” type. The “Calvet” type is more accurate for heat-capacity measurement than the plate 

type. It can be used for any type of material. It is fast, easily standardized, and operates at 

temperatures of 1,500°C or higher, depending on the model. It is theoretically capable of the 

same variety of measurements as power-compensated DSC.  

Several factors affect accuracy and reproducibility, including: 

 Heating rate - the lower the heating rate, the greater the precision; 

 Sample mass - higher sample mass is a potential concern over a thermal lag between 

the instrument and sample temperatures; 

 Sample form - measurements should not be overly dependent on material form; 

 Cover gas (argon) flow rate; 
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 Measurement technique - can be operated using a scanning technique or an enthalpic 

technique; 

Some of the main applications of heat flow DSCs are: polymer and material science; 

quality control; investigation of thermally activated reactions and transitions. [Sarge, 2014] 

The DSC 404 F1/F3 Pegasus® instruments stand out as first-rate vacuum tight high-

temperature DSCs. Practically every component is constructed to fulfill the requirements of high 

vacuum and high-purity gas applications. Various pump systems are available to evacuate the 

system down to 10
-4

 mbar. Automatic evacuation is of course possible, as is backfilling with 

various kinds of purge gases. 

 

  
Fig.4.1. DSC 404 F1/F3 Pegasus

®
, NETZCHS, Germany  

(https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/differential-scanning-

calorimetry/) 
 

In the DSC 404 F3 Pegasus®, the purge or reactive gas flow is generally controlled via 

frits, manual control systems or tailor-made mass flow control systems (MFCs). The DSC 404 

F1 Pegasus® comes standard-equipped with integrated metal-housed mass flow control systems 

for three different gases. Both MFC systems allow software controlled gas switching and purge 

gas rates as well as recording of the flow rates in the software. 

 

2) Power-compensated DSC has become a highly popular thermal analysis tool in a variety 

of fields. However, radiation heat losses at temperatures above 650°C make the stability and 

repeatability of the baseline signals increasingly unreliable. Power-compensated DSC is not 

recommended above this temperature. [Schlesinger, 2004] It is developed by Watson et al 

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/differential-scanning-calorimetry/
https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/differential-scanning-calorimetry/
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[Watson, 1964]. The sample and reference are placed in two furnaces in a massive aluminum 

block whose temperature is kept constant. They are heated so that their temperature average 

corresponds to the present temperature according to the heating or cooling program. Additional 

heating power is added to both furnaces. An internal gas flow serves for a heat exchange 

between the furnaces and the thermostatized block by convection. The large heating and cooling 

rates are advantages. Another advantage is the rapid heat exchange between the sample and 

furnace. One disadvantages is the fact that the differential heating power and the output signal 

should be zero in empty device, but it never occurs because of huge heat exchange between the 

furnaces and the cold surrounding block.  

This calorimeters are used for precise and fast determination of specific heat capacities in 

dependence in temperature from which the thermodynamic potential functions of the respective 

substances can be calculated and for the applications which heat-flux DSC has. [Sarge, 2014] 

Some interesting investigations of DSC include these: 

 applied in pharmacy characterization and engineering of manufacturable drug products; 

it analyses proteins in dilute solutions and in solid states [Demarest, 2015] 

 used to measure the denaturalization heat of some proteins [Romanini, 2013] 

 can measure changes in the thermodynamic properties of phospholipid membranes and 

into hydrocarbon chains and polar head group [Smith, 2013] 

 can be used to evaluate the differences in water and organic matter contents and 

composition between soil types and thus estimate organic matter loss after fires 

[Ushakov, 2011] 

Navrotsky et al [Costa, 2014] studied onion-like carbons (OLC). These carbons are 

interesting in material science because of their storage applications due to structural and 

electronic properties. They made investigation of the enthalpies of formation of OLC at 25
o
C 

measured by high-temperature oxidation calorimetry. The results confirm more stable state in 

enthalpy and that organic functional groups on the OLC which are synthetized at 1300
o
C add 

energetic stability.  

Another investigation made by Navrotsky [Perrya, 2012] includes cobalt-based spinels. 

