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PREFACE 

The Student Conference Proceedings is a collection of the plenary lecture and papers 

presented at the Ninth Student Scientific conference “Ecology and environment” held in 

April, 2021 at Konstantin Preslavsky University of Shumen. The volume is published every 

year after the traditional annual conference. Recently a lot of scientific events have been 

canceled, postponed or moved online. In the case of The Ninth Student Scientific conference 

“Ecology and environment”, we preferred to hold this annual meeting as a virtual conference 

offline. Despite the spread of the novel coronavirus, conference serves as a platform for 

students, early career researchers and scientists to present the results of their studies in the 

field of ecology. 

At the conference were presented studies by lecturers, PhD, undergraduate students 

from Shumen University. Other conference participants included University of Chemical 

Technology and Metallurgy (Sofia, Bulgaria), Department of Hygiene and Epidemiology, 

Faculty of Public Health (Medical University of Varna, Bulgaria), Regional Health 

Inspectorate (Varna, Bulgaria). Traditionally, researchers from abroad - Dagestan (Russia), 

presented their studies at the conference. Our special participants are pipils from Sava 

Dobroplodni Secondary school (Shumen, Bulgaria). 

Special thanks to all participants for their contributions for the success of the 

conference in the COVID-19 situation.  

Finally, a word of thanks to our traditional sponsors - Students Council of Konstantin 

Preslavsky University of Shumen. 

Department of Biology 

Shumen University 
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Investigation of the degree of pollution of Varna Lake by the use of white 

sand mussels as a microbiological biomarker 

Borislava Pavlova, Sevginar Ibryamova, Stefani Toschkova, Elitsa Stanachkova, 

Dimitar Doichev, Karamfil Kalchev, Darina Bachvarova, Nikolay Natchev, Tsveteslava 

Ignatova-Ivanova 

1Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria 

*E-mail: tsignatovaivanova@shu.bg 

 

Abstract 

An important ecological role in the Black Sea is played by bivalve molluscs, which 

can be used as biomarkers showing the degree of contamination with various toxic substances 

and microorganisms. Among them a special position is occupied by the black Black Sea 

mussel (Mytilus galoprovincialis Lam.) and psammophilous species of the genera Chamelea, 

Donax, Mya and others. The last three genera and some others are often grouped together 

under the popular name "white mussels". The sand biocenoses in the Bulgarian sector of the 

Black Sea are characterized by the psammophilic species Chamelea gallina (Linne, 1758) and 

Donax trunculus (Linne, 1758), which also have leading economic importance. They inhabit 

sands at a depth of about 25 meters. The purpose of this study was to make a microbiological 

assessment during the winter-spring season of a white sand mussel of the species M. arenaria, 

Chamelea gallina and Donax trunculus. The samples were collected in the period of May 

2020 until October 2020.  

The mussels were harvested from northern part and the south of the Bulgarian Black 

Sea aquatory. After collection, the samples (about 1 kg) were immediately refrigerated (4 °C) 

and transported to the laboratory for the analyses. Microbiological analysis: Three subsamples 

(each of about 1 kg of mussels) were used for the microbiological analyses. The mussels were 

scrubbed free of dirt, washed in hypochlorite solution (20 mg l-1), rinsed with sterile distilled 

water, and shucked with a sterile knife. Tissue liquor samples (about 100 g) were 

homogenized.  

Microbial Identification Databases for Biolog Systems – The microbial identification 

is accomplished through a manual microbial identification system Biologist VIO45101AM. 

The isolated strains were screened on BL4021502 Tryptic Soy Agar (TCA), cultured for 24 

mailto:tsignatovaivanova@shu.bg
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hours at 37 °C then subjected to Gen III plaque identification to identify Gram positive and 

Gram negative aerobic bacteria. 

The microbiological analysis revealed an increase in the levels of fecal coliforms of 

Escherichia hermannii in quantities of 98.10-3 in the species Mya arenaria in the months of 

August to October 2020; Acinetobacter johnsonii in quantities of 101.10-6 in the species Ch. 

Gallina; Pseudomonas viridilivida in quantities of 98.10-3 in the species D. trunculus in May. 

These findings coincide with the time of spillage of faecal water as a result of a 

ruptured pipe in the area of Varna Lake. According to Ordinance No. 4 from 20.10.2000 for 

the quality of fisheries water and the breeding of shellfish, the amount of fecal coliforms in 

the inter-shell content should be less than 300 NVB.  Our results indicate 200 times higher 

numbers during the months of September for the species M. arenaria and D. trunculus. 

According to Ordinance 8 of 25.01.2001, for the quality of coastal sea waters, the increase is 

400 times for the species Ch. gallina. These results completely coincide with the two fecal 

water spills in Varna Lake in May 2020 and September 2020. 

Acknowledgments: The contributors express their gratitude for the funding by fund 

scientific research Bulgaria programme grant KP-06-H31-6/10 Dec 2019 the project by 

Shumen University project RD-08-104/30.01.2021. 

Note: B. Pavlova and S. Toschkova - Biology and chemistry, bachelor students, E. 

Stanachkova – PhD student. 
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УДК 37.012 

Formation of ecological world outlook high schools in the process of 

learning 

Dzharulla Dzharullaev2, Georgy Nedyurmagomedov1 

FSBEI HE «Dagestan State Pedagogical University»1; 2 (Makhachkala, Dagestan, Russia); 

SCEI RD «Novomaguruhskaya Secondary School of Charodinsk District»1 (Uytash, Dagestan, Russia) 

E-mail: mgeorg@mail.ru 

 

Abstract 

The article deals with the problems of the formation of the ecological worldview of high 

school students in a modern school. Based on the structure of the ecological worldview, their 

functions are determined. Based on methodological approaches, the structural components of 

the model of the ecological worldview of high school students are highlighted, and based on 

the analysis of the experience of teachers and their own practice in secondary schools, the 

authors determine the effective pedagogical conditions for their formation in the process of 

educational activities. 

Keywords: worldview, ecological worldview, model of the formation of an ecological 

worldview, high school students. 

 

Формирование экологического мировоззрения старшеклассников в 

процессе учебной деятельности 

Г.Г.Недюрмагомедов1, Д.Г.Джаруллаев2 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»1; 2 

(Махачкала, Дагестан, Россия); 

ГКОУ РД «Новомугурухская СОШ Чародинского района»1 (Уйташ, Дагестан). 

E-mail: mgeorg@mail.ru 

  

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы формирования экологического 

мировоззрения старшеклассников в современной школе. На основе структуры 

экологического мировоззрения определены их функции. Опираясь на 

mailto:mgeorg@mail.ru
mailto:mgeorg@mail.ru
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методологические подходы, выделены структурные компоненты модели 

экологического мировоззрения старшеклассников, и на основе анализа опыта учителей 

и собственной практики в общеобразовательных школах, авторы определяют 

эффективные педагогические условия их формирования в процессе учебной 

деятельности. 

Ключевые слова: мировоззрение, экологическое мировоззрение, модель 

формирования экологического мировоззрения, старшеклассники. 

 

В XXI веке особое значение приобретает мировоззренческая функция школьного 

образования, поскольку мировоззрение представляет собой обобщенную систему 

взглядов на мир, которые не привязаны к определенным явлениям, а служат основой 

для понимания общих тенденций развития мира в целом. Однако развивающийся 

«глобальный экологический кризис» требует пересмотра содержания экологического 

мировоззрения формируемой школой личности (Игнатов С.Б., Игнатова В.А., 

Сухорукова О.Э., Столярова Т.Ф. и др.). 

Экологическое мировоззрение, учитывающее равитие глобальных экологических 

проблем, рассматривается специалистами как одно из важнейших личностных 

образований, формируемое у учащихся школьным экологическим образованием 

(Бруновт Е.П., Гагарин А.В., Захлебный А.Н., Ермаков Д.С., Недюрмагомедов Г.Г., 

Несговорова Н.П., Семчук Н.М., Янакиева Е.К. и др.) [2; 4].  

Экологическое мировоззрение должно помогать осмыслению места и роли 

человека в окружающих реалиях, как неотъемлемой части его жизнедеятельности, и 

должно выработаться в процессе формирования личности человека (Сухорукова О.Э.) 

[5]. Экологическое мировоззрение – это сложное личностное образование, 

формируемое в процессе учебной деятельности в общеобразовательной школе, и 

включающее в себя, наряду с другими компонентами, осознание ответственности за 

состояние окружающей природной среды, наличие экологических вглядов и 

убеждений, опыт экологической и природоохранной деятельности, система научных (в 

первую очередь - естественнонаучных) знаний по экологии. Мировоззрение выступает 

как более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя, своего места в 

нем и присуще каждому. 

В основе любого образования (в том числе и школьного) лежит соответствующая 

мировоззренческая парадигма (по мнению Гессена С.И., «образование и есть не что 

иное, как образование мировоззрения, идущее параллельно с развитием личности»). 
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Ученые отмечают, что проблема формирования экологического мировоззрения 

школьников является наиболее актуальной для учащихся старшей школы.  В этот 

возрастной период у старшеклассников происходит становление «базовой культуры», 

включающей и экологическую культуру личности, важнейшим компонентом которой 

является – формирование и развитие мировоззренческих установок. 

Однако, несмотря на ряд исследований, проблема формирования экологического 

мировоззрения старшеклассников остается актуальной, что обусловлено 

продолжающейся деградацией биосферы, вызванной деятельностью человека. 

Актуальность исследования по повышению эффективности формирования и развития 

экологического мировоззрения обусловлено противоречиями: между появлением 

новых требований к развитию личности старшеклассника, потребностью общества в 

выпускниках школы, обладающих экологическим мировоззрением, и современным 

состоянием проблемы – низким уровнем процесса формирования экологического 

мировоззрения в теории и практике школьного экологического образования; между 

необходимостью развития экологического мировоззрения учащихся, обусловленного 

требованиями ФГОС и современной теории «школьного экологического образования» 

и отсутствием эффективных условий по формированию экологического мировоззрения 

старшеклассников в процессе учебной деятельности. 

Термин «мировоззрение» в переводе с немецкого языка (Weltanschaung), означает 

«созерцание мира» или «воззрение на мир». Специфика «мировоззрения» состоит в 

осознании личностью своего отношения к окружающей действительности, цели и 

смысле своей жизни, деятельности, в определении своего места в мире. Мировоззрение 

охватывает не только сферу идей, но и сферу чувств, воли, и включает в себя систему 

социально-экономических, политических идей и убеждений, эстетических воззрений и 

нравственных норм. 

В «экологическое мировоззрение» входят - научные знания об экологических 

явлениях, и нравственные, ценностные ориентиры. То есть знания о мире, природе в 

мировоззрении дополнятся ценностной ориентацией, определенным характером и 

направлением мышления и чувств, принципами практических действий. Знания 

превращаются в мировоззрение тогда, когда формируют социально-политические, 

нравственные и эстетические взгляды личности, когда приобретают характер 

убеждений, становятся основой всего образа жизни, жизненной целью. Исследования 

отмечают, что большинство людей усваивает те или иные убеждения с детства, до того, 

как получают возможность критически осмысливать полученную информацию. 
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Поэтому усиливается роль экологического воспитания и образования школьников, 

рассматриваемые как составные части развития современной личности. 

Необходимо также отметить, что до сих пор нет однозначного понимания понятия 

«экологическое мировоззрение» в многочисленных работах экологов и педагогов, так 

экологическое мировоззрение:  

- это свойство личности, возникшее вследствие адаптации человека к 

действующим факторам окружающего мира, представленное системой обобщенных 

знаний об окружающем мире, месте в нем человека, о возможных взаимосвязях в 

системе «человек – окружающий мир», трансформирующихся во внутренний план 

действий в виде взглядов, убеждений, идей,  проявляющихся в суждениях и активной 

деятельности субъекта по сохранению окружающей среды и собственного здоровья 

(Полещук П.В.); 

- забота населения о сохранении благоприятной для людей окружающей среды, 

охране природы во всем ее разнообразии и устойчивости биосферы (Марфенин Н.Н., 

2001.); 

- совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих общее видение 

человеком своего места в окружающем его мире, и вместе с тем жизненные позиции, 

программы поведения, действия в социальной и природной среде, позволяющие не 

нарушать естественного равновесия в системе «человек - общество - природа» 

(Лисниченко В.В.); 

- свойство личности, возникшее вследствие адаптации человека к действующим 

факторам окружающего мира, представленное системой обобщенных знаний об 

окружающем мире, месте в нем человека, о возможных взаимосвязях в системе 

«человек – окружающий мир», трансформирующихся во внутренний план действий в 

виде взглядов, убеждений, идей, проявляющихся в суждениях и активной деятельности 

субъекта по сохранению окружающей среды и собственного здоровья (Галькиева З.Х.) 

и т.д. 

Таким образом, понятие «экологическое мировоззрение» сегодня все еще 

находится в процессе становления, и его формирование у старшеклассников требует 

преодоления многочисленных догм и полунаучных представлений. Структура 

мировоззрения определяет их функции, это: 

- гносеологическая (познавательная), она состоит в том, что экологическое 

мировоззрение имеет целью правильное и достоверное познание окружающей 

природной действительности (то есть механизм познания); 
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- аксиологическая (ценностно-ориентационная), заключается в оценке явлений и 

объектов окружающего природного мира с точки зрения экологических ценностей; 

- прогностическая функция - заключается в том, чтобы на основании имеющихся 

естественнонаучных знаний об окружающем природном мире, спрогнозировать 

тенденции развития природы, познавательных процессов в изучении природных 

объектов и явлений; 

- праксиологическая (практическая), позволяет стать руководством к 

экологической и природоохранной деятельности (человек ведет себя в соответствии со 

своим мировоззрением). 

Эти функции характеризуют экологическое мировоззрение в самом общем виде, 

фиксируя только основное из того, что дает мировоззрение для человеческого 

существования.  

Специалисты, рассматривая моделирование как процесс применения 

«педагогической модели» в виде идеального представления о способах достижения 

конечных искомых результатов экологической воспитательной деятельности, на основе 

методологических подходов (культурологический, кампетентностный, системно-

деятельностный и др.) выделяют следующие структурные компоненты модели 

экологического мировоззрения старшеклассников (Игнатова В.А., Недюрмагомедов 

Г.Г., Семчук Н.М., Суравегина И.Т. и др.):  

- когнитивный компонент - систему генетических представлений, знаний в 

области экологии и теории и практики реализации ноосферных идей; научных 

подходов исследования экологических проблем, способов совершенствования 

экологического мировоззрения; 

- ценностно-нормативный компонент – экологические и природоохранные 

ценности, идеалы, убеждения. В него также входят эколого-нравственный императив, 

верования и нормы, которые призваны регулировать отношения людей с природой; 

- эмоционально-волевой компонент - представляет собой эмоциональную окраску 

экологических ценностей, убеждений, верований, а также психологическую установку 

на готовность действовать в соответствии с ними; 

- деятелъностный компонент – включает экологическую и природоохранную 

деятельность; исследовательские, организаторские, проектировочные умения сохранять 

и преобразовывать окружающую природу, гармонизировать отношения человека с 

природой. 
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Механизмом по формированию экологического мировоззрения стареклассников, 

является школьное экологическое и естественнонаучное образование, в котором 

базовой составляющей является наука экология (научная дисциплина, изучающая 

состояние организмов, взаимоотношения животных, растений, микроорганизмов между 

собою и с окружающей их средой). Согласно «Концепции общего среднего 

экологического образования» основной целью экологического образования в школе 

является формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения школьников к окружающей 

среде во всех видах деятельности. Наиболее эффективно это происходит на уроках 

естественнонаучных дисциплин (экология, биология,  химия и физика). 

Рассматривая опыт работы учителей дагестанских школ в области реализации 

экологического образования, можно выделить следующие направления: введение в 

школе предмета «экология» (или группы экологических дисциплин – «Экология 

растений», «Экология животных», «Экология человека», «Общая 

экология»/«Региональная экология»/«Экология Дагестана») [3]; экологизация всех 

школьных дисциплин; организация так называемой «полевой практики» по 

«экологическим и биологическим» предметам; организация внеурочной экологической 

деятельности (кружки, походы, экскурсии, путешествия, направленных на 

ознакомление учащихся с природой); общая экологизация воспитательного и 

образовательного процессов.  

Модель формирования экологического мировоззрения старшеклассников в 

воспитательной среде общеобразовательной школы (организуется на принципах 

природосообразности и аксиологизации), построенная на основе культурологического, 

кампетентностного, системно-деятельностного и др. подходов, позволяет 

прогнозировать результат воспитания (экологическая культура) - и управлять 

процессом формирования экологическим мировоззрением (как ее компонентом) с 

максимальным педагогическим эффектом. Эффективной  реализации модели 

способствовали следующие педагогические условия: 

- признание приоритетности экологического образования как определяющего 

характер и уровень подготовки старшеклассников к жизни, в непредсказуемо 

меняющихся природосоциальных условиях; 

- подготовленность учителей естественнонаучных и гуманитарных школьных 

дисциплин, заключающаяся во владении знаниями этапов процесса формирования 

экологического мировоззрения старшеклассников; 
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- обогащение содержания школьных дисциплин идеями ноосферной научной 

парадигмы, обеспечивающими экологизацию гуманитарного и естественнонаучного 

знания старшеклассников;   

- создание «экологической воспитательной среды» общеобразовательной школы, 

обеспечивающей формирование экологических мировоззренческих установок, взглядов 

и убеждений старшеклассников; 

- образовательный процесс в старшей школе должен базироваться на 

современных педагогических технологиях;  

- обеспечение усвоения экологических знаний в единстве их предметной и 

операциональной сторон;  

- включение старшеклассников в природоохранную и эколого-ориентированную 

деятелность (это позволяет приобретать опыт экологической деятельности как 

основание экологического мировоззрения); 

- систематичное и последовательное формирование целостной системы знаний и 

экологического мировоззрения старшеклассников;   

- комплексное использование форм и методов формирования экологического 

мировоззрения у учащихся старшей школы  

- развитие положительной мотивационной сферы личности старшеклассника на 

основе экологических (общечеловеческих и  других) ценностей (Недюрмагомедов Г.Г. 

и др.) [2]. 

В заключение отметим, что разрешение глобального экологического кризиса, 

ставящего под угрозу выживание людей, видится нам в реализации идеи формирования 

экологической культуры личности и общества, компонентом которой является 

экологическое мировоззрение. Поэтому, развитие экологической культуры личности, 

формирование адекватной ценностной системы и экологического мировоззрения, есть 

результат и условие разрешения современного экологического кризиса. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества проектной деятельности 

школьниковподростков в процессе формирования основ экологической культуры на 

уроках экологии и других естественнонаучных дисциплин. Достижение необходимого 

уровня экологической культуры и эффективности ее функций обосновывается 
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применением учебного экологического проекта, как одной и эффективных 

педагогических технологий. 

Ключевые слова: глобальный экологический кризис, экологическая культура, 

проектная деятельность, метод проектов, этапы  реализации экологичесих проектов. 

 

В XXI веке, в связи с развитием «глобального экологического кризиса» 

(необходимо при этом констатировать, что остановить его в обозримой перспективе – 

невозможно, и более того - он будет развиваясь усиливаться), актуализируется  роль 

«экологического образования школьников» основной школы. Экологический кризис 

характеризуется как процесс изменения естественных условий существования 

биосферы, грозящей нарушению ее динамического равновесия (Грязных Д.В.) и 

имеющий аксиолого-мировоззренческую направленность. 

Осознание последствий экологического кризиса и поиск путей выхода из него 

ведут к формированию новых социокультурных ценностей, которые актуализируют 

необходимость экологического образования, в том числе и – школьного. 

Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью 

(Недюрмагомедов Г.Г.). 

Целью же экологического образования большинство специалистов выделяют 

формирование экологической культуры личности и общества (Глазачев С.Н., Зверева 

И.Д., Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова Н.П., Суравегина  И.Т., Янакиева Е.К. и др.) 

[3; 4; 6]. 

Экологическая культура, представляет собой результат экологического 

образования,  непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, 

ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение 

социоприродной среды (Зверев И.Д. и др.) [2]. 

Экологическая культура, рассматриваемая и как способ ценностного освоения 

природы, выполняет определенные функции, это организационная (организация 

взаимоотношений общества и природы так, чтобы были учтены практические 

потребности общества и стабильность природы); инновационная (преодоление 



Ninth student scientific conference “Еcology and environment” April 23-24, 2021 

20 

 

отжившего и препятствующего дальнейшему безопасному развитию отношений между 

обществом и природой и не отвечаюего современным требованиям) (Салтовський 

О.И.); мировоззренческая (обеспечивает восприятие и понимание окружающей среды, 

как единого целого, что помогает гармонизировать жизнедеятельность отдельного 

индивида и общества в целом) (Пономаренко Е.); ценностно-нормативная и 

регулятивная (культура - способ ценностного освоения действительности, производства 

новых смыслов, знаний, ценностей и их сохранение и передача, а также их переоценка 

и утверждение новой системы норм, регулирующих отношение к природе) (Игнатова 

В.А.); коммуникативная (передача социально значимой информации и достижение 

взаимопонимания в процессе ее обмена между субъектами природопользования на 

основе единых ценностей); социализирующая/социальная (новое отношение к природе, 

способствует и изменению человека к обществу, другому человеку и к себе, т.е. 

изменение мировоззрения, образа мышления и жизни); адаптивная (специфический 

способ адаптации человека к природе, когда прежние способы обнаружили свою 

неэффективность) (Логвиненко В.М.) и  прогностическая (выявление и научное 

предвидение возможных негативных для окружающей природной среды воздействий и 

последствий деятельности человека) и др.  

Современной общеобразовательной школе отводится главная роль в 

экологическом образовании, в которой процесс формирования экологической культуры 

и реализация ее функций включает два аспекта: передачу экологических знаний и их 

трансформацию в отношение. Согласно ФГОС ООО, особенностью школьного 

экологического образования является то, что оно может быть реализовано лишь всей 

системой образования в современной школе (экологическая составляющая базовых 

учебных предметов), определяемой в значительной степени научно обоснованным 

базисным учебным планом (БУП), через экологизацию содержания образовательного 

процесса на непрерывной межпредметной и межцикловой основе с перспективой 

придания ему интегративной экологически ориентированной направленности [5; 7]. 

В «основной школе» экологическая составляющая естественнонаучных 

предметов (экология, биология, химия и др.) дополняется компонентом в содержании 

общественно-научных предметов (география, история и др.), выстраивая систему 

экологических понятий «человек - общество - природа» в проекции «прошлое - 

настоящее - будущее». Расширение экологического содержания в программах 

различных школьных дисциплин, требует использования различных эффективных 
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«педагогических технологий», имеющих свою специфику, определяемую предметом, 

содержанием и используемыми методами. 

Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 

форм образования (ЮНЕСКО).  

В нашем понимании «педагогическая технология» функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы 

способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального 

процесса обучения. Среди «педагогических технологий» особое место занимает 

«проектная деятельность», основанная на развитии у школьников-подростков умений 

осваивать окружающий природный мир на основе научной методологии, и 

реализующаяся через «метод проектов».  

Под «методом проектов» понимают «совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в процессе 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией полученных 

результатов». Основой «проекта» является идея, составляющая суть понятия «проект», 

его прагматическая направленность на результат, который можно получить при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы (Дж.Дьюи, 

Полат Е.С., Щедровицкий Г.П. и др.).  