They are intriguing because of their electrical, optical and magnetic properties, and their 

application in catalysts, batteries and sensors, pigments. They confirmed by DSC that a solid-

solution exists in the spinel phase at 800
o
C. The AlexSys is a high-sensitivity Calvet calorimeter 

optimized for high temperature solution calorimetry in molten solvents at temperatures to 

1000°C. Its most important element is a differential 3D Calvet sensor made of an array of 

thermocouples (thermopile) which completely surrounds the measuring zone and is connected to 

a constant temperature block. This design captures over 90% of the heat flow in or out of the 

sample. 
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Fig.4.2. AlexSys – High Temperature 3D Calvet Calorimeter, SETARAM, Franc 

(http://tu-freiberg.de/fakult5/iww/forschung/analysemethoden)e 

 
 

Fig.4.3. 3D Calvet sensor  

(http://www.setaram.com/setaram-products/calorimetry/calorimetry-calorimetry/alexsys/) 

The 3D Calvet sensor provides high sensitivity and exceptional precision. The system is 

twinned – it has two thermopiles per calorimeter for additional signal stability and greater 

experimental throughput. The calorimeter is calibrated using a drop method in which a sapphire 

pellet (or other calibrant) is dropped into an assembly similar to that used for the experiment. 

Such calibration can be done periodically rather than after each experiment because the 

calibration factor is accurate and stable over time. 

 

CONCLUSION 

This article represents various types of calorimetric methods and measuring instruments. 

This article represents various types of calorimetric methods and measuring instruments.  Firstly, 

the article illustrated the adiabatic calorimetry, described by Nernst in 1911 in connection of the 

first adiabatic calorimeter. The main advantage of these calorimeters is the high precision. 

Modern calorimeters are more automated than the adiabatic calorimeter, but the principle 

has not changed from the original design by Nernst. Compensating calorimeters are constructed 

so that it is possible to compensate the heat effect with an external, calibrated heat source or sink. 

They often operate close to isothermal conditions between the calorimeter and surroundings. For 

instance, the C80 Calvet Calorimeter provides a high precision of measurement independent of 

sample nature or matrix – solid, liquid, gas, powder etc. 

http://www.setaram.com/setaram-products/calorimetry/calorimetry-calorimetry/alexsys/
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Drop calorimeters are used for determination of enthalpy increments and specific heat 

capacities of solid or liquid materials in a temperature range between room temperature and more 

than 3000 K. Their advantages include a constant heat capacity of the substance at a 

predetermined temperature, possibility of operating at high or low temperatures, elimination of 

any need for corrections for stirring or evaporation. 

Differential scanning calorimetry (DSC) is the newest of the entrants in the high-

temperature thermal analysis. This technique measures the energy, which is necessary to 

establish a nearly zero temperature between a substance and an inert reference material, while 

the two specimens are subjected to identical temperature regimes in an environment heated or 

cooled at a controlled rate. The DSC 404 F1/F3 Pegasus® instruments stand out as first-rate 

vacuum tight high-temperature DSCs and are used for precise and fast determination of specific 

heat capacities in dependence in temperature from which the thermodynamic potential functions 

of the respective substances can be calculated. 
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Abstract 
Abstract: In this study the potential for renewal of production and processing of uranium ore in 

Bulgaria and the environmental and economic positives and negatives of this activity are examined. 

Real measurements of areas where until 1990 uranium is mined are included. This study aims to 

focus public attention on a valuable natural resource whose capacity could be used to stabilize the 

country's economy. 
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РЕЗЮМЕ 

В статията се разглежда потенциала за възобновяване на добива и преработката на уранова 

руда в България и екологичните и икономически позитиви и негативи от тази дейност. 

Включени са реални замервания от райони, в които до 1990г. е добиван уран. Настоящото 

проучване има за цел да фокусира общественото внимание върху един ценен природен 

ресурс, чиито капацитет би могъл да се използва за стабилизиране на икономиката на 

страната. 

 

Ключови думи: уранодобив, екологосъобразност, перспективност, развитие 

 

 

Въведение  

България е малка страна, но изключително богата на уран. Тя е една от 8-те държави 

в света със собствен ресурс и собствена електроцентрала [Шехов, 2014]. 
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В България минерализацията на уранови находища е открита през 1920г. в 

хидротермалното Буховско рудно поле. През 1935г. акад. Страшимир Димитров 

публикува „Еруптивните скали под селата Сеславци и Бухово”. Описват се урановите 

минерали торбернит и отунит. По-сериозни геологопроучвателни работи, технологични 

изследвания и икономически разчети са извършени през 1939г. с участието на немски 

специалисти. По данни на Централния държавен исторически архив първите 300 t уранови 

руди са добити по открит метод през 1939г. Геолого-проучвателните дейности на 

находище Бухово се извършват от съветски геолози в периода 1945-1946г. През 1946г. с 

правителствено решение се учредява „Съветско-българско минно дружество” за износ на 

уранов концентрат (триуранов осмоксид U3O8). През 1956г. е създадено управление 

„Редки метали” с предмет на дейност добив и преработка на уранови руди. 

В периода 1946-1990г. са проучени около 80 уранови находища, от които 47 са 

разработени [Петров, 1987]. В тях общото количество уранови запаси възлиза на 21500 t 

уран-метал и редица редки метали, като молибден, рений, селен, скандий, лантан, 

ванадий, итрий и др., извлекаеми чрез излужване. Това е от изключително голямо 

значение за едно последващо приложение на тези метали.  

Приложението на урана за мирни цели е насочено главно в три направления:  

- производството на ядрено гориво за АЕЦ 

- производството на ядрено гориво за подводници и кораби 

- за медицински цели – рентгенови апарати, лъчетерапия, лабораторни апарати, 

радиоактивни изотопи (радиофармацефтик при диагностициране на онкологични 

заболявания) и др. 

Уранът и някои негови изотопи намират приложение и за военни цели: 

- в производството на ядрени оръжия (Pu-239) 

- в производството на брони и бронебойни оръжия, заради високата си плътност (U-

235). 

С Постановление на Министерския съвет №163 от 20.08.1992г. се прекратява 

дейността по уранодобива в България. Днес, повече от две десетилетия след закриването 

му уранодобивът идва отново на дневен ред. Приложението на урана като ядрено гориво 

за износ и за собствени нужди на страната би обезпечило голям дял от производството на 

ел.енергия. В същото време ядрената енергия си остава най-евтината, а ядрената 

енергетика - високоефективна и незамърсяваща околната среда.  

В световен мащаб минното производтво на уран се извършва основно в 19 страни, но 

5 от тях – Казахстан, Канада, Австралия, Нигерия и Намибия реализират около 80% от 

общото количество уран.  

В настоящия период в света работят 435 реактора, които потребяват 78 хил.тона 

уранов концентрат, осигуряващи около 16% от световната електрическа енергия. 

 

2. Методи  

Извършени са радиологични замервания в засегнати от уранодобива райони (Бухово и 

Габра). При измерванията е използван детекторът „Белвар“, модел РКСБ 104. Той е 

предназначен за измерване на мощността на еквивалентната гама доза.  Диапазонът на 

измерване е от 0,1 до 99,99 µSv/h. Уредът открива високоенергийни фотони, алфа частици, 

бета и гама лъчи посредством Гайгер-Мюлерова тръба. Това е газоразрядна лампа с 2 

електрода, пълна с газ (хелий, аргон, неон) с ниско налягане (около 0.1 от атмосферното). 
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При преминаване на частиците през тръбата протича електрически ток, чрез електронен 

усилвател импулса се усилва и се изобразява като измерима величина (лавина на Таунсенд 

или разряд на Таунсенд). Принципът е измислен от Ханс Гайгер през 1908 г., но влиза в 

масова употреба чак през 1928 г., когато Валтер Мюлер съдейства за създаването на 

практична тръба за измерване на различни видове радиация. 

 

3. Обекти 

 

Обект на настоящата работа са две уранови находища – Бухово и Сеславци. 

Находище Бухово е от хидротермален тип. В кв. Сеславци се намира един от най-големите 

обекти за добив на уран. На територията му има 200 насипища, разположени на площ от 

47.5 ha, с количество от 7900x10
3 

t уранова руда и най-висока обща активност. В миналото 

материалът депониран в насипищата е смятан за не богат и съответно за потенциално не 

изгоден за обработка, за което говорят и пробите взети от дълбочина 10 м, които са по-

богати от тези в горните слоеве на насипището. Хвостът често е използван и за строеж на 

пътища и площадки, на което се дължат високите стойности на замерванията.  