Учебный проект – это «совместная, обоснованная, заранее спланированная, 

ответственная, осознанная деятельность обучающихся, организованная на 

использовании ИКТ, имеющая определённую проблему, цель, гипотезу, задачи, 

предмет, согласованные методы, направленные на формирование у них системы 

интеллектуальных и практических умений и навыков» (Ручкина О.В.) [8]. Метод 

проектов предполагает такую организацию учебного процесса, при которой 

школьники-подростки приобретают знания, умения и навыки (ЗУНы) в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся  практических заданий – 

«экологических проектов». Метод учебных проектов на уроках естественнонаучных 

дисциплин предполагает решение какой-либо экологической проблемы, вопроса, 

которая предусматривает внедрение разнообразных методов, методик в учебный 

процесс, а также интеграцию умений, навыков, знаний из различных областей наук, 

техники и технологии. Опыт школьных учителей показывает, что проектной 

деятельностью лучше заниматься в подростковом возрасте, который позволяет 
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закладывать основы сознательной детельности  по охране природы, когда формируется 

активное и творческое мышление, меняется круг познавательных интересов, растёт их 

дифференциация и содержательность. В подростковом возрасте ученики уже могут 

поставить значимую цель, оценить ресурсы ее достижения, увидеть плюсы и минусы 

решений, предвидеть последствия [1]. 

Полноценное включение школьников-подростков в конкретную экологическую 

деятельность (ключевой компонент «экологической культуры») обусловлено тем, что 

проектная деятельность носит четко выраженный практико-ориентированный характер, 

способствует развитию познавательного интереса, повышению уровня осознания 

экологических проблем  современности (в том числе и - местных), теоретических основ 

охраны природы, осознанно соблюдать правила поведения в окружающей природной 

среде. Экологические учебные проекты – это способ интеграции, дифференциации, 

гуманизации образования, а также и одно из средств формирования экологической 

культуры. Основными требованиями к учебному экологическому проекту являются:  

- экологическая проблема проекта должна быть социально значимой;  

- планирование проекта (определение вида продукта и формы презентации);  

- поиск информации (самостоятельная исследовательская работа учащихся);  

- продукт должен являться результатом экологического проекта;  

- портфолио проекта (рабочие материалы - отчеты, планы, анализ, результаты 

исследований и т.д.). 

В преподавании «Экологии» («Экология растений», «Экология животных», 

«Экология человека», «Экология Дагестана»/«Региональная экология»), «Биологии» и 

других естественнонаучных дисциплин, «метод проектов» органично вписывается в 

учебно-воспитательный процесс на уроках и может быть одной из форм внеурочной 

деятельности. Работа над «экологическими проектами» осуществляется поэтапно: 

- первый этап: определяется экологическая проблема, над которой в течение 

определенного времени, индивидуально или в группе школьники будут работать 

(формируются  умения выявлять экологические проблемы в различных областях 

знания); 

- второй этап: определяются задачи, разрабатывается план работы (развиваются 

умения поиска путей решения экологической проблемы, определять объекты 

исследования); 

- третий этап: проект выполняется в соответствии с обозначенными задачами 

(развиваются умения выдвигать гипотезы, ставить эксперименты, систематизировать и 
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обобщать полученные данные, анализировать информацию, исследовать природные 

объекты); 

- четвертый этап: подведение итогов работы (вырабатываются умения делать 

выводы, обрабатывать данные экспериментальной работы, оформлять полученные 

результаты); 

- пятый этап: подготовка защиты работы (развиваются умения создавать 

презентацию  проекта, выстраивать систему доказательств); 

- шестой этап: презентация экологического проекта (развиваются умения 

школьников-подростков  владеть культурой коммуникации; представлять результат 

своей деятельности, способы правильного решения экологических проблем). 

Следует отметить, что на каждом этапе работы над учебным экологическим 

проектом наблюдаются различия в функциях, выполняемых учителем и учащимися. 

Отметим, что «проектная деятельность» как личностно-ориентированная технология 

обучения школьников на уроках экологии и других естественнонаучных дисциплин, 

способствует развитию мотивации учения, внутренней и внешней самоорганизации, 

способности выстраивать индивидуальную траекторию обучения и развития. 

Формирование экологической культуры учеников  (Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова 

Н.П., Суравегина И.Т. и др. [3]) через проектную деятельность способствует 

актуализации экологических и природоохранных знаний, умений, навыков; 

стимулирует потребность общественно значимой экологической деятельности. 

Таким образом, от выбора образовательной технологии зависит уровень 

достигаемых результатов школьного экологического образования в целом. В 

перспективе, требуется дальнейшая работа по формированию в сознании учителей идеи 

о необходимости активного использования эффективных технологий обучения в целях 

формирования основ экологической культуры школьников-подростков. 
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Abstract 

We report the presence of the Eurasian beaver (Castor fiber Linnaeus, 1758) in the 

northeastern part of the Danubian Plain in Bulgaria (UTM code MJ12), from the river system 

of the Rusenski Lom River. The territory falls within Natura 2000 Special Area of 

Conservation BG0000608 “Lomovete” under the Habitats Directive, and Special Protection 

Area BG0002025 “Lomovete” under the Birds Directive. The first information about traces of 

the life activity of the species is from mid-September 2020, and the photo registration of an 

individual was reached in April 2021. During this period, there were similar registrations of 

beavers in other neighboring territories too, which increases the chances of the species 

returning to Bulgaria in a semi-natural way. The newly established locality represents the 

southernmost point in the distribution of the species on the Balkan Peninsula, and is also one 

of the southernmost for Europe, given the reintroductive spread of the species in Spain, only 

which is further south. This is the first record of the Eurasian beaver in Bulgaria for more than 

150 years. 

Keywords: beavers, recovery, Bulgarian fauna, Danube River 
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Abstract 

This abstract reports on three new species of the Class Chilopoda (Myriapoda) 

discovered during the research of the miriapode fauna on the Frangensko Plateau in North-

Eastern Bulgaria, carried out in the period between June 2019 and October 2019 in six sample 

collection stations: three coniferous forests dominated by black pine (Pinus nigra J.F.Arnold) 

(FP1: N 43.244012, E 27.922267; FP2: N 43.244674, E 27.921131 and FP3: N 43.280156, E 

27.808731); one deciduous forest dominated by oak (Quercus sp. L.) (FP4: N 43.293141, E 

27.945323) and two open meadows covered with wheat grasses and single shrubs of Rosa 

canina L. (FP5: N 43.245163, E 27.919274 and FP6: N 43.280596, E 27.808141). The 

material was collected through pitfall traps, 10 in each sample collection station, which were 

reported monthly. 

The following species were registered during the research: 

Lithobius (Lithobius) forficatus (Linnaeus, 1758) (Chilopoda: Lithobiomorpha: 

Lithobiidae). A European species widely spread on the continent and in Bulgaria. L. forficatus 

is a eurytopic, mesomicrothermal and mesohygrophilous species with a preference to more 

humid biotopes. Up to now, in North-Eeastern Bulgaria the species has been reported in the 

area of the historical and archeological reserve Sboryanovo, near Isperih, the northern coast of 

the Black Sea (Durankulak, cave near Balgarevo, Aladzha Monastery Protected Site, near the 

mouth of Kamchiya River), open and forest habitats on the Shumensko Plateau, the Madarsko 

Plateau and the Lilyaksko Plateau, urban and suburban parks of the Shumen. In the region of 

the Frangensko Plateau this species was found in pine forest FP1 (1 male, 1 female) and in an 

open meadow FP2 (1 male).  

Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (Chilopoda: Scolopendromorpha: 

Scolopendridae). A Holomediterranean species reported from many countries in Europe 

(including Bulgaria), but also from countries in the Middle East (Lebanon, Palestine, Israel, 

Jordan, Syria, Iraq), Asia (Tajikistan, Iran) and Africa (Egypt). S. cingulata is a polytopic, 
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mesomacrothermal and mesoxerophilous species with a preference to open and more dry 

habitats. Until now in North-Eastern Bulgaria the species has been reported from Pepelina 

village (near Orlova chuka Cave), the northern coast of the Black Sea (Kaliakra Cape, 

Balchik, Batovo, Kranevo, Zlatni pyasatsi, Sveti Konstantin and Elena, Varna and Galata 

Cape), from Madara village and some open meadows on the Shumensko Plateau and the 

Lilyaksko Plateau. On the Frangensko Plateau, S. cingulata was found in July and August in 

the open meadows LP1 (1 adult, 2 subad., 3 juv.) and in LP2 (1 juv.) 

Strigamia crassipes (C.L. Koch, 1835) (Chilopoda: Geophilomorpha: Linotaeniidae). 

A European species that, similar to L. forficatus is widespread on the continent. S. crassipes is 

a eurytopic, mesomicrothermal and mesohygrophilous species with a preference to more 

humid deciduous forests. Up to now in North-Eastern Bulgaria the species has been reported 

from the northern coast of the Black Sea (Obrochishte village and Zlatni pyasatsi), open 

meadow and deciduous, mixed deciduous-coniferous and coniferous forest habitats on the 

Shumensko Plateau, the Madarsko Plateau and from a broad-leaved forest, dominated by 

common hornbeam (Carpinus betulus, L.) on the Lilyaksko Plateau, from urban and suburban 

parks in the town of Shumen. Only one specimen was found on the Frangensko Plateau (1 

female) in the deciduous oak forest FP4 in June 2019.    

Keywords: Frangensko Plateau, Chilopoda, Lithobius forficatus, Scolopendra 

cingulata, Strigamia crassipes   
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Abstract 

This summary records two new species of the Class Diplopoda (Myriapoda) 

discovered during the research of the miriapode fauna on the Frangensko Plateau in North-

Eastern Bulgaria. Its area is about 360 кm2 and the maximum altitude of the plateau is 356 m 

above sea level. The Frangensko Plateau is located in the Continental-Mediterranean climatic 

region, the Black Sea climatic sub-region and the climatic regions on the North Coast. The 

research was carried out in the period between June 2019 and October 2019 in six sample 

collection stations: three coniferous forests dominated by black pine (Pinus nigra J.F.Arnold) 

(FP1: N 43.244012, E 27.922267; FP2: N 43.244674, E 27.921131 and FP3: N 43.280156, E 

27.808731); one deciduous forest dominated by oak (Quercus sp. L.) (FP4: N 43.293141, E 

27.945323) and two open meadows covered with wheat grasses and single shrubs of Rosa 

canina L. (FP5: N 43.245163, E 27.919274 and FP6: N 43.280596, E 27.808141). The 

material was collected through pitfall traps, 10 in each sample collection station, which were 

reported monthly. 

The following species were registered during the research: 

Polydesmus renschi Schubart, 1934 (Diplopoda: Polydesmida: Polydesmidae). A 

Carpathian-Balkan species, known only from Bulgaria, Macedonia and Romania. P. renschi 

is a oligotopic, mesothermal and mesohygrophilous species. Up to now in North-Eastern 

Bulgaria the species has been reported from the suburban area of Shumen (Kyoshkovete 

Park), deciduous forest dominated by common hornbeam (Carpinus betulus, L.) on the 

Shumen Plateau, from an open meadow and deciduous, mixed deciduous-coniferous and 

coniferous forest habitats on the Madarsko Plateau and from an open meadow and coniferous 

forest dominated by black pine (Pinus nigra J.F.Arnold) on the Lilyaksko Plateau. In the 

region of the Frangensko Plateau this species was found only in the deciduous oak forest FP4 

in June 2019 (2 males, 1 female). 
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Megaphyllum trassylvanicum (Verhoeff, 1897) (Diplopoda: Julida: Julidae). An East 

European species distributed in Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, European 

Turkey, Greece, Hungary, Macedonia, Romania, Ukraine, Serbia, Kosovo, Vojvodina and 

Montenegro. Until now in North-Eastern Bulgaria the species has been reported from the 

northern coast of the Black Sea (Zlatni pyasatsi, Aladzha Monastery, Varna and Galata Cape) 

and from open meadows and deciduous, mixed deciduous-coniferous and coniferous forest 

habitats on the Shumensko Plateau, the Madarsko Plateau and the Lilyaksko Plateau and 

from urban and suburban parks in the town of Shumen. On the Frangensko Plateau, M. 

trassylvanicum was found in the period September - October in the two pine forests – FP1 (1 

male) and FP3 (3 males, 1 subad., 3 juv.) and in the deciduous oak forest FP4 (2 males, 1 

juv.). 

Keywords: Frangensko Plateau, Diplopoda, Polydesmus renschi, Megaphyllum 

trassylvanicum  
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Abstract 

The taxonomic diversity of the testate amoebae in the benthal and phytal of Yovkovtsi 

Reservoir were investigated. The genera Difflugia and Centropyxis had the highest species 

diversity. In the studied biotopes the number of accidental and subrecedent species was the 

largest, whereas the number of the constant and dominant ones was relatively smaller. It was 

found that the spread of the typical aquatic representatives of the testacean is the widest. The 

constant taxa with a high relative significance include: Centropyxis aculeata, C. ecornis C. 

hirsuta, Cyclopyxis eurystoma, Difflugia corona, D. elegans, D. gramen, D. pulex, 

Microchlamys patella, Phryganella hemisphaerica. 

Keywords: Protozoa, Testate amoebae, Reservoir, benthal, phytal  
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Abstract 

The Srebarna Nature Reserve is situated in North-eastern Bulgaria (44°7'N, 27°5'E) 

close to the district of Silistra town. It is a wetland with great conservation value and includes 

the Srebarna Lake. The area is a Wetland of International Importance (a Ramsar site) and is 

part of the European ecological network of NATURA 2000 sites (BG0000241). It is included 

in the UNESCO list as Biosphere Reserve and as World Natural and Cultural Heritage. The 

rich variety of habitats and ecotones provide optimal breeding grounds for a wide range of 

reptiles and amphibians. 

On 19.04.2020 we did a survey in the area using the transect method. Тhe weather was 

clear and windless and the maximum temperature for the day was 27°C. Тhe presence of nine 

species of amphibians and reptiles was confirmed: European Green Lizard (Lacerta viridis), 

Marsh Frog (Pelophylax esculentus complex), European Pond Turtle (Emys orbicularis), 

Green Toad (Bufotes viridis), larvae of Agile Frog (Rana dalmatina), Dice Snake (Natrix 

tessellata), Fire-bellied Toad (Bombina bombina), Greek Tortoise (Testudo graeca) and 

Balkan Wall Lizard (Podarcis tauricus). 

Keywords: herpetological transect, amphibians, reptiles 
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Abstract 

The Ropotamo Reserve is one of the first protected areas in Bulgaria and includes 

localities of very rare and endangered plant and animal species, a complex of biotopes, as well 

as a number of rock formations. It is located in South-eastern Bulgaria, near the town of 

Primorsko and is part of the European ecological network of NATURA 2000 sites 

(BG0001001). The vegetation of this reserve is rich and diverse, and contains many species of 

conservation value. The type of habitats found here are 02B1 Pontic embryonic dunes, 04B1 

Southwestern Pontic fixed dunes and 05B1 Wooded dunes. 

Reserve Arcutino and Arcutino sand dunes are part of Ropotamo Reserve. The sandy 

dunes at the lagoons of Arkutino are well structured and have an area of 0.7 km2 and 

maximum height of up to 50 m. The beach is composed of middle-size sand with prevailing 

quartz components. 

On 22.06.2020 we have revisited the sandy dunes in Arkutino. Тhe weather was clear 

and windless and the maximum temperature for the day was 26°C. In several hours we were 

able to register twelve Spur-thighed Tortoise (Testudo graeca) and nine Hermann’s Tortoise 

(Testudo hermanni). We observed a large number of remains of hatched eggs of both species. 

We also detected one Glass Lizard (Pseudopus apodus), one Eastern Balkan Green Lizard 

(Lacerta diplochondrodes) and many specimens of the Balkan Wall Lizard (Podarcis 

tauricus) and the European Green Lizard (Lacerta viridis). 
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Abstract 

The protection of biodiversity and the conservation of natural ecosystems in the 

Republic of Bulgaria has been regulated by the Protected Areas Act. It guarantees that 

organisms live in their natural habitat, obeying only biological laws. Nature protection and 

conservation is one of the priorities nowadays. Our efforts should be focused on maintaining 

biodiversity and limiting the harmful anthropogenic impact. 

There are four protected areas in the Shumen District – “The Oaks”, "Madara Rock 

Wreaths", "Marashka koria", “Mogilata”. These places have preserved their natural habitat 

and are characterized by a huge variety of rare plant and animal species. There we can see 

various plants - from flowers and shrubs to ancient trees and endangered animals. The 

purpose of this research is to present the richness of protected areas flora and fauna. 
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Резюме 

За опазване на биоразнообразието и съхраняването на естесвените екосистеми в 

Република България, действа закона за защитените територии. По този начин 

организмите живеят в естествената си среда, подчинявайки се единствено на 

биологичните закономерности. Опазването и съхраняването на природата е един от 

приоритетите на днешното време. Нашите усилия трябва да бъдат насочени към 

поддържане на биоразнообразието и ограничаване на вредното антропогенно влияние. 

На територията на община Шумен са обявени четири защитени местности – 

„Дъбовете“, „Мадарски скален венец“, „Марашка кория“ и „Могилата“. Това са места 

запазили естествения си облик и характеризиращи се с огромно разнообразие от редки 

растителни и животински видове. В тях може да видим различни растения - от цветя и 

храсти до вековни дървета и застрашени от изчезване животни. Целта на настоящата 

разработка е да представим богатството на тяхната флора и фауна.  

Ключови думи: защитени територии, защитена местност, флора, фауна 

Благодарности: Тази статия е част от дейностите по проект ЧИСТ СВЯТ -
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За опазване на биоразнообразието и съхраняването на естесвените екосистеми в 

Република България са приети специални закони – Закон за биологичното разнообразие 

и Закон за защитените територии. Опазването на природата в защитените територии 

има предимство пред другите дейности в тях. В съответствие с международните 

договори по опазване на околната среда, той категоризира защитените територии в 

следните групи: национални паркове, природни паркове, резервати, поддържани 

резервати, защитени местности и природни забележителности. 

В категорията  „защитени местности“ могат да се включват: гори, земи и водни 

площи. Културните ценности, попадащи в границите на защитените територии, 
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запазват режимите си на опазване и ползване, определени по реда на Закона за 

културното наследство. Защитените територии, които към момента на влизане в сила на 

закона попадат в границите на населени места, запазват статута си като се 

категоризират по този закон [1]. 

В обсега на настоящата разработка попадат четири обекта със статут на 

защитени местности, съгласно Закона за защитените територии, намиращи се на 

територията на Община Шумен. Изборът ни бе повлиян от факта, че за природнен парк 

„Шуменско плато“ и резерватите на територията на общината има много информация, 

докато защитените местности са по-малко популярни. 

1. Защитена местност “ДЪБОВЕТЕ”  

През 1978 г. в землището на с. Илия Р. Блъсков за природна забележителност са 

обявени група от 47 бр. вековни дървета от вида летен дъб, разположени на площ от 0,5 

ха. Приблизителната им възраст е между 100 до 200 години. Със Заповед №РД-

956/25.07.2003 г. на МОСВ защитената територия е прекатегоризирана от природна 

забележителност в защитена местност (Фиг. 1).  Стопанисва се от община Шумен под 

контрола на РИОСВ – Шумен [4]. 

 

 

Фигура 1. Териториален обхват на защитена местност „Дъбовете“ 
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Целта  на обявяване е да се опази вековна гора от летен дъб на възраст около 200 

години (Фиг. 2). За целта са забранени всякакви действия: нараняване на стъблото, 

кастрене, чупене на клони и др., които биха довели до унищожаване на вековните 

дървета. 

 

Фигура 2. Летен дъб (Снимка: проф. д-р Димчо Захариев) 

 

2. Защитена местност “МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ” 

Защитената местност „Мадарски скални венци“ е обявена със Заповед №РД-

535/12.07.2007 г. на МОСВ с цел опазване на карстови скални венци, местообитания на 

петрофилни и защитени животински видове, както и находища на редки и защитени 

растителни видове. 

Територията на защитената местност (Фиг. 3) попада в две общини: община 

Шумен (землището на с. Мадара) и община Каспичан (землищата на с. Кюлевча, с. 

Калугерица и с. Каспичан). Общата  площ на местността е 3191,336 ха в ДГФ на СИДП 

ТП „ДЛС Паламара”. Стопанисва се и се охранява от ТП „ДЛС Паламара” под 

контрола на РИОСВ – Шумен [4]. Защитената местност е част от територията на 

Националния историко-археологичен резерват “Мадара”. 
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Фигура 3. Териториален обхват на защитена местност „Мадарски скални 

венци“ 

 

Мадарските скални венци са част от западния ръб на Мадарското плато (част от 

Провадийското плато) с дължина от 6 км и максимална височина на скалите 110 м. 

Основата им е на надморска височина 300 м и отстоят на 2 км източно от с. Мадара и 

10 км от Шумен. Върху скалите е барелефът “Мадарски конник”, който е в Списъка на 

Световното културно и историческо наследство от 1979 г., а районът е историко-

археологически резерват от 1958 г. През 2003 г. при разработването на Регистъра и 

кадастъра на геоложките феномени в България, скалният венец е включен в него като 

геотоп с естетическа стойност [6]. 

Целта за обявяването на защитената местност е: 

1. Съхраняване на карстовите скални венци, като естествено местообитание на 

петрофилни и защитени животински видове. 

2. Опазване на защитени животински видове: шипоопашата костенурка (Фиг. 5) 

и шипобедрена костенурка (Фиг. 4), стенен гущер, дъждовник, малък лешояд (Фиг. 6), 

бухал (Фиг. 7), черен бързолет (Фиг. 8) и белогръд бързолет, скална лястовица, ливаден 

дърдавец (Фиг. 9) и др. 
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     Фигура 4. Шипобедрена костенурка [7]  Фигура 5. Шипоопашата костенурка [7] 

 

  

Фигура 6. Малък лешояд [7]   Фигура 7. Бухал [7] 

 

 

  

Фигура 8. Черен бързолет [7]   Фигура 9. Ливаден дърдавец [7] 

 

3. Опазване на находища на редки защитени видове: гризебахова кутявка (Фиг. 

11), румелийско подрумиче (Фиг. 10), източен равнец, ленолистен целолист, източен 

микс, кавказка копривка, туфест игловръх и др. [4]. 
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   Фигура 10. Румелийско подрумиче [3]          Фигура 11. Гризебахова кутявка [3] 

 

3. Защитена местност „МАРАШКА КОРИЯ“ 

Защитена местност „Марашка кория“ е обявена като природна забележителност 

през 1979 г., а със заповед №РД-958/25.07.2003 г. на МОСВ е прекатегоризирана в 

защитена местност. Намира се в землището на с. Мараш, община Шумен (Фиг. 18) и 

обхваща площ от 23.0 хектара [4]. 

Местността "Марашка кория" има и историческо значение. През есента на 1885 

г. българска войска, начело с княз Александър Батенберг провежда учебни стрелби. 