 

4. Експериментални резултати и дискусия 

 

Урановите находища в страната са разпределени в няколко зони: Балканска, 

Средногорска, Родопска и Тракийска (фигура 1). Понастоящем са открити 100 нови 

радиоактивни орудявания в шест области на страната с прогнозни ресурси 50-60 хил. тона 

уран. В някои има съпътстващи злато, олово, цинк, мед и редки метали.  

Промишлените типове уронови рудници в България се разделят на два типа: 

- Хидротермални – в Балканската зона, Родопите и Източното Средногорие – 

Бухово, Готен, Борче, Чамилов камък, Сеславци и Чора. 

- Инфилтрационни – Елешница, Селище, Мелник, Симитли, Момино, Орлов дол, 

Владимирово и Мъдрец. 

Понастоящем, вземайки предвид геоложки, екологични и икономически съображения 

промишлен интерес представляват 14 броя находища от екзогенен (пясъчников) тип от 

Тракийско-Тунджански уранов руден район. Промишленият интерес към тях се обуславя 

от доказаната възможност от прилагането на геотехнологичния метод на добив (сондажен 

вариант) като един от най-прогресивните и екологични способи за добив на полезни 

изкопаеми. Експертни оценки, включващи 7-те екзогенни находища от Пловдивско-

Тунджанския уранов район показват, че себестойността на добития уранов концентрат ще 

бъде средно 70 $/кг. При цена на урановия концентрат в момента средно около 100 $/кг 

добива в този район ще бъде ефективен. В тази себестойност са включени всички 

необходими разходи, в това число по екология и рекултивация на отработените площи и 

находища. 
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Фиг. 1. Зонално разпределение на урановите находища в България и наличните в тях 

залежи, t 

 

Основните уранови находища, разработвани през периода 1946-1990г. [Сб. доклади, 

Пловдив, 2012] са посочени в таблица 1: 

 

Таблица 1. Уранодобив на България през периода 1946-1990г.  

Години Находище Добив, млн. t Съдържание, % 

1946-1990 Бухово 5,027 0,084 

1955-1990 Курило 0,256 0,098 

1956-1990 Елешница 8,782 0,044 

1956-1960 Бели Искър 0,060 0,131 

1957-1989 Доспат 0,890 0,084 

1958-1990 Смолян 1,103 0,090 

1959-1985 Наречен 0,116 0,500 

1961-1990 Селище 0,203 0,090 

1962-1981 Сливен 0,298 0,106 

1971-1990 Сборище 0,150 0,069 

1972-1990 Костенец 0,463 0,053 

 

Максималното опазване на земната повърхност, подземните и повърхностно-течещи 

води и пълна рекултивация на евентуално увредени компоненти, осигуряване на 

допустимо радиоактивно замърсяване на околната среда или не допускане на такова, без 
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опасни минни отпадъци са основните екологични изисквания, които са залегнали в 

нармативната уредба.  

За целите на настоящото изследване са направени замервания в района на урановите 

находища Бухово и Сеславци (Снимка 1).  

 

 
 

Сн. 1. Точки на замер на радиационния фон в района на урановите находища Бухово 

и Сеславци 

 

Замерванията са правени през 10-20 метра в целия периметър на изследваните обекти 

(снимка 1.) В Таблица 2 са представени измерените стойности: 

 

Таблица 2.  

Измерени стойности на радиационния фон в уранови находища Бухово и Сеславци, 

към октомври 2015г. 

 

  

* стойностите в табл.2 са представени в µSv/h. 

 

Резултатите от замерванията показват, че в Бухово няма завишаване на пределно 

допустимите стойности, съгласно нормативната уредба на Република България, според 

която за територията на Република България естественият радиационен гама-фон е в 

границите от 0,06 до 0,40 µSv/h. За Сеславци резултатите показват, че има известно 

завишение, което е свързано с по-високия естествен радиационния фон.  
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Заключение  

Днешните методи и технологии позволяват много по-ефективно да се извлича уран 

от бедни руди каквито са тези в насипищата, което би направило потенциалната 

производствена стойност на уранов концентрат от тези насипища много по-ниска.  