Точно там, князът е помолен да подкрепи и оглави Съединението на Княжество 

България и Източна Румелия. От „Марашката кория“, придружаван от ІІ конен 

Шуменски полк, Батенберг се отправя към Пловдив, където провъзгласява 

Съединението. 

 

Фигура 18. Териториален обхват на защитена местност „Марашка кория“ 
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Целта за обявяването й е да се съхрани запазилата се част от съществуващата в 

миналото дъбова кория от вида летен дъб (Фиг. 19), в която са разположени 

внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на възраст от 250 до над 350 

години. Местността се стопанисва от община Шумен, под контрола на РИОСВ – 

Шумен. 

 

 

Фигура 19. Клонка от летен дъб [2] 

 

На територията на защитената местност са забранени всякакви дейности, които 

повреждат вековните дървета. 

 

4. Защитена местност „МОГИЛАТА“ 

Местност „Могилата“ е обявена за природна забележителност през 1973 г. като 

находище на характерни за  степните райони тревни и храстови формации. Със  

Заповед №960/25.07.2003 г. на МОСВ е прекатегоризирана в защитена местност. 

Обхваща територия от 47,5 ха, намираща се в поземления фонд на ЕАД ”Кабиюк” 

землището на с. Коньовец, община Шумен (Фиг. 20). 
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Фигура 20. Териториален обхват на „Могилата“ 

 

Установено е, че “Могилата” е най-добре запазеното находище на степна 

растителност у нас. Растителността е изключително богата като общия брой е около 

200 тревни и храстовидни видове. По-характерни видове са: коило, руска самодивска 

трева (Фиг. 21), степен бадем, котенце (Фиг. 22), горска съсънка (Фиг. 24), карагана 

(Фиг. 25), пролетен горицвет, син и сребрист конски босилек, повет (Фиг. 26), дребна 

перуника (Фиг. 23), жълт равнец (Фиг. 27) и др. [18] 

 

         

  Фигура 21. Руска самодивска трева [3]      Фигура 22. Котенце [3] 
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      Фигура 23. Дребна перуника [3]               Фигура 24. Съсънка [3] 

 

 

 Фигура 25. Карагана [Снимка: проф. д-р Димчо Захариев] 

 

 

    Фигура 26.  Повет [3]    Фигура 27. Жълт равнец [3] 
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Защитената местност „Могилата“ е обявена с цел да бъдат опазени естествени 

находища на степни формации – тревни и храстови. Местността е находище и на вида 

пролетен горицвет (Adonis vernalis L.) – лечебно растение под ограничителен режим на 

ползване (Фиг. 28). 

 

 

Фигура 28.  Пролетен горицвет [3] 

 

Опазването и съхраняването на природата е от първостепенно значение за 

Земята и хората. Нашите усилия трябва да бъдат насочени към опазване на видовото 

многообразие и поддържане на средата за местообитание в непроменен вид. 

Необходимо е съвременния човек да направи своя осъзнат избор и да престане 

да въздейства негативно върху природната среда. 
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Abstract 

Water, as a component of the natural environment, is of major importance for life on 

our planet. The seas and oceans cover 2/3 of the Earth's surface, and on land the water is in 

the form of glaciers in the polar regions and high mountains, lakes, swamps or flows through 

the river valleys, forming rivers. Water makes up a large part of organisms. It is a link 

between organisms and their habitat. Rivers and groundwater are of major importance for 

human life and health. 

The purpose of this research is to present summary information about the physico-

chemical state of the Black Sea rivers - Kamchia and Provadia, flowing through Shumen 

region. The researched period is of 5 consecutive years - 2016 - 2020. The rivers, subject of 

this research, are under the supervision and monitoring of the Regional Inspectorate of 

Environment and Water - Shumen. 

Our attention is focused on monitoring the change in the composition of surface 

running waters as well as identifying trends and ways to improve their chemical parameters. 

Keywords: running water, rivers, chemical compounds, monitoring 
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Резюме 

Водите, като компонент на природната среда са от особено значение за живота 

на нашата планета. Моретата и океаните формират 2/3 от площа на Земята, а на сушата 

водата е разпространена под формата на ледници в полярните области и високите 

планини, езера, блата и тече в речни долини, като образува реки. Водата съставлява 

голяма част от организмите. Тя е свързващо звено между организмите и заобикалящата 

ги среда. От особено важно значение са речните и подземните води за живота и 

здравето на човека. 

Целта на настоящата разработка е да представим обобщена информация за 

физико-химичното състояние на Черноморските реки – Камчия и Провадийска, 

протичащи през област Шумен. Изследваният период е от 5 последователни години – 

2016 – 2020 г. Реките, обект на настоящата разработка, се намират под наблюдение и 

мониторинг на Регионална инспекция по околна среда и водите – Шумен. 

Вниманието ни е насочено към проследяване на изменението на състава на 

повърхностно течащите води, определяне на тенденции и пътища за подобряване на 

химичните им показатели. 

Ключови думи: повърхностно течащи води, реки, химични съединения, 

мониторинг 

Благодарности: Тази статия е част от дейностите по проект ЧИСТ СВЯТ -

ЩАСТЛИВИ ХОРА, номер на проекта 2020-1-BG01-KA201-078997, съфинансиран по 
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Водите са изключително важен компонент на природната среда. Те формират 

голяма част от състава на организмите, оказват влияние на живота на хората и 

стопанската им дейност. 
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Като природен ресурс, водите се класифицират като изчерпаем, но възобновим 

ресурс. Намират приложение в различни области – енергетика, металургия, химическа 

промишленост и други стопански дейности. В природата водите образуват Световния 

океан, езерата, блатата и други водни басейни. Осъществяват водния кръговрат, като 

преминават от едно агрегатно състояние в друго.  

Моретата и океаните формират 2/3 от площта на Земята, а на сушата водата е 

разпространена под формата на ледници в полярните области и високите планини, 

езера, блата и тече в речни долини, като образува реки.  

В България водите са неравномерно разпределени по сезони и по територията на 

страната. Най-гъста е речната мрежа в местата със силно вертикално разчленен релеф, а 

най-големи са запасите от подземни води в низините, котловините и равнините. 

В зависимост от разположението им спрямо земната повърхност, водите биват 

повьрхностни и подземни. Тяхното формиране е сложен природен процес, който се 

влияе от редица фактори.[8] 

Обект на изследване на настоящата разработка са повърхностно течащите води 

на област Шумен. Реките в северната третина на областта са слабо развити. Те извират 

от северните склонове на Самуиловските височини и постепенно губят водите си в 

Лудогорското плато. По същество те спадат към Дунавския водосборен басейн и не са 

обект на изследване.  

Към Черноморският басейн от област Шумен се оттичат две реки - р. Камчия и 

р. Провадийска (фигура 1). 

Средната третина се отводнява от река Провадийска и притоците й, от които 

най-големи са Крива река и р. Мадарска. 

С най-добре развита речна мрежа е южната част на област Шумен. Основната 

отводнителна артерия е р. Голяма Камчия и нейните по-големи притоци – Тича, Герила 

Елешница, Брестова, Поройна и др. 

Подхранването на реките в северната безоточна част е подпочвено, а в 

останалата част – предимно дъждовно. 
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Фигура 1. Повърхностно течащи води към Черно море, под контрола но 

РИОСВ – Шумен.[6] 

 

Характеристики на поречията на водните обекти с повърхностни води  

Реките на  област Шумен 

Река Камчия е най-голямата река, която се влива директно в Черно море. 

Дължината й е около 245 км., а площта на водосборния й басейн възлиза на 5358 км2. 

Тя извира от Лиса планина от 710 м. надморска височина и отводнява почти цяла 

Източна Стара планина. Образува се от реките Голяма Камчия (приета за главна река) и 

Луда Камчия, които се сливат при с. Цонево. Средната надморска височина на 

водосборния басейн е 327 м., а средния му наклон е 2,9 %. [2]  

Долината на река Камчия преминава през общините: Шумен, Велики Преслав, 

Смядово и Върбица от област Шумен. 

Провадийска река води началото си под името Каменица от карстов извор в 

Самуиловските височини на 441 м. н.в., на 70 м. северозападно от шуменското село 

Звегор, община Хитрино. Дължината й е 119 км., а площта на водосборния басейн е 

2132 км2. Горното ѝ течение преминава през географската област Овче поле, в 

югоизточна посока - в широка долина. От град Каспичан до град Провадия долината ѝ 

придобива проломен характер и отделя Провадийското плато на югозапад, платото 

Стана на север и Добринското плато на изток. Влива се в Белославското езеро, което от 

своя страна се оттича в Черно море. Средната надморска височина на водосборния 

басейн е 211 м., средния му наклон е 3,6%. [9] 
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 Поречието на р. Провадийска включва общините: Нови Пазар, Каспичан, част 

от община Хитрино и от община Никола Козлево.  

Състояние на реките на област Шумен по физико-химични показатели 

 Качеството на водите се определя от дейността на Системата за мониторинг на 

водите, която има за цел: оценка на качествените характеристики на водите, 

своевременно установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, 

предотвратяване и ограничаване на вредните последици и определяне на степента на 

ефективност на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите. [6] 

При извършваните наблюдения, анализи и оценки за качеството на 

повърхностните води, приоритетно се изследват средногодишните стандартни 

количества на следните вещества: БПК5, разтворен кислород, амониев азот, нитратен 

азот и общ фосфор. 

2016 г.: 

Поради липса на изградени селищни пречиствателни станции (ГПСОВ) – при 

преминаване покрай по-малките градове има замърсяване на повърхностните води, в 

които се заустват отпадъчни води от селищни канализационни мрежи или частично 

дифузно - от съществуващите септични ями. Това се случва в р. Камчия (гр. Върбица и 

гр. Смядово) и     р. Провадийска при гр. Каспичан.  

През 2016 г. започва пълна експлоатация на две нови селищни пречиствателни 

станции - гр. Велики Преслав и гр. Нови пазар. В следствие на това, няма констатирани 

превишения на индивидуалните емисии на замърсители. 

Усреднените годишни резултати от извършения мониторинг на повърхностните 

води за 2016 г. показват задържане на тенденцията по всички показатели (БПК5, N 

амониев, N нитратен и др.), с изключение на N нитритен и леко подобряване по 

показател разтворен кислород. 

2017 г.: 

При извършените проверки, през 2017 г. е констатирано замърсяване на водни 

обекти от заустваните отпадъчни води от канализационните системи на населени места, 

без изградени пречиствателни  станции - гр. Каспичан и гр. Смядово. 

От селищните ГПСОВ и канализационни мрежи на населените места, през 2017 

г. на територията на област Шумен с най-голяма ефективност са функционирали 

ГПСОВ - Нови пазар, ГПСОВ - Велики Преслав. В ГПСОВ – Шумен е въведено трето 

биологично стъпало за пречистване на отпадните води, което води до подобряване на 

ефективността й.  
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2018 г.: 

През 2018 г. продължава да съществува проблема със замърсяването на реките, 

от заустване на отпадъчни води от селищни канализационни мрежи, без изградени 

пречиствателни станции. Това са гр. Каспичан и гр. Смядово.    

От извършените планови проверки на пречиствателните станции в област 

Шумен (два пъти годишно), с водни проби, е установено, че ГПСОВ Нови пазар, 

ГПСОВ Велики Преслав и ГПСОВ Шумен работят ефективно и няма превишение на 

индивидуалните емисионни ограничения по показателите, дадени в разрешителните за 

заустване. 

2019 г.: 

Показателите на заустените води от ГПСОВ-Нови пазар и ГПСОВ-Шумен за 

2019 г. не показват отклонения от нормите, заложени в разрешителните за заустване. 

През годината  е установено еднократно превишение на заложените индивидуални 

емисионни ограничения (ИЕО) по показател БПК5 за експлоатацията на ГПСОВ-

Велики Преслав. Своевременно са предприети мерки за прекратяване на установеното 

замърсяване.  

Продължава да съществува възможността за замърсяване на р. Камчия при гр. 

Смядово и р. Провадийска при гр. Каспичан. Отпадните води, които системно 

превишават ИЕО, в посочените общински центрове на област Шумен, са потенциален 

замърсител на водите на Черно море. Все по-голяма е нуждата от изграждане на 

пречиствателни станции. 

2020 г.: 

От извършените проверки за емисионни норми за допустимо съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, с две водни проби през годината, става 

ясно, че изградените ГПСОВ работят ефективно, с пълен капацитет и много добре 

работещи съоръжения. 

Потенциална опасност за замърсяване на повърхностните води, оттичащи се към 

Черно море, представляват селищата от общините Каспичан и Смядово, които все още 

нямат изградени ГПСОВ. Друга потенциална опасност за замърсяване на реките от 

Черноморския район са предприятията - „Алкомет“ АД, гр. Шумен и „Веселин 

Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен. През 2020 г. обаче, извършените проверки не са 

констатирали драстични отклонения от ИЕО. [7] 
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Пътища за преодоляване на проблема със замърсяване на повърхностните 

води.  

Съществуващата система за мониторинг на водите е в основата на ефективното 

използване на водите и предотвратяване на тяхното замърсяване. Дейностите по 

извършване на мониторинг на водите е в три направления: на повърхностно течащи 

води, подземни води и отпадъчни води. Системните проверки позволяват адекватна 

реакция по отношение на опазването на водното богатство. 

Обнадеждаващ е факта, че през изминалите пет години са намалели локалните 

замърсявания на повърхностните води. Качествено функционират изградените ГПСОВ, 

обслужващи общините Шумен, Велики Преслав и Нови пазар. Осезаема е нуждата от 

изграждането на пречистнателни съоръжения в общините Смядово и Каспичан. 
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Abstract 

The topic of polluted air has become increasingly popular over the last few years, 

although the problem existed long before that. The reason is the degree of people’s awareness 

of the poor quality air impact not only on nature but also on human health. The presence of 

sulfur and nitrogen gases leads to acid rain, and fine dust particles cause respiratory disorders 

in humans and animals. The control of atmospheric air indicators in the town of Shumen is 

part of the national system for environmental monitoring and is carried out by the Regional 

Inspectorate for Environment and Water - Shumen. 

The purpose of this research is to present synthesized information on air quality in 

Shumen for a period of 5 consecutive years (2016 - 2020). At the same time, an attempt was 

made to highlight trends in terms of air quality, quantity and sources of emissions of harmful 

gases and substances. In conclusion, some of the possibilities for solving the problems related 

to the protection of clean air are indicated. 

Keywords: atmospheric air, acid gases, fi ne dust particles, monitoring 

Acknowledgements: This article is part of GREEN WORLD- HAPPY PEOPLE 

project activities, project number 2020-1-BG01-KA201-078997, co-funded by the Erasmus+ 

programme of the European Union. 

Note: Radina Radoeva - pupil in secondary school. 

  



Ninth student scientific conference “Еcology and environment” April 23-24, 2021 

52 

 

Атмосферния въздух на град Шумен за периода 2016 – 2020 г. 

Радина Радоева1, Веселин Жечев2* 

СУ „Сава Доброплодни“, бул. Мадара 34, Шумен 9700 

*E-mail: veselin_zhechev@abv.bg 

1 – ученик; 2 –старши учител 

 

Резюме 

Темата за замърсения въздух става все по-популярна през последните години, 

въпреки че проблемът съществува много преди това. Причината е степента на 

осъзнатост на хората за влиянието на некачествения атмосферен въздух не само върху 

природата, но и по отношение на тяхното здраве. Наличието на серни и азотни газове, 

водят до появата на киселинни дъждове, а финните прахови частици предизвикват 

дихателни смущения при хората и животните. Контрола на показателите на 

атмосферния въздух на гр. Шумен е част от националната система за мониторинг на 

околната среда и се осъществява от Регионална инспекция по околна среда и водите – 

Шумен.  

Целта на настоящото изследване е да представи синтезирана информация за 

качеството на атмосферния въздух в гр.Шумен за период от 5 последователни години 

(2016г. - 2020г.). Паралелно с това е направен опит за открояване на тенденциите, по 

отношение на състоянието на атмосферния въздух, количеството и източниците на 

емисии от вредни газове и вещества. В заключение са посочени някои от 

възможностите за решаване на проблемите, свързани с опазването на чистотата на 

атмосферния въздух. 

Ключови думи: атмосферен въздух, киселинни газове, финни прахови частици, 

мониторинг 

Благодарности: Тази статия е част от дейностите по проект ЧИСТ СВЯТ -

ЩАСТЛИВИ ХОРА, номер на проекта 2020-1-BG01-KA201-078997, съфинансиран по 

програма Еразъм+ на Европейския съюз 

 

Темата за замърсения въздух става все по-популярна през последните години, 

въпреки че проблемът съществува много преди това. Причината е степента на 

осъзнатост на хората за влиянието на некачествения атмосферен въздух не само върху 

природата, но и по отношение на тяхното здраве. Законът за чистотата на атмосферния 
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въздух цели да защити хората, като регламентира показатели и норми, според които се 

оценява качеството на въздуха. Регламентирани са пределно допустима концентрация 

(ПДК), средночасова норма (СЧН), средноденонощна норма (СДН), средногодишна 

норма (СГН) и т.н. Количеството на емисиите и вредните газове се измерва от 

автоматични  и/или мобилни измервателни станции. Използваната информация е 

получена от инсталираната автоматична измервателна станция (АИС), в централната 

градска част на Шумен.  

В настоящата разработка ние анализизираме информация за качеството на 

атмосферния въздух в гр. Шумен за период от 5 последователни години (2016–2020 г.) 

Като източник на актуална информация използваме - доклади за състоянието на 

околната среда (2016-2020 г.), подготвени и публикувани от Регионална инспекция по 

околна среда и води /РИОСВ/- гр. Шумен.  

Целите на разработката, най-общо могат да се сведат до следното: 

 тенденциите в състоянието на атмосферния въздух; 

 количеството и източниците на емисии и вредни газове и вещества; 

 последствията от некачествения атмосферен въздух; 

 пътища за решаване на проблема. 

 

I. Качество на атмосферния въздух и влияние върху здравето на човека 

Състоянието на атмосферния въздух зависи от съдържанието на веществата, 

които нямат постоянен характер. Съединенията, които са основните замърсители на 

въздуха в световен мащаб са O3, SO2, NO3, CO, H2S, ФПЧ10 и др. Всяка година от 

анализирания петгодишен период в гр. Шумен са регистрирани налични количества на 

ФПЧ10, O3, SO2, NO3 в атмосферния въздух. (Таблица 1) 
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Таблица 1.  Вещества, замърсявящи атмосферния въздух в община Шумен 

 

През периода 2016 – 2020 г. са регистрирани превишения на СДН на ФПЧ10 от 

АИС (Таблица 2). При анализ на регистрираните превишения през годината, става ясно, 

че броят им е по-голям през есенно-зимния период, отколкото през пролетно-летния. 

Като основна причина за това, в регионалните доклади на РИОСВ – Шумен се посочва  

използването на твърди горива (дърва, въглища, талаш и др.) за битово отопление през 

студените месеци.  

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух в населените места 

оказват автомобилите с ДВГ особено в студените месеци. При по-ниски температури 

двигателят загрява по-бавно и по тази причина изпуска повече изгорели вредни газове.  

При сравнителния анализ на стойностите на ФПЧ10, за изследвания период 

може да отбележим, че същесвува трайна тенденция за намаляване на регистрираните 

превишения на СДН на ФПЧ10. От 57 през 2016 г., те са намаляли до 31 през 2020 г. 

 

Замърсители 2016 2017 2018 2019 2020

ФПЧ10 Да Да Да Да Да

Pb аер - - - - -

SO2 Да Да Да Да Да

NO2 Да Да Да Да Да

CO - - - - -

H2S - - - - -

Бензен - - - - -

NH3 - - - - -

ПАВ - - - - -

As аер - - - - -

Cd аер - - - - -

Ni - - - - -

ФПЧ2,5 - - - - -

NO - - - - -

O3 Да Да Да Да Да
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Таблица 2. Регистрирани превишения на СДН на ФПЧ10 от АИС – Шумен по 

месеци през годините 

 

Човешкото здраве е тясно свързано със състоянието на атмосферния въздух. 

Вредният ефект на емисиите има най-голямо влияние върху възрастни, деца и хора с 

хронични заболявания. Замърсеният въздух е най-голямата заплаха за човешкото 

здраве, тъй като причинява редица сърдечни болести, инсулт, белодробни заболявания, 

рак на белите дробове и др. В по-големите градове като Шумен опасността е още по-

голяма заради превишенията на допустимите норми. Хиляди хора умират 

преждевременно всяка година вследствие на болести причинени от некачествения 

въздух или остават с трайни увреждания на репродуктивната система. Фините прахови 

частици са изключително вредни. По-големите, от 5 до 10 микрона, се отлагат в 

трахеята и големите бронхи. Част от тях може да се издишат, друга част да се изкашлят. 

Под 2 микрона са фините, а ултрафините прахови частици са под 1 микрон. Те са най-

малките и могат да попаднат в кръвта и да достигнат до сърцето и до мозъка. Затова се 

смята, че мръсният въздух причинява инфаркти и инсулти. [1] 

II. Възможности за справяне с проблема 

1.Електрически автомобили. За разлика от хибридите, електрическите 

автомобили нямат двигател с вътрешно горене (ДВГ). Те са много по-стари от колите с 

вътрешно горене. На практика електромобилите са били много популярни в периода 

Месеци 2016 2017 2018 2019 2020

Януари 19 15 15 8 12

Февруари 8 11 7 8 4

Март 3 3 9 3 4

Април 2 - - 1 1

Май - 1 1 - -

Юни - - - - -

Юли 1 - - - -

Август - - - - -

Септември - 1 1 1 -

Октомври 2 1 6 1 -

Ноември 10 8 4 3 8

Декември 12 7 13 11 2

Общо 

привишения 

за годината
57 47 56 36 31
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1890 - 1910 г. Хората са ги харесвали, защото не замърсявали въздуха, били тихи и 

лесни за управление. [7] 

Електрическите автомобили се считат за най-добрия заместител на колите с 

ДВГ, но широкото им разпространение би довело до консумация на много 

електрическа енергия. Ако тази енергия се произвежда от твърди горива, то това не би 

довело до намалянето на емисиите в атмосферния въздух. Затова се използват други 

източници на енергия като соларните панели (Таблица 3). 

 

Предимства на електрическия 

автомобил:  

 

Недостатъци на електрическия 

автомобил:  

 

 по-голям КПД  

 безшумност  

 ниска цена на километър  

 не замърсяват природата 

 

 по-висока цена за коли със 

същите технически показатели  

 нисък капацитет на 

батериите, водещ до по-къс пробег с 

едно зареждане  

 бавно презареждане  

 

Таблица 3. Предимства и недостатъци на електрическия автомобил [2] 

 

2.Биогорива. Биогоривата се произвеждат от растителни суровини и се 

използват основно в транспорта. Най-известните сред тях са биодизелът и биоетанолът. 

Теоретично, биогорива могат да бъдат произведени от всеки биологичен материал, 

съдържащ скорбяла, захар или мазнини. На практика обаче основните суровини за 

тяхното производство са хранителните култури като царевица, соя, рапица, захарно 

цвекло и палма. [12]  

Възможните суровини за производство на биогорива са следните: 

Биогориво от боклук. Отпадъците се превръщат в полутечно вещество, богато 

на енергия. Това се постига при нагряването на отпадъците при високи температури и 

смесването им с ензими. От това се получава течност, която може да се използва за 

генериране на електричество и топлинна енергия.  

Биодизел от коноп. Способността на конопа да се отглежда върху 

неплодородни почви намалява необходимостта да се използват плодородни земи, 

обработваеми и земеделски земи. Най-често в индустрията се използват влакната от 

стъблото, а семената, които съдържат естествените масла на растението се изхвърлят, 

когато всъщност от тях може да се произведе биологично гориво. 
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Биогориво от бактерии. Учени установили, че бактерията Ralstonia eutropha, 

когото се намира под хранителен стрес, в присъствието на излишен въглерод,  

произвежда сложни въглеродни съединения, които се съхраняват в черупката и се 

отделят под формата на изобутанол. От него в последствие се получава биогориво. 

Биогориво от тютюн. Учени, които смятат, че производството на биогорива от 

тютюн е много по-подходящо, отколкото пушенето му, са го подложили на микробна 

ферментация. Продукт от тази ферментация са въглеводороди, които се конвентират в 

енергийно ефективни горива. 

Биогориво от водорасли. Натуралните масла във водораслите са перфектна 

суровина за биогориво за автомобили. Като предимство на водораслите, освен високата 

производителност, се посочва и тяхната способност да абсорбират въглероден диоксид 

от въздуха, като при това произвеждат кислород. Също така остатъчният материал 

може да се използва за производството на фураж за животните, лекарства и хранителни 

добавки. [11] 

3.Заменяне на печките за отопление на твърди горива. Проект на национална 

програма за подобряване качеството на атмосферния въздух предвижда подмяна на 

старите печки на дърва и въгллища до края на 2021 г., които са много опасни и са 

причинявали смъртта на немалко хора. Проектът още предвижда да се въведе нов 

екологичен стандарт за печките на твърди горива и продажбата на сегашните уреди да 

се забрани. За дървата и въглищата също ще бъдат въведени нови стандарти. Ще бъдат 

забранени въглища с високо съдържание на сяра и пепел, които причиняват 

замърсяване с ФПЧ, които към настоящия момент са най-евтините. Ще бъде забранено 

горенето на дърва в същата година на отсичането им. Причината за това е влагата, 

която все още се съдържа в тях и води до наднормени емисии. Печките с твърдо гориво 

са по-големи замърсители и от автомобилите с ДВГ. 

В резултат на изследването, което проведохме, установихме, че главния 

замърсител на атмосферния въздух в община Шумен се явяват ФПЧ10, които са 

продукт от използването на печки на твърдо гориво. Поради тази причина, от 

първостепенно значение е неговото решаване, чрез замяна на този вид печки. 

Отделяните серни и азотни газове, които се отделят при горенето, водят до появата на 

киселинни дъждове.  

Ограничаването на вредните емисии може да стане и чрез целенасочена работа 

по огласяване на данните от измерванията на показателите на атмосферния въздух, част 
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от националната система за мониторинг на околната среда. Организиране на 

образователни мероприятия и развитие на екологично мислене. 

Нека се погрижим за здравето си, като първо се погрижим за въздуха, който 

дишаме! 
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Abstract 

The Shumen District is located in the central parts of Northeastern Bulgaria, falling 

within the Moesian forest region. Its area is approximately 3.4 thousand square kilometers, on 

which the main types of soils are found - chernozem soils (and their subtypes), gray forest and 

alluvial-meadow soils. The vegetation is represented by mixed deciduous and coniferous 

forests.  

Economic activity very often leads to a change in the composition and properties of 

soils, and can improve or reduce their fertility. There are also targeted actions for afforestation 

of the semi-mountainous areas to limit erosion, etc. 

The aim of our research is to mark the main problems regarding the use of soils in the 

context of rational nature management. Tracking the amounts of chemicals that degrade soil 

properties over a five-year period (2016-2020), we try to look for options to limit the negative 

impact of man and find ways to improve soil properties in Shumen district. Monitoring soils 

of Shumen district is carried out by the Regional Inspectorate of Environment and Water - 

Shumen. 

Keywords: soils, chernozem, gray-forest, alluvial-meadow, monitoring, pollutants 
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Резюме 

Област Шумен е разположена в централните части на Североизточна България, 

като попада в мизийския горскорастителен район. Площа й е приблизително 3,4 хил кв. 

км., върху които се срещат основните типове почви - черноземни (и техните 

подтипове), сиви горски и алувиално-ливадни почви. Растителността е представена от 

смесените широколистни и иглолистни гори.  

Стопанската дейност, много често води до промяна в състава и свойствата на 

почвите, като може да подобри или намали тяхното плодородие. Налице са и 

целенасочени действия по залесяване на полупланинските райони за ограничаване на 

ерозията и т. н.  

Целта на изследването ни е да маркираме основните проблеми, по отношение на 

използването на почвите, в контекста на  рационалното природоползване. 

Проследявайки количествата на химичните веществата, влошаващи качествата на 

почвите за пет годишен период (2016 -2020г.), се опитваме да  потърсим варианти за 

ограничаване на негативното влияние на човека и намирането на пътища за 

подобряване на свойствата на почвите от област Шумен. Наблюдение и мониторинг на 

почвите на област Шумен се осъществява от „Регионална инспекция по околната среда 

и водите – Шумен“.  

Ключови думи: почви, черноземни, сиви-горски, алувиално-ливадни, 

мониторинг, замърсители 

Благодарности: Тази статия е част от дейностите по проект ЧИСТ СВЯТ -

ЩАСТЛИВИ ХОРА, номер на проекта 2020-1-BG01-KA201-078997, съфинансиран по 

програма Еразъм+ на Европейския съюз. 

 

Почвите са природен компонент, който съчетава в себе си неживата и живата 

природа. Минералния състав и продуктите от жизнената дейност на растенията и 

животните определят типа на почвата и нейните свойства. Съставът е относително 
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постоянен за определени географски ширини, но човекът вече е способен да влияе и 

променя това съотношение.  

Положението на област Шумен в централната част на Североизточна България и 

попадането й в Мизийския горскорастителен район определя разпространението на 

зоналните почвени типове – черноземи, сиви горски и кафяви горски (над 800 м.надм. 

височина), а от азоналните – алувиално-ливадни. (фигура 1) 

 

Фигура 1 – Основни почвени типове в България [8] 

 

Черноземи. Черноземите са най-плодородните почви, които се образуват при 

равнинен и хълмист релеф върху льосови наслаги под влиянието на  

умереноконтинентален климат и степна (тревиста) раститерност. Съдържанието на 

хумус е обикновено 3-5 %, а мощността на хумусния хоризонт е 40 – 80 см. Основни 

подтипове според класификацията по ФАО са: карбонатни, типични и излужени 

черноземи. 

Сиви горски почви. (Лувиосоли по класификацията на ФАО) Сивите горски 

почви са най-характерния почвен тип за Предбалкана. Срещат се и на отделни места в 

северната част на област Шумен. За образуваето им са небходими различни скали 

(варовици, мергели и др.), умереноконтинентален климат и широколистни гори. 

Съдържанието на хумус е 2-3 %, а дебелината на почвения слой при отсъствие на 

ерозия достига от 90-100 до 150-200 сm. Сивите горски почви имат три подтипа: 

тъмносиви, сиви и светлосиви.  
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Кафяви горски почви. Кафявите горски почви се срещат в южната част на 

област Шумен, на места с надморска височина над 800 м. Образувани са при по-влажен 

климат (валежи 700 – 1200 мм.), върху изветрителен материал и под иглолистни, 

смесени и букови гори. Хумусът им е 3–9 %, а мощността на профила е 40–80 см. – с 

много тънък хумусен хоризонт. Имат рохкав строеж и троховидна структура. Цветът 

им е от тъмно до светлокафяв. 

Алувиално-ливадни почви. В област Шумен се срещат върху заливната и 

първата надзаливна речна тераса на р. Камчия, р. Провадийска и техните притоци. 

Образувани са върху алувиални наноси и при висока влажност. Имат дебел хумусен 

хоризонт и съдържание на хумус – 1-2,5 %. [7] 

Според данни от регионалния доклад на РИОСВ за 2019 г., област Шумен 

разполага  с: 207 544 дка. - земеделски земи, 17 5602 дка. - обработваема земя и 97 954 

дка. горски територии. Земеделските територии представляват 61,2 %, а горските 

територии - 28,9 % от общата площ в област Шумен. [12] 

На територията, контролирана от РИОСВ гр. Шумен, ежегодно се прави 

обследване на почвите, в съответствие с указания на ИАОС – София. Регионалната 

лаборатория в гр. Шумен е извършила пробонабиране в определен брой пунктове. 

Пробите са вземани в две дълбочини: 0-10 см/10-40 см - за необработваемите и 0-

20см/20-40 см - за обработваемите почви, в три повторения, в непосредствена близост, 

с оглед статистическа достоверност на данните. 

При анализирането на пробите се следят следните показатели: почвена реакция, 

специфична електропроводимост, биогенни елементи - общ азот, общ фосфор, 

органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност, рН (H2 O), 

рН (CaCl2), гранулометричен състав, както и тежки метали, живак, полициклични 

ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди.  

Въз основа на анализираната информащия, става ясно, че основен замърсител на 

почвите не са тежките метали, рядко откривани в големи количества на територията на 

областта, а изкуствените торове и препаратите за растителна защита (пестициди). Това 

замърсяване предимно е резултат от неправилно наторяване и съхранение на негодни за 

употреба пестициди и изкуствени (промишлени) торове в селскостопанските складове. 

Резултатите от прекомерната употреба на препарати за растителна защита и 

прекомерното торене са тежки за почвения профил. Те водят до количествени и 

качествени изменения в биохимичния състав на почвата.  
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Съвременната практика на “насищане” на почвите с промишлени торове, излага 

на риск устойчивостта на плодородието в продължение на неопределени периоди от 

време. Това е не само от постоянното натрупване на токсични метали и металоиди, 

съдържащи примеси на химически торове, но също така и от физическите промени в 

структурата на почвата. 

На територията на област Шумен се наблюдава и замърсяване на почвите с 

устойчиви органични замърсители и нефтопродукти. Те се отлагат в голям 

пространствен диапазон от конкретната точка на замърсяване, като основни 

причинители на това са бензиностанциите (които към 01.01.2021 г. са повече от 45 на 

територията на областта) и промишлените предприятия. [1] 

Друг основен вредител за добрите почвени характеристики е 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от строителен, битов, промишлен и 

селскостопански характер. Повече от 1/3 от местните замърсявания на почвите са 

причинени именно от отпадъците.  

В заключение може да кажем,че за периода 2016-2019 г. количеството на 

залежалите пестициди не се увеличава значително. Благодарение на увеличена 

информираност и зачестили проверки в областта, замърсяването на почвите с 

препарати за растителна защита, метали, металоиди, отпадъци и торове постепенно 

намалява.  

Необходимо е да се ограничи негативното въздействие на стопанската дейност и 

подобряване на плодородието. В планинските и полупланинските райони е необходимо 

да се извършват мероприятия, насочени към залесяване, обработване на почвата, 

засяване на култури, имащи за цел укрепване на почвите. Един от опитите за 

предотвратяване на замърсяването на почвите в област Шумен е почистването и 

преопаковането в складове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати 

за растителна защита.   
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Abstract 

The Bulgarian waters of the Black Sea are seriously affected by various pollutants that 

enter the sea with the wastewater of urban agglomerations, industry, agriculture and river 

runoff. Molluscs, especially mussels, live in the ever-changing environment of the marine 

ecosystems in terms of pollution, climate change, microorganismal communities, salinity and 

many other factors. 

In the recent years, mussels have become a source of significant food ecosystem 

service, as an economically important food product worldwide. The Black mussels (Mytilus 

galloprovincialis Lam.) are cultivated mainly in the coastal waters of the northern 

Mediterranean and in the Black Sea. 

The aim of the present study is to determine the rate of pollution of Varna Lake using 

the mussel M. galloprovincialis as a microbiological biomarker.The samples were collected in 

the period of May 2020 until October 2020. The mussels were harvested from the northern 

part and the south of the Bulgarian Black Sea aquatory. After collection, the samples (about 

10 kg) were immediately refrigerated (4 °C) and transported to the laboratory for the analyses.  

Microbiological analysis: Three subsamples (each of about 1 kg of mussels) were 

used for the microbiological analyses. The mussels were scrubbed free of dirt, washed in 

hypochlorite solution (20 mg l-1), rinsed with sterile distilled water, and shucked with a sterile 

knife. Tissue liquor samples (about 100 g) were homogenized.  

Microbial Identification Databases for Biolog Systems – The microbial 

identification was accomplished by the use of the manual microbial identification system 

“Biologist” VIO45101AM. The isolated strains were screened on BL4021502 Tryptic Soy 

Agar (TCA), cultured for 24 hours at 37 °C then subjected to Gen III plaque identification to 

identify Gram positive and Gram negative aerobic bacteria. 

mailto:tsignatovaivanova@shu.bg
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Our microbiological analysis revealed an increase in the levels of fecal coliforms of 

Enterococcus hirae in quantities of 198,103 in May 2020; Escherichia vulneris in quantities 

of 100,103 in June 2020; E.coli 196,104 and Enterobacter cloaca 108,103 in July 2020; E.coli 

96.105 in August 2020, E. vulneris in quantities of 54.104 in September 2020 and E.coli 

99.105 in October 2020. These findings coincide with the time of spillage of fecal water as a 

result of a ruptured pipe in the area of Varna Lake. According to Ordinance No. 4 from 

20.10.2000 for the quality of fisheries water and the breeding of shellfish, the amount of fecal 

coliforms in the inter-shell content should be less than 300 NVB, but is actually 100 times 

higher during the months of May-July and 300 times higher in the other months. According to 

Ordinance 8 of 25.01.2001, for the quality of coastal sea waters the increase is 100 times 

during the period August - October. These results completely coincide with the two sewage 

spills in Varna Lake in May 2020 and September 2020. 
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Abstract 

This article looks at water as many things - a vital necessity, a home, a mineral-rich 

deposit, a local and global resource, a transportation corridor, and a climate regulator. 

Recently, it has become a recipient of many pollutants. In order to be able to access clean 

water in the future and to use the resources of ecologically clean oceans and rivers, it is 

necessary to fundamentally change the way we use and protect water. 

Keywords: water, vital need, local and global resource, transport corridor, climate 

regulator, water protection and use 
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Чистата вода е живот, здраве, енергия ... 

 

Водата покрива повече от 70 % от повърхността на Земята. Животът на нашата 

синя планета е възникнал във водата и затова не е изненадващо, че всички живи 

същества се нуждаят от нея. Водата е всъщност много неща — жизнена потребност, 

дом, находище богато на минерали, местен и глобален ресурс, транспортен коридор и 

регулатор на климата. През последните години тя се превърна в приемник на много 

замърсители. За да можем и в бъдеще да имаме достъп до чиста вода и да се ползваме 

от ресурсите на екологично чистите океани и реки, е необходимо да променим из 

основи начина, по който използваме и опазваме водите. 

За нас, хората, водата е не само жизнена физиологична необходимост, тя е и 

ресурс, от който се ползваме всекидневно. В домовете си я използваме за готвене, 

почистване, за хигиенни и санитарни нужди. Водата е необходима за производството на 

храна, облекло, мобилни телефони, автомобили и книги. Ние използваме вода, когато 

изграждаме жилища, училища и пътища, а също така за отопление на сгради и за 

охлаждане на електроцентрали. С електрическата енергия, която генерираме 
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благодарение на движението на водата, ние осветяваме нашите градове и домове. В 

горещите летни дни търсим прохлада край бреговете на водните басейни. 

Водата създава също възможности за транспортни връзки и придвижване на 

хора и стоки. Тя ни осигурява естествена транспортна мрежа, която обхваща целия 

свят, свързвайки не само крайбрежните градове, но и много градове навътре в сушата, 

които са разположени край плавателни реки, като по този начин създава условията за 

глобална търговия. 

За съжаление начинът, по който използваме и опазваме този ценен ресурс, 

оказва влияние не само върху нашето здраве, но и върху всички форми на живот, които 

зависят от водата. Замърсяването, прекомерната експлоатация, физическите промени 

във водните местообитания и изменението на климата продължават да компрометират 

качеството и количеството на водните ресурси. 

Ще разгледаме основните замърсители на водите и как трябва да се справим с 

тях, за да опазим екологичното равновесие. 

Когато черпим вода от естествените ѝ източници и я използваме, почти във 

всички случаи променяме различни нейни характеристики. Изправяме речните корита, 

прокопаваме канали, за да свържем реки и морета, и изграждаме язовирни стени и диги, 

за да обезпечим потребностите си от вода. Подземните води, добити от водоносни 

хоризонти, често се транспортират на стотици километри, за да бъдат доставени до 

жилищата ни. След тяхното използване водите могат да бъдат замърсени с химични 

вещества, пластмасови микрочастици и др.. Някои от тези замърсители и примеси 

могат да останат във водата, дори след като тя е преминала през усъвършенствани 

процеси за пречистване на отпадъчните води. 

Основен източник на замърсяване на питейната вода са отпадните и канални 

води. От началото на Индустриалната революция фабриките изхвърлят непотребните 

продукти от своята дейност в реките, езерата и моретата. Това вреди не само на 

местната флора и фауна, но и на растенията и животните на стотици километри 

разстояние. Освен от производството, замърсяване се получава и от домакинствата. 

В нашия регион големи фирми като Алкомет, Фикосота и др. отделят голямо 

внимание на екологията. През последните години на модернизация се инвестира и в 

изграждане на пречествателни съоръжения за поддържане на водните ресурси годни за 

повторна употреба. 

Земеделието е друга проблемна област. Изкуствената тор, увеличаваща добивите 

от реколтата и пестицидите, използвани за унищожаване на вредителите, попадат 
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директно от почвата в подпочвените и питейните води. Тези химикали причиняват 

болести у населението. 

Пренасяните по въздуха замърсители, изпускани от транспортните средства и 

промишлеността, могат да попаднат в реките, езерата и моретата и да окажат 

въздействие върху качеството на водите. Начинът, по който използваме водите, може 

да доведе до промяна на температурата и солеността на океаните. Водата, която е 

използвана за охлаждане в енергетиката, често е значително по-топла от добитата от 

естествените водоизточници вода. Аналогично някои инсталации за обезсоляване на 

морска вода изпускат концентрирани солни разтвори в морската среда. По този начин 

водата, която връщаме обратно в природата, често е много различна от тази, която сме 

извлекли от нея. Нещо повече, невинаги връщаме водата там, където сме я извлекли. 

Недостигът на сладка вода непрекъснато нараства. Около 1/3 от населението на 

планетата изпитва постоянна нужда от вода. На човек от населението на България 

годишно се падат по 2000 м3. вода, докато на бедуините в Сахара – по 60 м3.. 

Основните причини за възникването и задълбочаването на проблема с недостига 

на сладка вода са: 

– глобалните климатични промени и липсата на валежи, които да подхранват 

водоизточниците; 

– непрекъснатото нарастване на потребностите от вода вследствие на бързото 

увеличаване на населението в глобален мащаб и интензивното развитие на отрасли, 

потребяващи големи количества вода: 

– загубата на сладка вода, последица от намаляване на дебита на реките; 

– прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други 

отпадни води. 

Изострянето на проблема с недостига на водните ресурси води до социално 

икономически и регионални екологични проблеми: 

– сериозно се застрашава здравето и живота на хората; 

– ограничават се темповете на икономическо развитие на отделните региони и 

страни; 

– силно се нарушава състоянието на водните екосистеми. 

Изключително тежки последици върху природата имат нефтените петна, 

получаващи се при аварии на танкери. Тъй като нефтът е по-лек от водата, той изплува 

отгоре. Тези разливи покриват хиляди километри и спират достъпа на кислород и 
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светлина до морските обитатели; причиняват натравяния и смърт на крайбрежните 

птици, риби, ракообразни и други. 

Водата е дом за милиони биологични видове — вариращи от най-малките 

организми, чиито размери се измерват в микрони, до сините китове, които достигат 

дължина до 30 метра и тегло до 600 тона. Всяка година в дълбините на океаните биват 

откривани нови биологични видове. Наред с това океаните и моретата имат ключова 

роля за климата на планетата: те са най-големите въглеродни уловители и улавят 

въглеродния диоксид от атмосферата. Океанските течения способстват за затоплянето и 

охлаждането на различни региони, като ги правят по-благоприятни за обитаване. 

Изпарената от топлите морета вода е източник на валежи от дъжд и сняг по цялата 

планета, които осигуряват условия за живот на сушата. 

През последните години България като част от ЕС постигна значителен 

напредък в областта на регулирането на качеството на водата, пречистването на 

отпадъчните води и опазването на морските и сладководните местообитания и 

биологични видове. Политиките на ЕС разглеждат широк кръг от проблеми — от 

питейната вода, градските отпадъчни води, опазването на местообитанията, 

определянето на защитени морски зони и качеството на водите за къпане - до 

наводненията, пластмасовите изделия за еднократна употреба, емисиите от 

промишлеността и ограничения на употребата на опасни химикали. Тези специфични 

законодателни актове на ЕС се подкрепят от общи програми и закони, например 

Седмата програма за действие в областта на околната среда, Рамковата директива за 

водите и Рамковата директива за морска стратегия. 

Гражданите на Европейския съюз определено се интересуват от качеството на 

своите водни ресурси. Неслучайно първата европейска гражданска инициатива под 

надслов „Right2water“,1 подкрепена с подписите на повече от 1,8 млн. поддръжници, 

беше посветена на водата. Схемите за повишаване на осведомеността наред с 

технологии за ефективно използване на водата и инвестиции в управлението на 

загубите от течовете доведоха до реални икономии на вода в Европа. Общото 

количество на добитата вода в Европа е намаляло с 19 % от 1990 г. Днес повече от 80 % 

от европейското население е свързано с пречиствателни станции за градски отпадъчни 

води, благодарение на което е значително намалено количеството на замърсителите, 

които попадат във водните басейни. Информацията получена от изследванията на 

състоянието на водите показва, че около три четвърти от подземните води в Европа са в 

добро химическо състояние, т.е. те са чисти. 



Ninth student scientific conference “Еcology and environment” April 23-24, 2021 

71 

 

Ежегодните изследвания на качеството на водите за къпане показва, че около 85 

% от  тях през 2017 г. в ЕС са били с „отлично качество“. Повече от 10 % от 

европейските морета са определени за морски защитени територии с цел опазване на 

морските биологични видове и местообитания. Всички тези констатации отразяват 

много окуражаващи подобрения. Същевременно въпреки постигнатия напредък 

екологичното и химическото състояние на повърхностните води в Европа продължава 

да поражда загриженост. 

Едва около 39 % от повърхностните води са достигнали определените от ЕС 

минимални целеви показатели за „добро“ или „високо“ екологично състояние, а за 38 % 

са достигнали „добро“ химическо състояние. Лошото химическо състояние нараства 

частично поради факта, че замърсителите не могат изведнъж да изчезнат в природата. 

Водата ги поема, пренася и натрупва в езерата и океаните. В резултат на човешката 

дейност много реки са претърпели физически изменения или въздействия, които 

засягат миграцията на рибата нагоре по течението или преноса на седименти надолу по 

течението. 