Дългогодишната практика у нас и в чужбина показва, че хидрогенните и масивни 

находища могат да се разработват икономически изгодно и с висока печелба единствено 

по геотехнологичен начин с добив на „уран в смола” in situ, защото единствено този 

способ осигурява екологичните изисквания. При конвенционалния подземен и открит 

добив на уранова руда това прастически е невъзможно. 

С възстановяване на производството на тази „противоречива енергийна суровина” 

[Ковачева, 2014] биха се създали 8-10 хил. нови работни места, което на фона на 

непрекъснато увеливащата се безработица би довело до осигуряване на поминък на 

населението в добивните райони. 

„Реставрация” на уранодобива в мащабите преди 1992г. е невъзможно и 

нецелесъобразно. Зад това становище стоят българските специалисти, които са работили 

както за създаването на минерално-суровинната база, така и в добива и предварителната 

преработка на урановите суровини. Също е изключено и възстановяване в класическия 

вариант чрез ползването на подземни минни изработки. В случаите когато е възможно 

прилагането на новите екологично-безопасни технологии и строго спазване на Закона за 

подземните богатства е рационално частично и селективно да се поднови добива. 
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Геоложки изследвания на карстовия район „Жива вода” 

Рангел  Гюров*, Биляна Костова*, Атанас Близнаков*, Теодора Величкова*, Владислав 

Стоянов*, Танчо Пърлев*, Никола Дановски*, Атанас Русев**, Росен Закс*** 

*Нов български университет, департамент „Природни науки“ 
**Спелеоклуб „Екстрем-София“ 
***Конен клуб „Тарсас“ 
 
Резюме 

В южния склон на планината Витоша във варовиците близо до с. Боснек се е оформил 

карстов район с много пещери и извори. Водата на един от изворите пулсира. Този 

феномен е определен от местното население като “жива вода”. Изворът е споменаван от 

известни пътешественици и с него са свързани много легенди. За изясняване на  генезиса 

на пулсиране през лятото на 2015 г. се проведоха теренни изследвания в карстовия район. 

Използвана методика: заснемане на карстовия район, проникване в пещерите, георадарни, 

магнитометрични и хидравлични измервания, анализи. 

 

Ключови думи: жива вода, пещери, георадар, магнитометър, антропогенен 

 

 

Въведение  

В южния склон на планината Витоша във варовиците близо до с. Боснек се е оформил 

карстов район с много пещери и извори [Димитров С., 1961; Геоложки карти на България, 

М 1:100000, картен лист София, Янев, С., 1995]. 

 []. Водата на един от изворите пулсира. Този феномен е определен от местното 

население като “жива вода”. Изворът е споменаван от известни пътешественици и с него 

са свързани много легенди.  

Карстовият комплекс “Жива вода” е разположен на северозападната граница на 

Боснешкия карстов район. Скалната основа на комплекса е свита (доломити), част от 

искърската карбонатна група, образувана през триаса – спат-аниз с възраст 247-242 млн. 

години [Славова, Русев, Камбуров, 2014]. 

Карстовият комплекс се намира на 3.5-4 km от Боснек в посока север-североизток в 

едноименната долина. Той включва 3 пещери („Живата вода“, „Живата вода 2“, и 

„Извора“), както и 2 извора („Живата вода“, „Извора“). 

За изясняване на  генезиса на пулсиране през лятото на 2015 г. се проведоха теренни 

изследвания в карстовия район. 

 

2. Обекти 

1.1.Извор „Жива вода“ 

Географски координати: N 42.5245, E 23.2020 (WGS84)  
Водата извира на границата между витошките сиенити и варовиците от системата на 

Голо Бърдо с триаска възраст (фиг. 1). Водата излиза, пулсира, спира и тръгва с гърлен 

звук от устата на змей, изработен от сиенит. Опашката му сочи мястото на зараждането на 

живата вода. Легенда гласи, че ако водата спре, когато жаден пътник желае да пие, това е 

знак за греховност и е праведен, ако продължи да тече.  