Много морски рибни запаси са подложени на прекомерна експлоатация, което 

застрашава оцеляването на цели рибни популации. Чужди видове, които се 

разпространяват чрез корабния транспорт или по изкуствените канали, застрашават 

местните видове. Отпадъците в морската среда, основната част от които са пластмаси, 

са разпространени във всички части на света, от Арктика до необитаемите острови в 

Тихия океан. Освен това, дори да преустановим въвеждането на нови замърсители във 

водните басейни, ние сме изправени пред наследстото на всички замърсители, 

изпускани във водната среда преди десетилетия или столетия. А бъдещите поколения 

ще трябва да се справят с наследството на изпуснатите от нас замърсители.  

В сравнение с други части на света Европа разполага с относително изобилни 

ресурси от прясна вода. Тези ресурси обаче не са равномерно разпределени на 

континента. Според анализите в около една трета от територията на ЕС се наблюдава 

недостиг на вода, което означава, че търсенето надвишава наличното водоснабдяване за 

определен период. 

Съгласно прогнозите изменението на климата ще окаже въздействие върху 

наличието на вода в Европа, добавяйки допълнителен натиск в южните региони, които 

вече са засегнати от недостиг на водни ресурси. Други части на Европа се очаква да 

бъдат застрашени от по-чести наводнения, а ниско разположените региони са изложени 

на риска от гигантски вълни и повишаване на морското равнище. Градовете и 
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регионите са поели водеща роля в изпълнението на действия по места и реализират 

мерки, вариращи от намаляване на течовете и повторна употреба на водата, до 

включване на сини и зелени зони в градските райони, с цел намаляване до минимум на 

рисковете от наводнения и щети, причинени от водата. 

Някои ключови икономически сектори използват значителни количества вода. 

Масовият туризъм не е единственият пример за ситуация, в която водните ресурси са 

подложени на допълнителен натиск от потребители, които не са местни. Глобалната 

търговия им дава възможност да използват природни ресурси, включително вода, от 

всички части на света. 

В много отношения водата е местен ресурс. Промените в количеството или в 

качеството на водата оказват пряко въздействие върху местната околна среда и 

местното население. Но водата като цяло е и глобален ресурс, общо благо, което се 

използва съвместно от всички хора и всички живи същества на нашата планета. Водата 

се движи през държавните граници и свързва континентите както във физическо, така и 

в културно отношение. Тъй като много големи водни тела са свързани помежду си, 

едно явление, което е възникнало като местен проблем, може да се превърне в един от 

факторите, допринасящи за появата на проблем с по-голям мащаб. И обратно, даден 

глобален проблем, може да предизвика въздействия на местно равнище.  

Този едновременно местен и глобален характер на водата предполага 

сътрудничество между структурите отговарящи за екологията на водите. Не е 

изненадващо, че в много политики на ЕС относно сладководната и морската среда се 

поставя акцент върху регионалното и глобалното сътрудничество. ЕС е активен 

участник в структурите за управление, вариращи от целите за устойчиво развитие на 

Организацията на обединените нации до регионалните структури за сътрудничество 

като Международната комисия за опазване на река Дунав или Комисията OSPAR за 

Североизточния Атлантически океан. През последните години в структурите за 

управление обосновано се включват недържавни участници, за да се гарантира 

устойчиво използване на водните ресурси. 

С оглед на нарастващото търсене от конкуриращи се потребители е ясно, че 

устойчиво използване на водата и нейните ресурси може да се постигне чрез 

ефективност, иновации, предотвратяване на разхищенията (например: намаляване на 

загубите на вода от течове, повторна употреба и рециклиране на водата), всичко това са 

ключови компоненти на Световната и национална икономика. Когато спестяваме един 

ресурс, например вода, ние спестяваме и всички останали ресурси. 
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Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) работи с информация за околната 

среда. Разглеждането на една сложна и взаимно свързана тема като водата предполага 

използване на различни източници на данни, задълбочен и систематичен анализ, и 

тясно сътрудничество с мрежи и институции. ЕАОС събира и обобщава всички тези 

знания за околната среда в Европа и предоставя информацията на органите, които 

определят политиките, и обществеността. 

През последните десетилетия в съответствие със законодателството на ЕС и 

изискванията за докладване държавите членки въведоха в действие развити структури 

за мониторинг. Благодарение на тези усилия нашите знания и разбиране относно 

въпросите и тенденциите, свързани с околната среда, включително водите, са много по- 

детайлни и изчерпателни. Вече можем да изготвяме интегриран анализ на факторите, 

които обуславят промените, и на това какво се променя и по какъв начин. Можем да 

определим ефективни мерки на място и да изградим мрежи за обмен на тази 

информация. Тези знания ще окажат особено важно въздействие върху определянето на 

бъдещите политики на ЕС в областта на водите. 

Някои ключови елементи от законодателството в областта на водите, 

включително Рамковата директива за водите и Директивата за пречистването на 

градските отпадъчни води, понастоящем са предмет на оценка и е възможно да бъдат 

изменени. Предвид жизненоважната роля на водата във всички аспекти на нашия живот 

възприемането на един по-интегриран подход в рамките на политиката на различни 

равнища ще ни помогне да защитим и съхраним онова, което прави нашата планета 

уникална: водата. 
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Abstract 

Increasing utilization of medicinal plants is based on belief that natural products are 

intrinsically safe. Taking into account that secondary metabolites are powerful bioactive 

compounds, nowadays numerous studies are focused on evaluation of side effects of herbal 

medicines. Adverse hepatic reactions from xenobiotics are deeply studied. Numerous herbs 

have been identified as a cause of liver ailment, including widely used Camellia sinensis, 

Aesculus hippocastanum, Echinacea sp., Senna alexandrina (senna), Valeriana officinalis, 

etc. According to statistics, more than 100 kinds of herbs may cause kidney toxicity, and still 

their toxic components are not fully understood. Some compounds liable for nephrotoxicity 

are listed: organic acids, alkaloids, terpenes and lactones, flavonoid glycosides, saponins, etc. 

Data about genotoxicity have been documented for a growing number of medicinal plants. 

Carcinogenicity information is scarce, and there is a necessity of future researches.  

Herbals bioactive compounds exerted various effects. A widely cited example are 

pyrrolizidine alkaloids, secondary metabolites produced for defense against insects. They are 

amongst the first naturally occurring carcinogens identified in plants. Pyrrolizidine alkaloids 

have been identified in over 6 000 plants worldwide. People are exposed to this compounds 

not only by the consumption of traditional medicines, but also by contaminated milk, honey, 

grains. Pyrrolizidine alkaloids exert acute toxicity, chronic toxicity and genotoxicity. Acute 

toxicity is a result of hepatotoxicity. Chronic poisoning takes place mainly in the liver, lungs, 

blood vessels and in some case in the kidneys and other organs. Current studies revealed that 

pyrrolizidine alkaloids require metabolic activation to exert their genotoxicity. 

Keywords: medicinal plants, hepatotoxicity, nephrotoxicity, genotoxicity  
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Abstract 

Epigenetics is the study of heritable changes in gene function that are not related to 

alterations of the DNA sequence. The main epigenetic mechanisms included DNA 

methylation, histone modifications and the action of noncoding RNAs. Recently, the role of 

epigenetics in human diseases has been considered. Numerous data show that phytochemicals 

could induce epigenetic changes, resulting in health benefits.  

Nowadays cancer is among the leading causes of death worldwide. Current studies 

revealed that epigenetic changes are linked with cancer development. Many bioactive plants 

compounds have been studied as epigenetic regulators in cancer development. Scientific 

researches revealed that compounds as catechins, curcumin, genistein, quercetin and 

resveratrol induce reversion of epigenetic alterations. Reversal of epigenetic changes by 

phytochemicals represents a new target in therapeutic strategies of cancer prevention and 

treatment.  
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Abstract 

The widespread environmental and health problems associated with plastic pollution 

in rivers, lakes, seas and oceans raise questions about the real awareness of the public about 

these current aspects nowadays. Increased knowledge could help improve people's attitudes 

towards environmental pollution. It turns out that people are aware that there is plastic 

pollution in the environment, but do not think that they are directly responsible for this. This 

study describes the results and conclusions of a survey aimed at providing more clarity about 

the awareness of the residents of Varna about the plastic pollution in the Black Sea. 

Respondents point to bags, bottles and cups as the most common plastic debris along the 

beach. However, this contrasts with the results of our previously published study on the actual 

distribution of plastic debris on the city's central beaches. These results give reason to believe 

that despite the awareness of this environmental problem by society, the residents of Varna 

don’t have a completely realistic estimation of the specific types and quantities of plastic 

pollutants on the central beaches. This necessitates massive information campaigns, especially 

among primary school students, which would help to raise their environmental culture and 

facilitate the development of strategies to deal with this potential ecological catastrophe. 

Keywords: Public awareness, plastic pollution, Black sea, information campaigns 
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Въведение 

През последното десетилетие замърсяването с пластмасови отпадъци се 

превърна в повсеместен екологичен проблем, за който се говори все по-често сред 

широката общественост и който е обект на все повече проучвания от страна както на 

академичната научна общост, така и на ниво гражданска наука.  Замърсяването с 

макро- и микропластмаси е ясно установимо не само в морските и океански акватории 

(1,2,3), но и в по-малките водни басейни (4,5,6,7), като в последните няколко години се 

увеличиха и публикациите относно състоянието на Черно море в това отношение 

(8,9,10). 

Целта на това изследване е да проучи осведомеността на жителите на град Варна 

относно пластмасовото замърсяване в региона и да се прокарат насоки за провеждането 

на информационни и полеви кампании за повишаване на информираността както на 

възрастните, така и на учениците по отношение на този глобален екологичен проблем. 

Методи и материали 

За целите на проучването е приложен анкетният метод. Използвайки Google-

формуляр е  изготвен структуриран въпросник с 13 затворени и един отворен въпрос, 

чиято цел е да проучи осведомеността и мнението на гражданите на град Варна относно 

пластмасовото замърсяване. Въпросникът е разпратен по социалните мрежи и 

попълнен от общо 262 човека, живеещи/работещи в град Варна и прилежащите 

общини. Времето за набиране на извадката е 7 дни. Условието за включване в 

проучването е респондентите да живеят и/или работят в града и/или прилежащите 

общини. 

След това е направен опростен статистически анализ на събраните след 

попълването на анкетата данни и резултатите за осведомеността на жителите относно 

пластмасовото замърсяване са съпоставени с резултатите от предишно наше проучване. 
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Резултати 

В това проучване ще опоменем резултатите от отговорите само на някои от  

въпросите в анкетата. Останалите отговори ще бъдат публикувани в друг доклад.  

Въпросникът беше попълнен от общо 262 човека. Около 51 % от тях (N=133) са във 

възрастовата група от 19 до 30 години; приблизително 29 % (N=76) от респондентите са 

между 31 и 50 годишна възраст, а във възрастовите групи над 50 и под 19 години са 

съответно около 14 % (N=37) и 6 % (N=16) от тях. Почти 2/3 от всички респонденти са 

от женски пол.  

На въпросът „Кой вид отпадък, съдържащ пластмаса се открива най-често 

по варненската плажна ивица според Вас?“ има 5 възможни отговора: найлонови 

торбички, сламки, чашки, бутилки и капачки.  3% от респондентите (N=9) отговарят, че 

според тях това са сламките; според близо 8 % от тях (N=20) това са капачките, а почти 

равен брой хора са посочили, че пластмасовият отпадък, който се открива най-често по 

Варненската плажна ивица са торбичките, бутилките и чашките (съответно N= 71, N=80 

и N=82 т.е. по около 30 %); (Фиг.1). 

 

 

Фиг. 1 Приблизително 

процентно разпределние на 

отговорите на зададеният въпрос, 

дадени от респондентите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На въпросът „Как, според Вас, можем да се справим най-добре в борбата със 

замърсяването с пластмаса?“ са зададени 4 възможни отговора: Чрез повече 

инициативи за почистване;  чрез по-голяма осведоменост на населението; чрез 

наблягане на разделното събиране на отпадъците; чрез избягване използването на 

пластмасови продукти. Малко над половината от анкетираните (N=138) смятат,  че за 
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най-доброто справяне със замърсяването би помогнало избягването на употреба на 

пластмасови продукти. Около 22 % от респондентите (N=58) са на мнение, че за 

решаването на проблема е необходимо повишаване на информираността на 

населението, докато най-малко хора смятат, че разделното събиране на отпадъците и 

повече инициативи за почистване са най-важните стъпки в борбата с този екологичен 

проблем (съответно N=31 и N=35 т.е. по около 12 %); (Фиг 2). 

Фиг.2 Приблизително процентно разпределние на отговорите на вторият 

въпрос.  

 

Дискусия 

Резултатите от това анкетно проучване сочат, че респондентите ни смятат 

торбичките, чашките и бутилките за най-често срещаните представители отпадъци от 

пластмасов произход по плажната ивица на град Варна. Това контрастира с резултатите 

за реалното замърсяване на голяма част от плажната ивица, публикувани в предишно 

наше проучване (11), където открихме, че най-разпространените категории 

пластмасови отпадъци при двете пробонабирания са всъщност неидентифицираните 

фрагменти (микропластмасови фрагменти <5 мм, отчупени от по-голям предмет или 

отломки с установен произход, които не спадат към нито една от описаните категории - 
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фрагменти от играчки, тютюневи консумативи и др.). След неидентифицираните 

отломки, най-често срещащите се отпадъци които намерихме при екологичният 

мониторинг бяха капачките, различни видове опаковки, сламки и др, докато 

торбичките, чашките и бутилките се срещаха най-рядко по обходеният участък от 

плажната ивица и при двете пробонабирания. Тези резултати показват, че 

респондентите нямат обективна преценка за реалното замърсяване на плажната ивица, 

което налага повече усилия в изготвянето и провеждането на информационни кампании 

и полеви експерименти на ниво гражданска наука. Има данни, че провеждането на 

обширни информационни кампании е един от основните начини да се осведомят 

гражданите относно актуалността на проблема с пластмасовото замърсяване и да се 

повлияе на предпочитанията и нагласите им относно използването, заместването и 

рециклирането на пластмасовите продукти (12).  

Въпреки че информационните кампании са сред ефективните стратегии 

подпомагащи адекватната борба с пластмасовото замърсяване, повече от половината 

анкетирани в това проучване са на мнение, че най-доброто решение за справяне с този 

екологичен проблем е чисто и просто избягване използването на пластмасови продукти. 

Разбира се тук е важно да се установи индивидуалното разбиране на всеки човек за това 

какво е пластмасов продукт. Ако за такъв считаме сламките, чашките, приборите и 

други подобни артикули с пластмасов произход, то наистина бихме могли да кажем, че 

с ограничаване и избягване употребата им това би могло да даде задоволителен ефект 

върху  състоянието на замърсеност на водните екосистеми без да бъдем прекалено 

потърпевши като крайни потребители. От друга страна, ако считаме за пластмасов 

продукт опаковките на различните видове хранителни продукти, то тогава не бихме 

могли да ограничим до крайна степен тяхното потребление, поради тяхната 

незаменяемост в хранително-вкусовата промишленост и бихме били по-скоро 

потърпевши от тази стратегия.  

Гражданите ясно осъзнават, че противодействието на пластмасовото 

замърсяване вече е от първостепенна важност наред в борбата с останалите екологични 

кризи в глобален мащаб,  но поради всеобхватността на този проблем и 

преобладаването му в определени отдалечени райони на планетата, те не се смятат за 

пряко отговорни за него (13). В този ред на мисли е от съществено значение сред 

широката общественост да се имплементират и други стратегии за повишаване на 

индивидуалната отговорност и мотивация за борба с този екологичен проблем от 

страна на отделните граждани и крайни потребители. Една такава стратегия се оказаха 
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гражданските научни проекти или т.нар. гражданска наука. Включването на 

гражданите в различни кампании, полеви проучвания и екологичен мониторинг 

изглеждат обещаващи подходи за повишаване както на информираността и 

отговорността им, така и на мотивацията им за промяна на мисленето и поведението в 

позитивна насока (14, 15).  

Важно е да се подчертае, че отговорното и адекватно отношение към околната 

среда и активното ангажиране с нейното опазване трябва да се възпитават още в 

класната стая. Установено е, че нагласите на учениците към опазването на околната 

среда са по-положителни след излагане на курс по екологични науки (16, 17), което ни 

навежда на мисълта, че повишените знания могат да помогнат за подобряване на 

отношението към природата като цяло. Не би било излишно да се преразгледат и 

актуализират в това отношение учебните програми още в началните и средни училища, 

и да се обърне повече внимание на актуалните екологични проблеми на планетата. 

Включването на учениците в гражднските научни дейности и проекти в областта на 

опазването на околната среда насърчава тяхното развитие и самоосъзнаване  като 

важни двигатели на промяната, които могат да повлияят на членовете на семейството, 

връстниците и по-широката общност (18). Ето защо е от значение да се тества 

ефективността на подхода на гражданската наука като полезен инструмент за 

поведенчески промени сред учениците, тъй като по този начин се увеличават 

специфичните знания и се стимулира интереса към проблема с морските отпадъци.  

Ключовият фактор на този подход е прякото участие на учениците в полеви дейности. 

Те трябва да видят с очите си, да докоснат с ръце и да анализират отпадъците, за да 

имплементират по-ефективно в ценностната си система т.нар. „зелено мислене“. 

Възможността за организирано посещение на аквариум през свободното време, 

съчетано с раздаване на конкретна информационна брошура могат да повлияят на 

нагласите и настроенията на хората по отношение на замърсяването на моретата и 

прекомерният риболов (19). В това отношение град Варна е облагодетелствана от 

наличието както на действащ аквариум, така и на делфинариум, което обезпечава 

възможността за организиране на подобни кампании и посещения, предназначени не 

само за деца и ученици, но и за възрастни. 

С оглед на нарастващият брой публикации, подкрепящи връзката между 

повсеместното пластмасово замърсяване и потенциалните опасности за здравето на 

човека би следвало да се отделят повече ресурси за по-нататъшни изследвания за да се 

запълнят някои празнини в знанията относно този глобален екологичен проблем. В 
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резултат на това правителствата ще могат да си сътрудничат по-рентабилно, не само на 

глобално, но и на местно ниво с цел ефективно противодействие на тази възникваща 

екологична криза (20). 

Ограничения на проучването  

Първото ограничение, което си заслужава да се отбележи, е 

непредставителността на извадката (предимно по пол и възрастово разпределение). 

Около 2/3 от  анкетираните бяха от женски пол. Над половината от респондентите са 

във възрастовият диапазон между 19 и 30 години, а само около 6 % - в диапазона под 18 

години. В бъдещи проучвания от подобен тип би било добре да се покрият по равно 

всички възрастови групи както и, по възможност, да бъдат приблизително равни в 

полово отношение. 

Освен това в анкетата не е добавен въпрос за нивото на образование на 

респондентите, макар и по наши груби оценки повече от половината да са с висше 

образование. Това също допринася за непредставителността на извадката и би могло да 

доведе до отклонения и пристрастия при анализиране на резултатите. Разпращането и 

попълването на анкетата от всички 262 респондента отне точно една седмица. В 

бъдещи проучвания би било от полза да се отдели повече време за изготвяне, 

разпращане и попълване на въпросникът за да достигне той до повече граждани и да се 

придобие една още по-реалистична представа относно информираността на гражданите 

по тези проблеми.  

Заключения 

Резултатите от това проучване недвусмислено показват, че въпреки знанието на 

жителите на град Варна относно същестуването на екологичен поблем с пластмасовото 

замърсяване, те нямат реалистична представа относно най-често срещаните категории 

пластмасови отпадъци по плажовете.  

За да могат да се осъществяват промени на законодателно равнище, 

благоприятстващи разрешаването на проблема с пластмасовото замърсяване, е 

необходимо не само да се натрупа необходимата емпирична база от познания, 

обхващащи всички аспекти на този проблем, но и да се повиши информираността на 

населението за него. Това би могло да се осъществи посредством провеждането на 

мащабни информационни кампании или да се популяризират различни инициативи и 

дейности обвързани с граждански научни проекти, чрез които всеки отделен гражданин 

ще може да повиши мотивацията си, ще поеме лична отговорност и ще даде своя 

принос за опазването на околоната среда. 
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Abstract 

The life of bees is very interesting and in many ways still mysterious. No matter where 

a person lives, if he loves nature and knows how to understand its beauty, he cannot help but 

be fascinated by these amazing insects. Looking at the variety of colors and shapes in nature, 

you can definitely see the result of the activity of bees. 

Тhe report provides information about bees and their products reflected in the Bible. 

Emphasis is placed on some serious and current problems of beekeeping today. 

Keywords: bees, Bible 

Note: Boycho Stoychev Borisov – Theology, Behavior student. 

 

За пчелите - с любов (от Библията до наши дни) 

Бойчо Стойчев Борисов 

студент, І курс, Теология, Ф. № 2010170001 

 

Животът на пчелите е много интересен и в много отношения все още загадъчен. 

Независимо от това, къде живее човек, ако обича природата и умее да разбира нейната 

красота, не може да не бъде очарован от тези удивителни насекоми. Вглеждайки се в 

разнообразието от багри и форми в природата непременно се вижда резултата от 

дейността на пчелите. 

Дейността на пчелите помага да се запази голямото разнообразие от видове на 

дървесно-храстовите растения, допринасят за опрашването на плодоносните растения. 

Невъзможно е да си представим света на цветните растения без пчелите.  

Освен като отлични опрашители пчелите дават на човека и мед. Той е определян 

като течното злато на природата и е несравними хранителни и лечебни свойства. В 

древността са смятали меда за дар от боговете, изпратен на земята за благото на хората. 

Затова много често той е използван като подарък за високопоставени владетели. Вкусът 

mailto:2010170001@shu.bg
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на меда и ползата от него накарала човекът още от древни времена да търси и открива 

мед от диви пчели. С течение на времето хората започват да опазват пчелите, а след 

това и да ги развъждат. Пчеларството се поощрявало и защитавало от държавата, 

особено през периода, когато медът е бил единственият захарен продукт в храната на 

човека.  

Друг по значимост продукт от дейността на пчелите, е восъкът. Той също е 

важен и намира голямо приложение в много отрасли на промишлеността. От пчелите 

човек получава и други уникални продукти като прополис, пчелна отрова, цветен 

прашец, пчелно млечице, съдържащи биологично активни вещества и имащи силно 

лечебно действие.  

Пчелите са привличали човека не само с изключително полезните си качества. 

Устройството на живота им е съвършенството на инстинктите им отдавна са го 

пленили. От работата на пчелите човек може да се възхищава и с часове да наблюдава 

кошера. Общуването с пчелите предизвиква радостни емоции, обогатява и 

облагородява човека, дава възможност за по-добро опознаване на природата. 

Хармонично протичащият живот на пчелното семейство, необикновената 

работоспособност на пчелите, техните учудващи по архитектура и правилност на 

геометричните линии восъчни постройки, процесът на размножаване и др. винаги са 

били предмет за размисъл на велики философи и писатели в продължение на 

хилядолетия.1  

Сведения за пчелите се откриват в Библията. На иврит „пчела“ се превежда с 

debhorah (дебора). В Битие 35:8 кърмачката на Ревека се казва Девора (Дебора). А в 

(Съдии 4:4-5) с това име се нарича жена-съдия с пророчески способности. А 

последният от пророците – Йоан Кръстител – изпитва симпатия към ципокрилите 

насекоми и не се бои от жилото им, тъй като в пустинята се храни с “див мед“(Марк. 

1:6). 

В текста на Светото Писание намираме споменаване на „пчели“ и особено 

техния  продукт „мед“ доста често – общо 53 пъти от тях на „пчели“ – 4, а на „мед“ – 

49. Така например в (Съдии 14:8 )се казва: „Подир няколко дена, той пак отиде, за да я 

вземе, и се отби да погледне лъвовия труп, и ето, рой пчели в лъвовия труп и мед.“ – 

става въпрос за това, че героят Самсон, мъж на Далида, разкъсва един лъв и когато след 

няколко дни се връща на мястото на събитието, той намира заселили се пчели в трупа 

                                                 
1 Родионов, В., И. Шабаришов. Ако имате пчели. София: Земиздат, 1981, с. 8. 

http://www.pravoslavie.bg/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5/
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на животното. Това става възможно поради факта, че горещият климат на Палестина 

изсушава бързо труповете, а дивите животни изяждат месото и така не се дава 

възможност на процесите на разлагане и става възможно да се заселят пчелни 

семейства.  

В други посочки в Библията се отразява нападателността и задружната атака на 

пчелите. Например (Втз. 1:44). А в (Пс. 117:12 ) се прави аналогия на враговете, които 

заобикалят героя като пчели. Пророк Исайя (7:18) дава за пример за наказание, което се 

сравнява с пчелите, което ще застигне юдеите, ако бъдат подчинени на асирийците. 

Това наказание се дава на израилтяните, защото са изменили на закона на 

изповеданието си. Защото „религията като стремеж към близост с отвъдното – духовна  

жажда за завръщане към загубено състояние – е жизнена сила, благодарение на която 

човешката душа живее“.2  

Много често в Библията се споменава медът (на eврейски debash), а също така на 

няколко пъти се споменава и за пчелна пита. Във всички тези посочки се представят 

различните функции на меда като полезна храна, лечебно средство, подходящ и ценен 

дар. Словосъчетанието „мед и мляко“ се среща доста често в текстовете на Св. Писание 

като характеристика на Ханаан. Между храните на Давидовата войска се отбелязва и 

мед (2 Царства 17:29). А в Новия завет след като възкръсва Иисус Христос иска от 

учениците да яде, като доказателство, че не е призрак. Те му дават печена риба и мед 

(Лука 24:42). 

В Притчи също често се споменава меда, който е приятен за консумация 

(Притчи 24:13), но трябва да се ползва умерено, защото може да доведе до пресищане и 

повръщане (Притчи 25:16). Пак в същия текст се прави сравнение, че човек, който е 

преситен и прекалено задоволен, отхвърля и не може да оцени пчелния мед. (Притчи 

27:7). Мъдрецът Иисус син Сирахов подчертава меда като една от главните 

„потребности за живота на човека” (39:32). Друг текст от книга Царства (1 Царства 

14:27).разказва следната история: цар Саул заклева народа да не яде, докато той не 

победи филистимците. Но хората влизат в гората и попадат на такова изобилие от мед, 

че питите са пръснати по земята. Царският син Йонатан дръзва да наруши обета и да 

яде от тях, при което „очите му светнаха”. Разбира се, че мечтата на хората е да 

попаднат на „реки от мед и мляко” (Йов 20:17). В есхатологичен план отново се 

                                                 
2 Йорданова, Г. Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен: УИ „Еп. Константин 

Преславски“, 2011, с.43, 44. 

http://www.pravoslavie.bg/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://www.pravoslavie.bg/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%87%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8/
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споменава меда. В книгата на пророк Исайя се казва, че в бъдеще неговите 

сънародници ще се хранят с „масло и мед” (7:22). 

В Изход (16:31) се говори за маната, която евреите събират при своето скитане в 

пустинята в продължение на 40 години. Няма конкретика какво точно представлява тя, 

но вкусът й е описан „като медена питка“. За високата ценност на меда се говори и в 

Талмуда, където се уточнява, че „медът е 1/60 от маната”.3 А в на друго място се говори 

за търговия с мед по пазарните тържища на финикийските градове Йезекиил (27:17). 

Има си традиция за събиране на запаси от мед в полето, напр. в (Йеремия 41:8). 

Медът е не само обект на търговия в древния свят. Ценен е много и като 

подарък. Затова когато Яков изпраща синовете си в Египет за провизии, те вземат като 

дар на фараонския сановник Йосиф „малко мед” (Битие 43:11). Медът може да се 

дарява на храма в Йерусалим като дарение подобно на други продукти (Левит 2:12), но 

не и да се използва директно в олтара на храма при свещенодействия ((Левит 2:11). 

Освен в собствен си смисъл думата „мед се употребява в Св. Писание с неговото 

символично значение. Така например псалмопевецът съдбите Господни „по-сладки от 

мед и капки от вощен мед” (18:11). На друго място цар Соломон сравнява риторичната 

реч с мед - тя е „за душата сладка и за костите лековита” (Пр. Сол. 16:24). Пак в същата 

книга има и предупреждение за прелюбодейците: „Мед тече от устата на чужда жена.., 

но сетнините от нея са горчиви като пелин” (Притчи 5:3-4). Често свитъкът на Библията 

и съдържащият се там текст се сравнява с вкусния мед. (Йезекиил 3:3; Апокалипсис 

10:9-10). 

Пчелите са преживели на Земята повече от 150 000 000 години. Най-старият 

фосил на пчела е намерен, вграден в кехлибар, в американския щат Ню Джърси. В 

Италия има пещера от 12 000 г., където има рисунки, изобразяващи жени събиращи 

мед.  

Значението на пчелите става все по-актуално и за нашето съвремие. 

Медоносната пчела е една от чудатостите на природата, но тя е и едно същество, от 

което самата природа зависи до голяма степен. В момента Земята се обитава от над 19 

200 вида пчели – това означава, че има повече видове пчели. Благодарение на 

опрашваща дейност, която извършват пчелите, се повишават добивите на 

маслодайните култури до 75%, така е и при овошките. За да си представим ролята на 

пчелите е нужда да се знае, че 70%от плодовете, зеленчуците и семената, които 

                                                 
3 Стефанов, П. архим. Библията за пчелите и меда. – сп. Свет, бр. 5, 2012 
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консумира човечеството ежедневно, са благодарение на пчелите. Те пренасят цветния 

прашец по растенията и  ги опрашват. Ако няма кой да извършва тази дейност, 

растенията ще започнат да изчезват и това може да доведе до глад в световен мащаб. 

Затова с разрешение на кмета на Ню Йорк в Сентръл Парк има поставени кошери с 

пчели. За изключителността на техния труд се съди по факта, че за да запечата мед в 75 

пчелни клетки, пчелите трябва да отделят 1 грам восък. А за да създадат 1 кг мед, 

пчелите правят посещение на около 4500 сорта, и събират нектар от 10 милиона 

цъфтящи растения. 

За съжаление още преди десетилетия започва една тенденция на изчезване на 

пчелни популации. Започват редица предположение на какво може да се дължи това – 

дали са виновни вирусите, паразите и различни червеи. Напоследък най-големият враг 

на пелите са пестицидите, които се разпръскват по полетата. Тези токсини оказват 

влияние на централната нервна система на пчелите и постъпва в тях чрез консумацията 

на нектар. Пренесен веднъж в кошера, този нектар засяга и останалите пчели. Това води 

до масово объркване и дезориентация. 

Друг проблем са разместванията на магнитните линии на земята вследствие на 

глобалното затопляне. Така пчелите губят ориентация и загиват извън кошера. Разбира 

се, пчелните семейства имат и други врагове. Много често те се превръщат в жертва на 

различни паякообразни, които се намират в близост до цвета. Особено през пролетта 

пчелите се превръщат в храна на много видове птици. 

Пчелите и пчеларството в България също е изправено пред сериозни проблеми 

като: проблеми с ниските изкупни цени на продукцията от мед, кражби на пчелни 

семейства, отравяне на пчелни семейства от земеделски стопани, които пръскат 

зърнените култури без предупреждение. Това са малка част от факторите, които са 

причина за замирането на пчеларството в цели райони на страната. Пчеларите излизат с 

редица предложения с цел да се сведе до минимум загубата на пчелни семейства. 

Развитието на пчеларството в България е нормативно уредено чрез: Закон за 

пчеларството4, Национална програма по пчеларство5, НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. 

за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 

                                                 
4 Закон за пчеларството - Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. 

бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. 

бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., доп. ДВ. 

бр.42 от 22 Май 2018г - https://www.iasrj.eu/ 
5 Национална програма по пчеларство https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-

strategii/nacionalna-programa-po-pchelarstvo/  

https://www.iasrj.eu/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/111-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/nacionalna-programa-po-pchelarstvo/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/nacionalna-programa-po-pchelarstvo/
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за периода 2020 – 2022 г., издадена от министъра на земеделието, храните и горите, 

oбн., ДВ, бр. 10,6 както и с европейски директиви за развитие на този сектор от 

селското стопанство.  

За съжаление популацията на пчелите в глобален мащаб е застрашена.  Разбира 

се, най-големият проблем пред пчеларите е т. нар. Синдром на празния кошер, при 

който след края на зимния сезон, пчелите необяснимо изчезват. Тази тенденция за 

първи път се установява праз 2006 г. Все още учените усърдно работят, за да разберат 

причините за това – има различни теории от излъчванията на телефонните клетки до 

глобалното затопляне. В световен мащаб 400 вида пчели са изчезнали. Така например 

Американският департамент по земеделие отчита около 30 % загуби годишно в 

кошерите и равнища, които достигат при отделни пчелари около 99 %. В Европа 

липсват вече 13 млн. колонии от домашни пчели за опрашването на културите. Защото 

става дума не само за мед и восък, но и за опрашването. Затова в Китай, провинция 

Съчуан, работници опрашват ръчно овощните дръвчета. Дори се правят опити в една 

лаборатория в Харвард да се изработят микроскопични дронове, с които да се опрашват 

растенията.7 Това граничи с научна фантастика, но може да стане реалност, ако се 

засилят темповете на изчезване на пчелни семейства в световен мащаб. 99% от 

дейността на човека се отразява отрицателно върху пчелната популация. Затова, ако ги 

няма пчелите човечеството ще яде само царевица, зърно и ориз. За да не стане така това 

предполага отговорност и ангажираност с проблемите от страна на цялото общество, а 

не само пряко засегнатите пчелари и земеделци.  

Литература: 

Аджадж, Ф. Хляб, вино и пчели или за благата вест на земята. - 

http://www.hkultura.com/news/detailed/2045 

Йорданова, Г. Измерения на вярата (богословско-философски паралели). 

Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2011, с.43, 44. 
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Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и 

                                                 
6 НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилага не на мерките от Националната 

програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. https://www.dfz.bg/assets/17472/ 
7 Аджадж, Ф. Хляб, вино и пчели или за благата вест на земята. - 

http://www.hkultura.com/news/detailed/2045 

https://www.dfz.bg/assets/17472/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90_%E2%84%96_10_%D0%BE%D1%82_13.12.2019_%D0%B3._%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2020_%E2%80%93_2022_%D0%B3..pdf
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Родионов, В., И. Шабаришов. Ако имате пчели. София: Земиздат, 1981, с. 8. 

Стефанов, П. архим. Библията за пчелите и меда. – сп. Свет, бр. 5, 2012 

 

Списък на посочките от Библията, където се споменават пчели и техните 

продукти: 

Пчели: 

1. Второзаконие 1:44 

Тогава аморейците, които живееха на оная поляна, излязоха против вас, гониха 

ви, както правят пчелите, и поразиха ви в Сиир и до Орма, 

2. Съдии 14:8 

Подир няколко дена, той пак отиде, за да я вземе, и се отби да погледне лъвовия 

труп, и ето, рой пчели в лъвовия труп и мед. 

3. Псалми 118:12 

Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни; Защото в името 

Господно ще ги отсека. 

4. Исая 7:18 

И в същия ден Господ ще засвири за мухите, Които са в най-далечните 

околности на египетските реки, И за пчелите, които са в асирийската земя; 

Мед: 

1. Изход 3:17 

и рече: Отсред страданието ви в Египет ще ви заведа в земята на ханаанците, на 

хетейците, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на евусейците, в земя гдето 

текат мляко и мед. 

2. Изход 13:5 

И когато Господ те въведе в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, 

евейците и евусейците, за която се кле на бащите ти, че ще ти я даде, земя гдето текат 

мляко и мед, тогава ще пазиш тая служба в тоя месец. 

https://www.iasrj.eu/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/111-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/nacionalna-programa-po-pchelarstvo/
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https://www.dfz.bg/assets/17472/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90_%E2%84%96_10_%D0%BE%D1%82_13.12.2019_%D0%B3._%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2020_%E2%80%93_2022_%D0%B3..pdf
https://biblia.bg/index.php?k=5&g=1&s=44&sw=%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=7&g=14&s=8&sw=%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=19&g=118&s=12&sw=%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=23&g=7&s=18&sw=%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=2&g=3&s=17&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=2&g=13&s=5&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
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3. Изход 16:31 

А Израилевият дом нарече тая храна Манна; тя беше бяла и приличаше на 

кориандрово семе; и вкусът й беше като на пита смесена с мед. 

4. Изход 25:3 

И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед, 

5. Изход 33:3 

и той ще ви заведе в земя, гдето текат мляко и мед; понеже Аз няма да вървя 

помежду ви, (защото сте коравовратни люде), да не би да ви довърша из пътя. 

6. Изход 35:5 

Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, 

нека принесе принос за Господа; злато, сребро и мед, 

7. Левит 2:11 

Никакъв хлебен принос, който принасяте Господу, да се не прави с квас; защото 

нито квас, нито мед не бива да изгаряте в жертва Господу. 

8. Левит 20:24 

А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им, и Аз ще я дам на вас за 

притежание, земя гдето текат мляко и мед. Аз съм Господ вашият Бог, който ви отделих 

от племената. 

9. Левит 26:19 

Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като 

мед. 

10. Числа 13:27 

И разказаха му, думайки: Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там 

текат мляко и мед; ето и плода й. 

11. Числа 14:8 

Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая 

земя и ще ни я даде, - земя гдето текат мляко и мед. 

12. Числа 16:13 

Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни 

измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас? 

13. Числа 16:14 

При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да 

наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем. 

14. Второзаконие 6:3 

https://biblia.bg/index.php?k=2&g=25&s=3&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=3&g=2&s=11&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=3&g=20&s=24&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=3&g=26&s=19&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
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https://biblia.bg/index.php?k=5&g=6&s=3&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
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Чуй, прочее, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре, и да се 

размножите много в земята, гдето текат мляко и мед, според както Господ, Бог на 

бащите ти, ти е обещал. 

15. Второзаконие 8:8 

в земя богата с жито, ечемик, лозя, смокини и нарове; в земя богата с маслини и 

мед; 

16. Второзаконие 26:15 

Погледни от светото Си жилище, от небето, и благослови людете Си Израиля, и 

земята, която си ни дал, според както си се клел на бащите ни, земя гдето текат мляко и 

мед. 

17. Второзаконие 27:3 

и напиши на тях всичките думи на тоя закон, като преминеш Иордан, за да 

влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, земя гдето текат мляко и мед, както ти 

се е обещал Господ Бог на бащите ти. 

18. Второзаконие 31:20 

Защото, като ги въведа в земята, за която съм се клел на бащите им, земя гдето 

текат мляко и мед, и те ядат и се наситят и затлъстеят, тогава ще се обърнат към чужди 

богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят с презрение и ще нарушават завета Ми. 

19. Второзаконие 32:13 

Издигна го на високите места на света, И той яде произведенията на нивите; И 

кърми го с мед от камък И с масло от скала кременлива. 

20. Исус Навин 5:6 

Защото израилтяните ходиха четиридесет години по пустинята, догде се 

изтребиха всичките люде, излезли из Египет военни мъже, които не послушаха 

Господния глас, на които Господ се кле, че не ще ги остави да видят земята, за която 

Господ беше се клел на бащите им, че ще ни я даде, земя гдето текат мляко и мед. 

21. Съдии 14:8 

И след няколко дни, като се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види 

трупа на лъва; и ето рой пчели в лъвовия труп, и мед. 

22. Съдии 14:9 

И взе от него в ръцете си, па вървеше и ядеше, и като застигна баща си и майка 

си даде и на тях, та ядоха; но не им каза, че беше взел меда от лъвовия труп. 

23. Съдии 14:18 

https://biblia.bg/index.php?k=5&g=8&s=8&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=5&g=26&s=15&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=5&g=27&s=3&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
https://biblia.bg/index.php?k=5&g=31&s=20&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
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Тогава на седмия ден, преди да зайде слънцето, градските мъже му рекоха: - Що 

е по-сладко от мед? И що е по-яко от лъв? А той им рече: Ако не бяхте орали с моята 

юница, не бихте отгатнали гатанката ми. 

24. 1 Царе 14:25 

А като дойдоха всичките люде в един гъсталак, гдето имаше мед по земята, 

25. 1 Царе 14:26 

и като влязоха людете в гъсталака, ето, медът покапваше; но никой не приближи 

ръка до устата си, защото людете се бояха от клетвата. 

26. 1 Царе 14:27 

Ионатан, обаче, не беше чул че баща му заклел людете, затова простря края на 

тоягата, която беше в ръката му, та я натопи в медената пита, и тури ръката си в устата 

си; и светна му на очите. 

27. 1 Царе 14:29 

А Ионатан каза: Баща ми смути света. Я вижте как ми светна на очите, защото 

вкусих малко от тоя мед; 

28. 1 Царе 14:43 

Тогава Саул каза на Ионатана: Кажи ми какво си сторил. И Ионатан му яви, като 

рече: Наистина вкусих малко мед с края на тоягата, която имах в ръката си; и, ето, 

трябва да умра! 

29. 2 Царе 17:29 

…мед, масло, овци и говеждо сирене на Давида и на людете с него за да ядат; 

защото рекоха: Людете са гладни и изнемощели и жадни в пустинята. 

30. 3 Царе 14:3 

Вземи със себе си десет хляба, сухари и едно гърне с мед, та иди при него; той 

ще ти яви какво ще стане на детето. 

31. Псалми 119:103 

Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми. 

32. Притчи 5:3 

Защото от устните на чуждата жена капе мед, И устата й са по-меки от дървено 

масло; 

33. Притчи 16:24 

Благите думи са медена пита, Сладост на душата и здраве на костите. 

34. Притчи 24:13 

Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, защото е сладка на вкуса ти. 

https://biblia.bg/index.php?k=9&g=14&s=25&sw=%D0%BC%D0%B5%D0%B4&tr_search=1
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35. Притчи 25:16 

Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, Да не би да се преситиш от 

него и да го повърнеш. 

36. Притчи 25:27 

Не е добре да яде някой много мед. Така също не е славно да търсят хората 

своята си слава. 

37. Притчи 27:7 

Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко 

горчиво е сладко. 

38. Песен на песните 4:11 

От устните ти, невесто, капе мед като от пита; Мед и мляко има под езика ти; И 

благоуханието на дрехите ти е като миризмата на Ливан. 

39. Песен на песните 5:1 

Дойдох в градината си, сестро моя, невесто; Обрах смирната си и ароматите си; 

Ядох медената си пита с меда си; Пих виното си с млякото си. Яжте, приятели; Пийте, 

да! изобилно пийте, възлюбени. 

40. Исая 7:15 

Сгъстено мляко и мед ще яде, Когато се научи да отхвърля лошото и да избира 

доброто; 

41. Исая 7:22 

Ще яде сгъстено мляко от изобилието на млякото, което ще дават; Защото 

сгъстеното мляко и мед ще яде всеки, който е останал всред страната. 

42. Еремия 11:5 

за да изпълня клетвата, с която се клех на бащите ви, да им дам земя, която 

изобилва с мляко и мед, както я изпълнявам днес. Тогава отговорих, като рекох: Амин, 

Господи! 

43. Еремия 32:22 

и си им дал тая земя, за която си се заклел на бащите им да я дадеш на тях, земя, 

гдето тече мляко и мед; 

44. Езекиил 16:13 

Така ти се украси със злато и сребро; И дрехите ти бяха от висон, коприна и 

везано; Ти ядеше чисто брашно, мед и масло; И стана превъзходно красива, И 

напреднала си дори до царско положение. 

45. Езекиил 16:19 
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Също и Моя хляб, който ти дадох, - Чистото брашно, маслото и меда, с които те 

хранех, - Дори тия си положила пред тях за благоухание. Така стана, казва Господ 

Иеова. 

46. Езекиил 20:6 

в оня ден заклех им се, че ще ги изведа из Египетската земя и ще ги доведа в 

земя, която бях промислил за тях, земя гдето тече мляко и мед, с която се хвалят всички 

страни. 

47. Езекиил 20:15 

При това, Аз им се заклех в пустинята, че не ще ги заведа в земята, която им бях 

дал, земя гдето тече мляко и мед, с която се хвалят всичките страни, 

48. Езекиил 27:17 

Юда и Израилевата земя търгуваха с тебе; даваха за стоките ти менитско жито, 

сухари и мед, масло и балсама 

 

В Новия завет: 

49. Матей 3:4 

А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а 

храната му беше акриди и див мед. 

50. Марк 1:6 

А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и 

хранеше с акриди и див мед. 

51. Лука 24:42 

И дадоха Му част от печена риба [и меден сок]. 

52. Откровение 10:9 

Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи 

и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. 

53. Откровение 10:10 

И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка 

като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи. 
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Abstract:  

Described are some environmentally friendly pyrotechnic compositions, developed 

with success, whose role is to make the existing situation of civil and military pyrotechnics 

“greener” by reducing the risks to humans and the harmful effects on the environment. This 

goal is achieved by removal of perchlorates as a main oxidizers and the elimination of heavy 

metal compounds from a pyrotechnic formulations. Although this task is a great challenge for 

the developers of ecological pyrotechnics, the research described here gives hopes for a 

gradual solution of the problems in specific areas of application such as solid rocket 

propellants, color fire compositions, pyrotechnic illuminants and others. 

Keywords: Еcology, environment, “green” pyrotechnic compositions, rockets, 

pyrotechnics, rocket propellants 

Note: Hristofor Skandaliev and Neli Siveva - Engineering ecology and environmental 
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Резюме 

Описани са, успешно създадени, екологично чисти пиротехнически състави, 

чиято роля е да намалят рисковете за човешкото здраве и вредното въздействие върху 

околната среда в сферата на цивилната и военната пиротехника. Това се постига чрез 

отстраняването на перхлоратите като основен окислител и премахването на 

съединенията на тежки метали от пиротехническите формули. Въпреки, че задачата е 

изключително предизвикателство за разработчиците на „зелена“ пиротехника, това 

изследване дава надежди за постепенно решаване на  проблемите в конкретни области 

на приложение като например твърди ракетни горива, състави за цветен огън, 

осветителни състави и други.  

Ключови думи: Екология, околна среда, “зелени“ пиротехнически състави, 

ракетна техника, пиротехника, ракетни горива  

 

Въведение: 

Необходимостта от въвеждане на екологични норми и изисквания във всички области 

на човешката дейност, в началото на ХХІ век, е безусловна. Определението „зелени“ е елемент 

от описанието на модерните съвременни технологии и продукти.   