 

Нов български университет 
Департамент „Природни науки” 

Годишник  
за 2015 г. 

 

-127- 

 

Фиг. 1 Карбонатни скали 

 

Първите писмени сведения за извора са от османския пътешественик Евлия Челеби 

от 1662 г., който пише за извор с вода, която ту идва от една висока „кая”, ту се връща. 

Турската дума „кая” означава скала, но и грамада от скали. Иречек също пише за извор с 

„жива вода“ в края на тухлен коридор. През 1969 г. при прокарването на горски път през 

грамадата при извора е открита главата на змея, а през 1970 г. туристическото дружество 

„Пектин“ от гр. Перник възстановява извора като чешма в сегашния му вид (фиг. 2, 3). 

   

Фиг. 2а Чешмата със 

змеевата глава 

Фиг. 2б Чешмата със 

змеевата глава 

Фиг. 3 Хидродинамични изследвания – 

студенти 

 

Температурата на изворната вода през по-голямата част на годината е около 9°С. 

Обемът вода, който излиза през устата на змея е около 50-120 l. Новата поява на водата 

зависи от дебита на извора в зависимост от сезона. При маловодие е след часове, а пролет 

пулсира, но не спира. В основата на чешмата от дясната страна на змеевата глава има 

античен преливник от керамични тръби (фиг.4-10). 
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Фиг. 4 Керамичен 

водопровод - преливник 

Фиг. 5 Фрагмент от антична 

керамична тръба 

Фиг. 6 Антична керамика 

 

    
Фиг. 7 Фрагменти от 

античния тръбопровод 

Фиг. 8 Артефакт Фиг. 9 
Артефакт 

Фиг. 10 Шлака от 

древно рударство 

 

1.2.Извор „Изворът“ 

„Изворът“ се намира на около 100 m североизточно от извор „Жива вода“ в основата 

на голяма скала. Направена е чешма, а от пукнатината, откъдето идва водата, следва 

едноименната пещера, чиято дължина е 30 m. 

В близост до извора се намират три пещери, изследвани и описани в миналото от 

клуб “ Академик” и проучени от клуб „Екстрем“-София. В землището на с. Боснек е и 

най-дългата на Балканския полуостров пещера „Духлата“ (18 km). 

 

1.3.Пещера „Жива вода“ 

Намира се на около 150 m на север от извора „Жива вода“.  Входът е разположен на 

височина 1097 m. Хребетът над нея е ориентиран на югозапад-североизток, със среден 

наклон  35%. Районът е залесен с бук, дъб и габър (фиг. 11-13). 

Пещерата „Жива вода“ е моноканална и хоризонтална с дължина 150 m и в нея още в 

началото след входа  на стената има „неръкотворна“ икона на Богородица. В привходните 

части са намерени фрагменти от керамика. Днес тя е популярен туристически обект в 

района.  

Легенда твърди, че преди да се установи в Рилския манастир Свети Иван Рилски е 

бил отшелник във витошка пещера, която напуснал поради многото разбойници и наплива 
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на поклонници, пречещи на неговото уединение. Вероятно това е пещерата “Живата 

вода”. 

Живата вода е част от локална карстова система, съставена от още две 

самостоятелни пещери – „Жива вода 2“ и „Извора“ (извор), през които протича подземна 

река, водеща началото си от губилище на повърхността, разположено в близост до „Жива 

вода 2“. Спрямо нея се намират други пещерни системи в карстовите райони  “Врелото” 

на югозапад, и тази на Духлата – на юг-югозапад. 

 

   
Фиг. 11 Вход на 

пещера “Жива вода” 
Фиг. 12 
“Неръковторна” 

икона в пещерата 

“Жива вода” 

Фиг. 13 Пещера “Жива 

вода” 

 

1.4.Пещера „Живата вода 2“ 

На близо 100 m на изток-североизток от „Извора“ се намира „Жива вода 2“, чийто 

вход е разположен в чакълесто-каменист сипей. Представлява почти отвесна галерия, 

която след 15 m достига до блокажна зала, където протича малко поточе – излизащо от 

„Извора“. 

 

3. Методика 

За провеждане на изследването се използва следната методика: заснемане на 

карстовия район, проникване в пещерите, георадарни, магнитометрични и хидравлични 

измервания, анализи.  