В сферата на аерокосмическата индустрия, военното дело и пиротехниката 

преминаването към „зелени“ рецептури е свързано със замяна на някои широко използвани 

химически съединения и елементи, които не корелират с екологичните норми, с нови продукти, 

при изгарянето на които не се отделят токсични и вредни вещества. Това съвсем не е лесна и 

еднозначно решима задача. [10,11] Трудностите са свързани с противоречивите изисквания за 

получаване на върхови енергетични параметри от една страна и ограниченията, обусловени от 

екологичните въздействия, от друга. По такъв начин решението се свежда до намиране на 

разумен компромис между тези изисквания, изместен в необходимата посока, определена от 

конкретното приложение на създаваното изделие. [9,11,16] 

Състояние на проблема: 
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Високоенергетичните материали, при своето изгаряне, създават определен вид полезна 

енергия чрез бързото химическо взаимодействие на веществата, включени в техния състав. 

Най-общо те се състоят от горивни компоненти и окислители. В тях могат да присъстват също 

различни свързващи вещества, пластификатори и други технологични добавки. Много често 

някои от компонентите съчетават в себе си по няколко от тези функции. [1,16] 

В процентно отношение окислителите заемат най-голямата част от масата на един 

енергетичен състав и затова основното внимание е съсредоточено към техните свойства. 

[1,2,15] В практиката са се наложили две химически вещества, които най-често изпълняват тази 

роля: NH4ClO4 - амониев перхлорат /АП/ в твърдите смесеви ракетни горива и KClO4 - калиев 

перхлорат /КП/ в пиротехническите изделия. В последните често вземат участие и други 

„нежелани в отбора на екологията играчи“, като бариев нитрат /БН/ - Ba(NO3)2 и калиев хлорат 

/КХ/ - KClO3. Посочените окислители неслучайно са глобално и рутинно утвърдени. Те 

притежават удивително съчетание от физикохимични и енергетични качества, които ги правят 

почти незаменими от десетилетия насам.[1,2,15]  Но, за съжаление, всички те страдат от една и 

съща слабост – вредят на човешкото здраве, живите организми и природата, поради следните 

причини: 

- Отделят хлорни или бариеви съединения при изгаряне 

- Атакуват атмосферата и биосферата с хлороводород 

- Въздействат отрицателно върху ендокринната система 

- Взривоопасни са при съхранение и обработка 

- Токсични са при работа с тях [9,11,12,13,14] 

 Решението на тези проблеми изисква: 1. употреба на безхлорни окислители и 2. 

замяна на други токсични елементи и вещества от рецептурите с подходящи заместители. Тъй 

като това изследване е насочено към разработка на екологични ракетни горива и 

пиротехника предимно за гражданска употреба, при избора на подходящи окислителни 

агенти се подхожда от съображения за максимална достъпност, безопасност и ниска 

цена. Също така е важно да се използват химични вещества с висока стабилност и 

ниска хигроскопичност. На тези изисквания добре отговарят калиевият нитрат /КН/, 

KNO3 и натриевият нитрат /НН/, NaNO3. Останалите компоненти в съставите са подбирани 

при спазване на същите изисквания и в зависимост от ролята, която изпълняват в конкретната 

формула. [3,4,5,6,7,8] 

Експериментални изследвания: 

Общата цел на работата е създаването на технологии и прототипи, които да бъдат база 

за проектиране и конструиране на екологично съобразени изделия. По-конкретно, обекти на 

изследване са два вида (#1и #2) твърди смесеви ракетни горива за експериментални ракети и 

фамилия от хетерогенни твърди състави за пиротехническо гасене на пожари (AFZ#). 
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1. Твърди ракетни горива от „карамелен“ тип: 

Карамелните ракетни горива са хетерогенна смес от окислители и захари, най-често 

приготвяни чрез стопяване на изходната прахообразна смес при температури 100-150℃ и 

последващо втвърдяване при изстиване. За окислител обикновено се използва калиев нитрат, а 

горивната съставка е вид рафинирана захар или подсладител – захароза, фруктоза, глюкоза, 

сорбитол, лактитол, еритритол, ксилитол, манитол, малтитол. В тази поредица от изброените 

често използвани компоненти е направена от екипа една много ценна крачка напред с 

включването на нов изкуствен подсладител Изомалт /Е953/, C12H24O11  в рецептурите и 

подробно изследване на свойствата на така получените горива.  

Допълнително развитие на идеята е използването също на натриев нитрат NaNO3 като 

коокислител, заедно с KNO3 и на комбинация от захари като горивен елемент, за постигане на 

оптимални показатели в реологията и вътрешната балистика на горивото. Избран е ксилитол 

C5H12O5 като втори захарид, заради ниската му хигроскопичност и като резултат от 

предварително проучване на няколко други захари за включването им в опитните горивни 

рецептури. [3,5,8]  

В процеса на експерименталната работа е подложен на изпитания  горивен състав #1 

със следното съдържание: 

KNO3  - 60% 

NaNO3 – 5% 

Изомалт, C12H24O11 – 25% 

Ксилитол, C5H12O5 – 10% 

Това е разновидност на базов състав от КН 65%+Изомалт 35%, който е подробно 

охарактеризиран в предишни работи на екипа. [5] Приготвянето на горивни заряди става чрез 

стопяване на всички компоненти, предварително смесени в насипно състояние. Това става при 

температура 140℃, при която стопилката е достатъчно ниско вискозна, за да бъде отлята в 

необходимите форми за горивни заряди. Предимствата на новата обогатена формула са 

свързани с повишена плътност на готовото гориво, улесняване на запалването му, намаление на 

модула му на еластичност, като при това са запазени изключително ниската хигроскопичност, 

ниска температура на стопяване и добра подвижност на стопилката при изготвянето му.  

В продуктите от изгаряне на горивото няма токсични вещества и елементи, което е 

видно от резултатите, получени чрез специализиран свободно достъпен софтуер PROPEP 3, 

моделиращ химичните реакции в процеса на горене в двигател. При изгаряне на 1кг гориво при 

работно налягане от 4MPa през  соплото на двигателя излизат следните продукти: 

408g K2CO3&      

215g CO2         

145g H2O         
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92g CO         

89g N2          

31g Na2CO3*  

19g H2            

1g (KHO, NaHO, NH3, K, CH4, Na) 

        

*течна фаза 

&твърда фаза 

Останалите продукти са газове 

 

Теоретично изчисленият специфичен импулс е в рамките на Isp=115-120s, което е 

напълно достатъчно за използването му в експериментални изследователски ракети. 

Практическата му работоспособност е доказана в моделни ракетни двигатели с поредица от 

статични изпитания на стенд и полетни тестове с ракетни модели. Получените данни за 

вътрешнобалистичните характеристики и траектории на ракетите  потвърждават софтуерните 

симулации.  Полетите са осъществявани с експериментални ракети от серията „БИО“, 

конструирани от екипа, изцяло от биоразградими материали. [6] 

  

 

За повишаване енергетиката на описаното карамелно ракетно гориво в състава му са 

направени промени чрез замяна на един от подсладителите с прахообразен магнезий с едрина 

на частиците 50-500мкм, който има по-висока калоричност и топлина на изгаряне. Магнезият е 

силно електроположителен елемент. Това обуславя високата му реактивоспособност. Той се 

запалва изключително лесно при температури от 500-600℃, в зависимост от средата. 

Окисляването му е възможно дори от продуктите на горене в камерата на двигателя, което не 

изисква вкарването на допълнителни количества окислител в състава на горивото. Освен 

добавката от магнезий на прах е увеличен и процентът на NaNO3, защото той е доказано добър 
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окислител на Mg. Тази комбинация гори стабилно в много широк диапазон от масови 

процентни съотношения гориво/окислител – от 20/80 до обратното 80/20. Чрез въвеждането на 

метално гориво се повишава плътността на горивната маса, температурата на горене и 

специфичният импулс. [1] Улеснява се запалването и се стабилизира горенето на състава. 

Формулата на новополученото гориво #2 е следната:  

KNO3  - 45% 

NaNO3 – 15% 

Изомалт,  C12H24O11 – 30% 

Mg– 10% 

В продуктите на горене, излизащи от двигателя, освен вече посочените при състав #1, 

присъстват и съединения на магнезия, които не са токсични. В много съвременни разработки е 

изследвано положителното влияние на добавките от магнезий дори в перхлоратни горива, 

където той свързва хлора до нетоксични отходни продукти. [1,15] 

Повишението на специфичния импулс при тази рецепта за твърдо ракетно гориво, 

спрямо състав #1 е в рамките на 10-15%. Освен това, се повишава факторът на  запълване на 

горивната камера с гориво, поради увеличеното специфично тегло на зарядите. Към тези 

предимства може да се добави зрелищният огнен факел, излизащ от соплото на двигателя, 

който се дължи на догаряне на някои от продуктите на реакцията в твърда и течна фаза за 

сметка на кислорода от въздуха. 

 

  

 

Получаването на още експериментални данни за описаните горива, които да съставят 

пълна картина на техните физикохимични, механични и балистични характеристики, както и 
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опитно да докажат  екологичната им безопасност чрез газов анализ на отходните продукти, е 

предмет на настоящата и бъдеща работа на изследователския екип. [8] 

2.Нетоксични пиротехнически състави за арозолно пожарогасене. 

Предназначени са за въздействие върху открити огнища на полски, горски,  или 

промишлени пожари, особено ако те са в недостъпни горски и планински условия. В такива 

ситуации традиционните противопожарни средства трудно достигат, а потушаване чрез полети 

на самолети и хеликоптери е много скъпо и изисква сложна логистика, както и наличието на 

специализирана авиационна техника. 

Пожарогасителният състав е вид твърдогоривен заряд, както горивните елементи на 

ракетните двигатели. Принципно, това е вид модифицирано ракетно гориво, но изгарянето му 

става при по-ниско налягане в специално конструиран корпус. От химическа гледна точка 

рецептата се състои от окислител, горивни съставки и технологични добавки. При изгарянето 

се отделят аерозоли и газова смес от инертни по отношение на горенето газове, като азот, 

въглероден оксид и диоксид, водни пари. В различните разновидности участват следните 

химически компоненти: 

- Окислители - калиев нитрат, натриев нитрат. 

- Горива и свързващи вещества - полизахариди, епоксидна смола, въглен. 

- Вещества с високо азотно съдържание - азодикарбонамид, дициандиамид. 

- Добавки и катализатори - железен оксид, магнезиев оксид. 

- Охлаждащ агент - алуминиев хидроксид. 

 

Изследвани са няколко разновидности с различен състав и начин на приготвяне. Като 

пример тук е даден един от тях, базиран на окислител КН. Той е от «карамелен» тип с гориво 

изомалт C12H24O11 и добавка азодикарбонамид /Е927/ H2NC(O)N=NC(O)NH2 като източник на 

допълнително количество азот при горенето. Софтуерната симулационна програма за 

химически превръщания PROPEP дава следните резултати за вещества, отделяни при 

изгарянето на 100гр пожарогасителен заряд при една от използваните рецептури: 
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На изхода на газгенератора се отделя аерозол от течен K2CO3, който атакува зоната на 

огъня, заедно с газовата смес от азот, въглероден диоксид, въглероден оксид  и водни пари. 

Този гасителен състав е подложен на реален експеримент с нарочно запалени дърва и храсти. 

Кадри от него са представени на следващите снимки: 

     

 

За намаляване на температурата на изхода на газгенератора към формулата на 

горивната смес може да се добави химически охлаждащ агент - алуминиев хидроксид 

Al(OH)3, който повишава ефективността на въздействието върху пожара. Първоначалните 

резултати от такъв подход са обнадеждаващи и изследванията продължават. 

Освен описаните вече приложения на противопожарната пиротехника, много удачно те 

могат да се използват в ежедневието като ръчни аерозолни генератори за загасяване на огнища 

при туристически излети и барбекю сред природата, както и други случаи на открит огън в 

гората. Така може да се преодолее липсата на вода за загасяване на огъня в ситуации на 

отдалечени от водоизточници местности. Много перспективна също е идеята за съчетаване на 

ракетна техника и пожарогосителна пиротехника чрез създаване на системи за залпов огън чрез  

ракети, снабдени със заряди за гасене. Подобна установка би могла да атакува посредством  

гасителни ракети недостъпни пожарни огнища, отдалечени на километри, без необходимостта 

да се прокарват пътища до пожара, или да се ангажират летателни апарати за въздействие 
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върху него. При използване на ракети от типа «БИО», всичките им компоненти ще бъдат 

екологично безопасни за използване във всякакви условия. 

Заключение: 

Създаването на безхлорни високоенергетични състави с достатъчно добри параметри е 

реално възможно и постижимо за конкретни области на приложение. Предложените формули 

за смесеви горива за ракетната техника и състави за пиротехниката са удачни за последващи 

разработки на изделия с цивилно приложение, а с някои промени и допълнения могат да бъдат 

полезни и за военната индустрия и космонавтиката. В същото време, цялостно решение за 

масова замяна  на перхлоратите като окислители предстои да бъде намерено от химиците.  

Използваните в експериментите вещества и материали са леснодостъпни, евтини, 

сравнително безопасни и нетоксични, което е в унисон с поставените цели на изследването. 

Работата по подобен род научни разработки, свързани с екологията,  опазването на околната 

среда и STEM обучението, е изключително полезна като база за натрупване на практически 

опит и акумулиране на нови знания за студенти и млади учени, посветили се на тази актуална 

тематика. 
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Abstract 

In this study we developed new thermodynamic models for solution behavior and 

solid-liquid equilibrium in eight (8) acetate (Li(CH3COO)-H2O, Na(CH3COO)-H2O, 

K(CH3COO)-H2O Rb(CH3COO)-H2O Cs(CH3COO)-H2O, Mg(CH3COO)2-H2O, 

Ba(CH3COO)2-H2O, Tl(CH3COO) -H2O)) binary systems from low to very high 

concentration at 25oC. Models are developed on the basis of Pitzer ion interactions approach 

[1]. To parameterize models for binary systems we used all available experimental osmotic 

coefficients data for whole concentration range of solutions. To construct models we used 

different versions of standard molality-based Pitzer approach. It was established that for all 

acetate systems under study application of extended approach with 4 parameters (β0, β1, β2 

and Cφ) and variation of 1 and 2 terms in fundamental Pitzer equations [2,3] leads to the 

lowest values of standard model-experiment deviation. The predictions of new developed here 

models are in excellent agreement with experimental osmotic coefficients data (φ), and with 

recommendations on the mean activity coefficients (±) from low to very high concentration 

(up to 23.8 m  in K(CH3COO)-H2O)). The values of Deliquescence Relative Humidity 

(DRH), of thermodynamic solubility product (as ln Ko
sp), and of standard molar Gibbs free 

energy (∆Go
m) of five acetate (Li(CH3COO(cr), Na(CH3COO) (cr), K(CH3COO) (cr), 

Mg(CH3COO)2(cr), Ba(CH3COO)2(cr)) solid phases precipitating from saturated binary 

solutions have been determined on the basis of evaluated binary parameters and using 

experimental m(sat) solubility data [2,3]. The models described in this study are of high 

importance, especially in development of technology for production of acetate solutions and 

solid phases.   

Keywords: Computer thermodynamic modeling; acetate binary systems; Pitzer 

approach  
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Abstract 

The popularity and application of artificial intelligence (AI) are increasing rapidly all 

around the world. AI is a technology which mimics the behaviors commonly associated with 

human intelligence. Due to their remarkable capabilities, AI applications have also started to 

become an integral part of many urban services. Urban artificial intelligences manage the 

transport systems of cities, run restaurants and shops where every day urbanity is expressed, 

repair urban infrastructure, and govern multiple urban domains such as traffic, air quality 

monitoring, garbage collection, and energy. This paper explores the sustainability of AI from 

the lens of smart and sustainable cities. 

Keywords: AIoT, AlphaGo, Artificial intelligence, Input-Process-Output-Impact, 

MaaS. 

Note: Ekaterina Konstantinova – Computer Technologies in Automated 

Manufacturing, bachelor student. 

 

Въведение 

Изкуственият интелект (ИИ) е една от най-перспективните технологии на 

нашето време. ИИ може да се определи като машини или компютри, които имитират 

когнитивни функции, като обучение и решаване на обстоятелствени задачи, които 

хората свързват с човешкия разум. Полето на компютърните науки, отговорно за 

развитието на Изкуствения интелект, е огромно и продължава да се разширява. 

Обособяват се два потенциални вида: общ и супер ИИ. Приложенията му се използват в 

области, вариращи от маркетинг до банково дело и финанси, от земеделие до 

здравеопазване и сигурност, от изследване на космоса до роботика и транспорт, от чат 

ботове до изкуствено творчество и производство. През последните години е намерил 

приложение и в градоустройството на големите метрополиси. ИИ управляват 

транспортните системи на градовете под формата на автономни автомобили. Роботи 

управляват ресторанти и магазини и ремонтират градската инфраструктура. Невидими 

интелигентни платформи управляват множество области в урбанистичната структура, 
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вариращи от контрол на трафика до безопасността, и от събирането на боклука до 

мониторинг на качеството на въздуха. Приема се това направление да се нарича 

градски изкуствен интелект, тъй като ИИ е въплътен в градските пространства, 

инфраструктури и технологии, които заедно превръщат градовете в автономни 

образувания, работещи без нужда от допълнителен надзор. С други думи, тази гледна 

точка изследва използването на ИИ в градските области, разгръщайки потенциала за 

устойчивост и рисковете, които технологията представлява за урбанизацията и 

гражданите [5], [8].  

Модерен урбанизъм: предизвикателства към световната устойчивост 

Модерното общество живее в период на опасност, несигурност и сложност. 

Някои основни фактори, които водят до глобалните социални и екологически 

проблеми, показани на фиг. 1 са:  

- бързо нарастващо население;  

- изчерпване на природните ресурси и изменение на климата;  

- технологическо неравенство;  

- злоупотреба с данни и информация;  

- безскрупулни неолиберални икономически политики;  

- глобални, регионални и местни конфликти;  

- корумпирано или неефективно управление. 

 

Фиг. 1. Ключови предизвикателства пред глобалната устойчивост 
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Тези проблеми представляват изключително предизвикателство, но не 

обезсърчават много учени и философи да търсят решение за реализиране на по-

устойчиво бъдеще. Днес приблизително 60-80% от световното население живее в 

градовете. Това превръща градските райони в основен фокус на политиката за 

устойчиво развитие, не само защото в тях се концентрират по-голямата част от 

глобалното население, но и защото те са в ядрото на световните социално-

икономически дейности. През последните години една от най-изявените идеи в 

градските политически кръгове е налагането на информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в отговор на основните обществени предизвикателства. Тази 

тенденция ражда идеята за „интелигентни градове“. Въпреки че произходът на 

концепцията за интелигентен град датира от векове, практиката на интелигентния 

урбанизъм се популяризира едва в началото на 21-ви век с градски проекти, ръководени 

от частни компании като IBM и Cisco [3], [4], [5]. 

На теория, интелигентният град е населено място, което използва цифрови 

данни и технологии за подобряване на ефективността в различни взаимосвързани 

области (като енергия, транспорт и безопасност), което води до икономическо развитие, 

по-добро качество на живот и устойчивост. На практика това не винаги е така. 

Многобройни проучвания показват, че всъщност съществуващите интелигентни 

градове често са непропорционално движени от икономически цели и не са в състояние 

да отговорят на социалните и екологични проблеми. В опит да се балансират 

икономическите, социалните и екологичните измерения на интелигентния урбанизъм, 

фокусът на големите технологични, строителни и консултантски компании, на 

политиците и градоустройствените звена се изменя към създаването на „интелигентния 

и устойчив град“. Той се определя като „градско населено място, функциониращо като 

стабилна екосистема с устойчиви практики, подкрепени от общността, технологиите и 

политиката, за генериране на желани резултати и създаване на бъдеще за всички 

граждани“. Тази концепция използва подхода Input-Process-Output-Impact (Входяща 

информация-Процес-Резултат-Въздействие) (фиг. 2). 

Като ключова „входяща информация“ се възприема градът и местните активи. 

Използвайки тази база активи, трите „процеса“ - технологии, политика и общност – 

генерират стратегии, действия и инициативи. Те водят до „резултати“ в икономиката, 

обществото, околната среда и областите на управление. Когато тези резултати са 

съобразени с устойчиви цели за развитие на градовете, принципи и практики, те 

произвеждат желаното „въздействие“ за „интелигентен“ и устойчив град. Въпреки 
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преобладаващата техноцентрична перспектива при създаването на интелигентни 

градове, е нужен балансиран поглед върху общността, технологиите и политиката като 

двигател на трансформацията. Нужно е да се подчертае, че градовете не трябва да се 

разбират и третират само като технологични артефакти, а по-скоро като социални 

процеси. Устойчивостта не трябва да се разглежда като едноизмерна представа, а по-

скоро като равновесие между различни социални, екологични и икономически фактори. 

С други думи, технологията довежда до устойчивост само ако нейната адекватност е 

внимателно проучена чрез ангажиране на общността, а нейното прилагане се извършва 

чрез стабилна политика и правителствен мониторинг. 

 

 

Фиг. 2. Теоретична представа за „интелигентни“ и устойчиви градове 

 

 „Интелигентни“ и устойчиви технологии: нарастваща роля на 

Изкуствения интелект 

Дигиталните технологии предлагат все повече възможности за създаване на 

„интелигентни“ и устойчиви градове, особено във връзка с ангажираността на 

общността и участието на управляващите. Създадени са много технологии, които 

допринасят за устойчив урбанизъм. След направено проучване посредством анализ на 

социалните медии в Австралия, целящо идентифициране на ключови концепции и 

иновации за устойчивост на „интелигентните“ градове, данните сочат, че Интернет на 
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нещата (IoT) и Изкуствен интелект(AI) вземат превес пред останалите концептуални 

идеи. Не е изненадващо, че тези най-добри технологии се сливат, за да формират 

Изкуствен интелект на нещата (AIoT), за постигане на по-ефективни IoT операции, 

подобряване на вземането на решения, взаимодействията човек-машина и подобряване 

на управлението на данните и анализа [6], [7]. Често давано определение за Изкуствен 

интелект е „небиологичен интелект, който имитира когнитивните функции на 

човешкия ум, като обучение и решаване на проблеми“. Изкуствено интелигентният 

обект трябва да притежава следните способности: обучение чрез придобиване на 

информация от заобикалящата го среда, осмисляне на данните и да извличане на 

концепции от тях, умението да борави с несигурността и силата да взема решения и да 

действа, без да бъде контролиран. Има няколко вида машини и алгоритми в различни 

стадии на развитие, които притежават горепосочените възможности, което означава, че 

има различни нива на ИИ, посочени на фиг. 3. 

  

 

Фиг. 3. Нива на ИИ 

 

През 1997 г. Deep Blue на IBM побеждава световния шампион по шах – Гари 

Каспаров. Това е забележителен обрат в историята на ИИ и интелигентните машини. 