 

4. Резултати 

3.1.Геофизични изследвания 

Пещерата „Жива вода“ бе избрана за проведените геофизични изследвания, тъй като 

е особено подходяща - привходните й части са сравнително големи по обем и близо до 

повърхността, а теренът над нея позволява извършването на планираните изследвания. 

Развитието й е хоризонтално и дълбочината на която се е оформила под земната 

повърхност са обусловени предимно от позицията на пластовете варовици. Същевременно 

районът е в непосредствена близост както до другите пещери, така и до феномена на извор 

„Жива вода“ (фиг. 14).  
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Бяха направени комплексни измервания с гравиметър, магнитометър и георадар 

[Bristow, C.S., H.M. Jol, 2011; Benedetto, A., L. Pajewski, 2015; Jol H. M., 2009] 

. 

 

Фиг. 14 Извор Живата вода. На снимката вляво се вижда силната водна струя, която секва 

само минути по-късно (на снимката вдясно) и отново потича. 

 

 

3.2.Гравиметрични изследвания 

За гравиметричните измервания бе използван гравиметър LaCoste&Romberg G с 

точност 0.04 mGal. Измерванията са извършени в направена мрежа от 180 точки, трайно 

стабилизирани на терена,  геодезически заснети с тотална станция Leica TCR303 и ГНСС 

приемник Trimble Geo 7X. С тоталната станция беше направено и заснемане в самата 

пещера „Жива вода“ и последващ 3D модел.  

Гравиметричните изследвания (фиг. 15, 16) бяха извършени за 25 дни полева работа, 

като бяха събрани всички необходими данни за последваща обработка, анализ и 

интерпретация. 
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Фиг. 15 Планов изглед на пещерния модел 

 
 

 

 
Фиг. 16 Резултати от гравиметричните изследвания – аномалия Буге 

 

3.3.Магнитометрични  изследвания 

По съставената мрежа от 180 точки, бяха извършени магнитометрични изследвания с 

магнитометър (градиометър) GSM-19, с резолюция 0.01 nT (17, 18). 

 

mGal 
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Фиг. 17 Магнитометрична графика 

 
Фиг. 18 Градиометрична графика 

 
 

3.4.Георадарно изследване 

Георадарното изследване беше извършено с георадар Mala X3M, с 250МHz антена 

(фиг. 19-21). 
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Фиг. 19 Профили на GPR измерване на пещера “Живата вода” 

 

 

 
Фиг. 20 Георадарно изследване над пещера „Живата вода“ 

 

 



 

Department of Natural Sciences  
New Bulgarian University 

Annual’2015 

 

134 

 

 
 

 
 

 
Фиг. 21 Георадарни графики (профили P1 – P23) 
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Изводи 

Гравиметричните, магнитометричните, георадарнитите и полевите хидроложки 

изследвания  предоставят възможност да се направят следните изводи: 

- изворът “Жива вода” е част от карстов комплекс, включващ пещерите около него; 

- изворът е пулсиращ с обем на водата  в една пулсация  90-100 l;  

- времетраенето на пулсациите зависи от сезона; 

- изворът е древно хидротехническо съоръжение, състоящо се от  каптаж, резервоар 

с мембрана, изградени от камъни, дърво и глина, преливник от керамични тръби и 

чешма от сиенит с формата змеема глава; 

- вероятните строители са римляни или траки?; 

- феноменът „пулсация“ е предизвикан антропогенно, чрез тип „мембрана“ от глини, 

изградена в резервоара; 

- комплексът  „Жива вода“ трябва да се изследва и от археолози. 

 

Заключение 

Боснешкият карстов район е изключително перспективна зона за проучвания поради 

своите специфичните геоложки и хидрогеоложки характеристики и установените пещерни 

системи. Направените до момента изследвания са значими, но покриват една малка част 

от територията.  

Типично за района, в непосредствена близост до пещера „Живата вода“, се намират 

и други  входове и извори. Изборът на Живата вода като обект на конкретното изследване 

е обусловен с големия потенциал за откриване на нови кухини и същевременно удобната 

възможност за избор на подходящи методики за геофизичните измервания в подобни 

комплекси. 
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