По-подходящо е обаче Deep Blue да се класифицира като „реактивна машина“ (Ниво 1), 

тъй като този ИИ е програмиран да изпълнява една-единствена задача и той няма 
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способността да се учи и усъвършенства. Неговите действия и идеи са производни на 

входящата информация и се задействат в отговор на външни стимули. 

Следващото ниво (Ниво 2) е „Независимият“ ИИ. През 2016 г. AlphaGo на 

Google побеждава международния шампион на Го - Лий Седол. Го е най-сложната игра 

измисляна някога и AlphaGo печели благодарение на способността си да предприема 

независими действия, които неговият противник не може да предвиди. Тази победа е 

изключителен подвиг, който дава тласък на последващите изследвания в областта на 

ИИ в световен мащаб. Подобен, макар и по-малко грандиозен пример, са често срещани 

чат ботове с Изкуствен интелект, които много компании днес използват за 

взаимодействие със своите клиенти. Други примери варират от приложения, които 

регулират „смарт“ домовете до автономни превозни средства, които могат да определят 

и изпълняват сложни маршрути в трафика на хаотичната градска среда. Общото между 

тях е, че всички те работят независимо, като проактивно измислят своя програма и я 

прилагат без намеса от хората. 

Първите две категории представляват това, което обикновено се нарича „тясно 

специализиран“ ИИ. Това е нивото на ИИ, достигнато до този момент и който се 

превръща в обичайна гледка в съвременни градове и общества. Въпреки това, 

изследователските и развойни дейности постоянно водят до по-смели и иновативни 

теории като „Теория на самоосъзнатия ИИ“, представяща система, която има вярвания, 

желания и емоции. Това е ниво на „общ“ ИИ, при което поведението на машината е 

почти неразличимо от човешкото поведение. 

„Самоосъзнатият“ и „общият“ Изкуственият интелект са хипотетични етапи на 

развитие, което може да се превърне в стъпало за по-нататъшен технологичен прогрес в 

областта на технологията. Най-висшето ниво на ИИ, което е било измислено досега, е 

„изкуственият супер интелект“ (Ниво 4), който прави всичко по-добре хората. 

Мненията на учените са смесени, тъй като някои вярват, че това може да е последното 

изобретение на човечеството, водещо до края на човешката цивилизация, а други 

твърдят, че тази технология може да бъде началото на нова ера и единственият шанс на 

човечеството за установяване на междупланетарна или междузвездна цивилизация. 

Темата на доклада налага разглеждането на вече съществуващи технологии, 

които вече променят устойчивостта на градовете, а именно „тясно специализирания“ 

ИИ. Това обширно поле включва технологии с поне една от следните възможности: 

възприятия (включително аудио, визуализация, текст), вземане на решения (напр. 

системи за медицинска диагностика), прогнозиране (напр. прогноза за времето), 
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автоматично извличане на знания и разпознаване на образци (например откриване на 

фалшиви новини), интерактивна комуникация (напр. социални роботи или чат ботове), 

логически разсъждения и извличане на концепции (напр. разработване на теории от 

предпоставки).  

„Тясно специализираният“ ИИ се превръща в неразделна част от градовете и 

модерния начин на живот. В много части на света се изпробват автомобили, 

управлявани с Изкуствен интелект. В някои държави се използват роботизирани кучета 

за наблюдение на условията на социално дистанциране в ерата на COVID-19. Преди 

няколко години Дубай създава роботизирани полицейски служби, предназначени да 

спрат дребните пътни нарушения. В болниците в редица страни, като Япония, работят 

лекари-роботи. Много домове стават по-безопасни и енергийно ефективни 

благодарение на „интелигентните“ домашни технологии и услуги, а домашната 

автоматизация или „домотиката“ става голяма част от строителната индустрия. 

Уебсайтовете, както на големи корпорации, така и на обикновени компании вече имат 

чат ботове, които отговорят на запитвания на клиенти. В Китай и Малайзия 

широкомащабните градски изкуствени интелекти, наричани „градски мозъци“, 

управляват транспортните, енергийните и системите за безопасност на няколко града. 

ИИ е неразделна част от екологичните изследвания в редица страни, където 

автономни безпилотни летателни апарати откриват чрез машинно обучение опасности 

за околната среда и животни в опасност от изчезване. Днес повечето смартфони 

предлагат услуги с Изкуствен интелект като личен асистент. Най-голямото приложение 

на технологията е в анализа. Много от решенията, засягащи начина на урбанистичния 

живот, се взимат в резултат на описателен, прогнозен и предписателен анализ на данни, 

събрани и обработени от „интелигентни“ машини. С други думи, подпомаганата от 

Изкуствен интелект наука за данни днес се използва широко в градовете по света за 

справяне с несигурността и сложността на градската среда. 

Симбиозата: Към изкуствено интелигентен град?  

ИИ е една от най-бързо развиващите се технологии на нашето време и 

влиянието му върху градовете и различните отрасли се засилва. Вземайки под 

внимание, че градовете са основните центрове и двигатели на повечето социално-

икономически дейности, политически действия и преобразувания на околната среда, е 

важно да се разбере взаимовръзката между „интелигентните“ машини и урбанизма. 

Това повдига въпроса дали между тях може да има симбиотична връзка и дали тази 
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революционна технология може да предложи нови решения за устойчивост, 

захранващи нови градски модели.  

Различни задълбочени проучвания и систематичен преглед на литературата, 

концентрирани както върху „интелигентните“ градове, така и върху ИИ, изследват 

гореспоменатите въпроси. Проучването подрежда констатациите в четири области на 

интелигентния град, както е показано на фиг. 2 – т.е. икономика, общество, околна 

среда и управление [1], [2], [4].  

По отношение на икономиката на „интелигентните“ градове фокусът върху ИИ е 

предимно върху технологичните иновации, производителността на бизнеса, 

рентабилността и управлението. Някои от основните приноси на ИИ в тази област 

включват:  

- Повишаване на производителността и иновациите на фирмите чрез 

автоматизиране на процесите на управление и анализ на данни;  

- Повишаване на ефективността на съществуващите ресурси и намаляване на 

допълнителните разходи чрез разпознаване на модели;  

- Подпомагане на вземането на решения чрез анализ на големи обеми данни от 

множество източници;  

- Правене на заключения за улесняване на вземането на информирани решения 

въз основа на логика, разум и интуиция чрез дълбоко обучение.  

При изследване на „обществото“ на „интелигентните“ градове фокусът върху 

ИИ е предимно върху общественото здраве, благосъстоянието и образованието. 

Пандемията COVID-19 ускорява развитието на ИИ в тези области. Основният принос 

включва:  

- Подобряване на мониторинга на здравето на общността чрез „интелигентни“ 

сензори и инструменти за анализ, вградени в домове и/или работни места;  

- Подобряване на диагнозите в общественото здраве чрез медицински образни 

анализи, по-специално в областта на радиологията и здравните услуги;  

- Предоставяне на автономни системи за обучение по алгебра, граматика и 

други предмети на ученици и възрастни;  

- Предлагане на персонализирани възможности за обучение за улесняване на 

напредъка на учениците и разширяване на тяхната учебна програма.  
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По отношение на „околната среда“ на „интелигентните“ градове фокусът върху 

ИИ е предимно върху транспортните, енергийните, земеделските и климатичните 

системи. Някои от ключовите приноси на ИИ в тази област включват:  

- Операционализиране на интелигентните градски транспортни системи чрез 

Мобилността като услуга (Mobility as a Service – MaaS) - интегриране на 

различни транспортни услуги в единна услуга за мобилност при поискване;  

- Оптимизиране на производството и потреблението на енергия чрез домотика 

– домашни технологии с фокус върху екологичните проблеми, пестене на 

енергия и подобряване на начина на живот;  

- Наблюдение на промените в естествената и изградената среда чрез 

дистанционно наблюдение с автономни дронове – използва се за откриване 

и проследяване на множество обекти чрез въздушни видеоклипове; 

- Прогнозиране на рисковете от изменението на климата чрез алгоритми за 

машинно обучение, комбинирани с климатични модели, използвани за 

предвиждане на потенциални катастрофални събития в конкретни 

географски райони и действащи предварително.  

Освен проблемите на градската околна среда, ИИ се използва и за справяне с 

предизвикателствата на околната среда:  

- Областите на приложение на ИИ за предотвратяване на изменението на 

климата включват: научни изследвания, градско и регионално планиране, 

земеделие, мобилност, производство и потребление на енергия;  

- Областите на приложение на ИИ за опазване на океаните включват: 

устойчив риболов, мониторинг, намаляване и предотвратяване на 

замърсяването, защита на местообитанията и видовете, и намаляване на 

киселинността на водоемите;  

- Областите на приложение на ИИ за почистване на въздуха включват: 

филтриране и улавяне на замърсители, мониторинг, намаляване и 

предотвратяване на замърсяването, предупреждение за замърсители в 

начален етап, чиста енергия и интегрирано, адаптивно управление на 

градовете в реално време;  

- Областите на приложение на ИИ за биоразнообразие и консервация на 

защитени видове включват: защита и възстановяване на местообитанията, 

устойчива търговия, мониторинг на замърсяването, намаляване и превенция, 
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инвазивни видове, контрол на болестите и подобряване, и защита на 

природния капитал;  

- Областите на приложение на ИИ за поддържане на баланса на 

водоснабдяването включват: количество на водоснабдяването, управление 

на качеството и ефективността, контрол на водосборните басейни, 

канализация и планиране на засушавания;  

- Областите на приложение на ИИ за устойчивост на атмосферни условия и 

бедствия включват: прогнозиране и предвиждане, системи за ранно 

предупреждение, устойчива инфраструктура и планиране, и финансови 

инструменти.  

 По отношение на „управлението“ на „интелигентните“ градове фокусът върху 

ИИ е предимно върху националната и обществената сигурност, градското управление и 

вземането на решения [1], [6], [7]. Някои от основните приноси на AI в тази област 

включват:  

- Внедряване на „интелигентни“ стълбове, действащи като дигитални сензори, 

и осигуряване на технологични инструменти на избрани граждани, 

действащи като човешки сензори, за вземане на информирани решения - 

интелигентните стълбове и доброволците, оборудвани с „интелигентни“ 

технологии, генерират големи обеми от данни, които се обработват от 

„интелигентните“ машини;  

- Подпомагане на управлението, планирането и операциите, свързани с 

бедствия, пандемии и други извънредни ситуации чрез прогнозен анализ;  

- Подобряване на оперативността на системите за наблюдение чрез 

интелигентни стълбове с AIoT (въпреки че поради нарастващите кибератаки 

и проблеми с поверителността, ползите съществуват заедно с основните 

опасности);  

- Подобряване на киберсигурността чрез анализ на данни и записи за кибер 

инциденти, идентифициране на потенциални заплахи, предоставяне на 

корекции и опции за подобряване на киберсигурността.  

Въпреки това, освен предимствата на технологията, тя има и редица 

недостатъци. Може да се разглежда като нож с две остриета, който може да се използва 

както за борба с глобалните проблеми на устойчивостта, така и може да причини много 

допълнителни щети и вреди на онези, които го използват. В следващия раздел са 

представени част от ограниченията на ИИ:  
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- Ограниченията за ИИ в областта на икономиката включват: наличие на 

нестабилен пазар на труда, загуба на потоци от приходи и заетост, 

икономическо неравенство;  

- Ограниченията на ИИ в областта на социалните науки включва: поставяне 

на погрешни диагнози, загуба на работа и подкопаване на поверителността и 

сигурността на данните; 

- Ограниченията за ИИ в областта на околната среда включват: увеличаване 

на разрастването на градовете, водещо до повече изминати километри на 

моторни превозни средства, дестабилизиране на цените на имотите, 

установяване на тежка енергийна зависимост, поради интензивното 

използване на технологиите и увеличаване на въглеродния отпечатък;  

- Ограниченията за ИИ в областта на управлението включват: вземане на 

предубедени решения, включително расова пристрастност и дискриминация, 

потискане на обществения глас/протести/права, нарушаване на 

гражданските свободи, опасения относно неприкосновеността на личния 

живот, използване на предоставените технологии неетично, риск от 

разпространение на дезинформация и създаване на опасения за 

киберсигурността.  

Както беше посочено по-рано, за постигане на градска устойчивост е нужно 

много повече от притежаване на „интелигентна“ технология. Необходимо е 

усъвършенстването на симбиозата между управлението и общността, основните 

двигатели на устойчивия урбанизъм, която ще неутрализира и операционализира 

технологичните недостатъци на ИИ. От урбанистична гледна точка, технологията 

напредва бързо, като по този начин придобива все повече автономия в градовете. В 

мегаполисите, където темповете на технологични иновации обикновено са бързи, вече 

могат да се видят части от изградената екосистема, които не са автоматизирани, а по-

скоро автономни [2], [3], [8].  

Ключовата разлика между автоматизацията и автономията е, че 

автоматизираната технология повтаря модели, предварително установени от човешкия 

интелект, докато автономната технология установява свои собствени модели, като 

рядко повтаря точно същото действие. Добър пример за разликата между двете понятия 

е асансьор, който винаги се изкачва или слиза, спирайки на различните етажи, и 

автономна кола, която може да премине през цели градове и никога да не следва един и 

същ маршрут два пъти. Разликата е значима, тъй като автономните ИИ работят в среди, 
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където животът на хората е изложен на реална опасност. Такъв е и първия смъртен 

случай на пешеходец, причинен от автономен автомобил в Темпе (Аризона) през март 

2018 г. Автономният Uber не е в състояние да се справи с несигурността, характерна за 

градските пространства, и прегазва жена, която пресича улица извън определената 

пешеходна пътека. Колкото по-голяма е автономността на ИИ, толкова по-големи са 

ограниченията му, като се има предвид, че към днешна дата вече е създаден градски 

изкуствен интелект, който може напълно да разграничи правилно от грешно (въпросът 

за етиката) и може да носи отговорност за своето поведение (въпросът за 

отговорността).  

Важно да се отбележи, че както „интелигентните“ устойчиви градове, така и 

Изкуственият интелект са в постоянно развитие. Предните глави илюстрират, че са 

реализирани многобройни проекти за интелигентен урбанизъм и още по-голям брой са 

в процес на разработка, докато развитието на ИИ е достигнало само две от четирите си 

нива. Това означава, че учените са виждали и изследвали само малка част от това, което 

„интелигентните“ машини могат да предложат. Днес няма нито идеална система за ИИ, 

нито идеален „интелигентен“ и устойчив град, които да служат за универсални модели 

на развитие. Нужни са допълнителни изследвания на концепциите, практическите 

приложения на ИИ и „интелигентните“ устойчиви градове в глобален мащаб. Едва след 

задълбочен анализ може да се оцени симбиозата между ИИ и урбанистичната система.  

Заключение 

Тази публикация изследва перспективите и недостатъците при разработването и 

внедряването на ИИ технологията, която има силата и възможността да направи 

настоящите и бъдещите градове по-устойчиви. Анализът показа, че докато ИИ се 

развива и става неразделна част от градските услуги, пространства и операции, е 

необходимо да се намери начин за интеграция на „интелигентните“ машини в 

урбанистичните микро и макросистеми по устойчив начин, както и да се сведат до 

минимум негативните социални, екологични, икономически и политически външни 

фактори. Развитието на симбиозата на разгледаните концепции трябва да бъде 

усъвършенствано и приведено в съответствие с устойчивостта като всеобхватната цел.  
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Abstract 

Waste is every unwanted or unstable material. Whether a plastic bag, a broken glass, 

an obsolete mobile phone, or old batteries, they are all used products that require proper 

disposal. The process of waste disposal is a systematic action for waste management from its 

occurrence to its final disposal. It could include incineration, burial in landfills, dumping at 

bodies of water, and recycling. It is known that solid waste can be successfully used for direct 

incineration and energy production. However, the processing of certain wastes and their 

conversion into fuels is considered to be a better option. This paper aims to offer a solution to 

both energy and waste crises through a new Waste-to-energy technology. 

Keywords: Fischer-Tropsch synthesis, Plasma Conversion System, Plasma 

Gasification System, Waste management.  
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Introduction 

Data shows that the average amount of garbage produced in the developed countries is 

2 kg/day. For example, according to Eurostat analysis for 2016, Bulgaria ranks 4th in waste 

generation in Europe - 16,907 kg per capita, which has increased to 18,470 kg per capita for 

2018. By 2050, worldwide municipal solid waste generation is expected to have increased by 

roughly 70 percent to 3.4 billion metric tons.  

Waste management issues are more pressing than ever and their prolonged disposal is 

causing a global crisis. Modern societies and industries are striving to reduce the amount of 

the produced solid waste. Due to the lack of landfill space worldwide and the negative effects 

on the environment, more countries are developing programs for solid waste recovery, with 

the potential for generating electricity through waste treatment [6], [7], [8]. 
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Numerous methods have been developed for processing and converting waste into 

liquid, solid or gaseous fuels. Solid fuel derived from waste is also known as RDF. It is 

obtained through a process of mechano-biological treatment of waste. Liquid fuel is the result 

of a pyrolysis process and is known as pyrolysis oil. The decomposition of organic waste in 

an oxygen-free environment releases the so-called biogas. The next sections of the paper will 

review the opportunities of turning garbage into a renewable source of energy through 

methods like plasma gasification recycling and Fischer-Tropsch synthesis of biofuels.  

Generation of syngas through plasma gasification  

The Plasma Conversion System (PCS) is a set of modern technological solutions and 

can treat different types of waste (household, industrial and hazardous, solid, liquid, and 

gaseous, simultaneously or separately) while ensuring maximum environmental protection. 

The development of this new type of technology aims to overcome some of the shortcomings 

of existing technologies for thermal waste treatment [1], [3], [4]. Plasma is an electrically 

conductive gas, and the electrical conductivity is obtained by ionizing some of the gaseous 

components in the system. The ionization of part of the gas phase can be achieved by electro-

arc or induction plasmatrons. Ionized gases have properties that differ from those of normal 

gases, and therefore plasma is sometimes referred to as the "fourth state of matter."  

Technical features of Plasma Gasification Systems 

 

Fig. 1. Basic technological scheme of plasma gasification. 

1 – plasma reactor; 2 – plasmatron; 3 – feeder; 4 – liquid waste separator; 5 – cyclone 

separator; 6 – scrubber; 7 – „HЕPA“ filter 
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The waste is fed to the top of the furnace, which is lined with a suitable refractory 

material to withstand the high internal temperatures and corrosive operating conditions in the 

furnace. Typically, a plasma gasification furnace is a type of vertical shaft commonly used in 

the foundry industry for smelting scrap and iron. Plasma torches are installed at the bottom of 

the furnace to improve the melting of inorganic materials contained in solid waste. They have 

very high efficiency and can treat any type of waste with minimal or no pre-treatment. The 

high-energy arc creates temperatures from 1,500 °C to 15,000 °C. In direct current plasma, its 

state is maintained between the two electrodes of the plasma torch by electrical and 

mechanical stabilization, which are built into the torch. Two arc mounting points are required 

to generate a plasma column: one for the solid gas of the cathode and another for the gas-solid 

of the anode. The electrodes are separated by an insulator to preserve the potential difference 

between them. There are very high temperatures at the plasma attachment points that exceed 

the melting point of each electrode material. Therefore, evaporation of the electrode materials 

is accepted and water cooling is used to minimize the rate of evaporation, with the aim of 

increasing the service life of the electrode. Plasma arc torches can be classified as cathodic 

[3], [5], [8]. 

An overview of the gasification process 

Thermal plasmas are induced by plasma torches or jets, also called nonequilibrium 

plasmatrons, which are different in terms of the source of induction such as direct current, 

alternating current, and RF. Sharply escalating temperatures are created by the available gas 

in the reactor, partially ionized and electrically dissociated in a gas stream from HC fuels and 

air, or other oxidants to transform HC fuels into H2 – rich gases. The use of a catalyst (e.g. 

nickel on aluminum and a combined C-11 catalyst) in plasmatrons and plasmatron reactors 

plays an important role in fuel reprocessing, evaporating even heavy HCs such as biofuels and 

waste oils. As a result, a black glassy obsidian (melt) and syngas - a mixture of hydrogen and 

carbon monoxide and small amounts of nitrogen, carbon dioxide, hydrocarbons - are obtained 

at the exit of the system. This is not a combustion process (incineration), because it takes 

place in a reduction medium and the resulting gases can be used as fuel or raw material for 

other processes, but the gasification can also be achieved in an oxidizing environment, where 

the gas phase will be mainly water vapor and carbon dioxide. The reduction in the volume of 

waste entering the system is significant. For example, the processing of 1000 t/day solid waste 

in the plasma converter produces about 35 m3 of obsidian (input: output ratio – 30:1), the 

specific amount depends on the composition of the waste and mainly on the number of 

inorganic materials in them. The treatment includes five stages (Fig. 2): feeder system, plasma 
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reactor, gas purification system, computer control system, and electricity generator [1], [5], 

[6]. 

 

Fig. 2. Stages of the plasma gasification process 

 

With the help of a feeder, the waste is supplied into the plasma reactor, where as a 

result of the high temperature and the reactivity of the ions, the waste is decomposed very 

quickly, forming gases and liquid. In the cooling process, the heat from the obtained gases is 

utilized. Before disposal, the plasma-converted gas (PPG) is cooled, thus recovering the heat. 

Before leaving the system, the gases are purified by filtration and washing. The treatment 

system of the obtained gases can be more complex and multi-stage, depending on the 

generated pollutants in the gas phase. 

Ecological characteristics 

Plasma technologies are very close to zero-waste, as the material entering the input is 

converted into raw materials for the production of biofuels. After separating the useful gas 

components as raw material for other syntheses, the remaining components (such as heat, 

low-quality syngas, and more) can be used in a ‘closed cycle’ in the Plasma Gasification Plant 

facilities, eliminating the need for a chimney. All gaseous products (~ 1200 nm3/t of waste) 

obtained during the treatment, after utilization of their energy potential and purification can be 

released as emissions into the atmosphere. The solid residue (<wt. 3%) is similar to the 

naturally occurring volcanic glass (obsidian) and is harmless. Achieving this universality and 

complete control over the processes and generated substances has allowed these technologies 

to be applied in the processing of highly toxic waste, including poisons and explosives. The 

synthesis gas generated after the plasma transformation of the waste can also be considered as 

valuable fuel with approximate composition: 50–70% hydrogen, 20–30% carbon monoxide, 

10–15% nitrogen, 2.5–3.5% carbon dioxide, 0.5–1.5% methane and less than 1% other 

hydrocarbons. 
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The volume of converted gases is about 10 times smaller than the volume of gases 

formed during combustion. As with other methods, the generated wastewater is subjected to 

appropriate treatment and returned to circulation, and the solid residue is a glassy material in 

an amount of about 35 m3/1000 t of waste. It is not toxic and is classified as inert waste 

permissible for use in construction, metallurgy, and other fields [2], [4], [7]. 

Fisher-Tropsch Synthesis 

Fischer Tropsch technology offers a significant pathway to utilize synthesis gas and 

produce higher HCs which can be further hydrocracked to premium-quality gasoline and/or 

diesel. Renewable biomass feedstock of diverse compositions can be used to generate clean 

transportation fuel when BG is coupled with FT synthesis, leading to a promising and feasible 

substitute for fossil-derived liquid fuels. The FT process is a surface polymerization reaction 

that employs Co or Fe catalysts at 200 - 300 °C temperature and 10 - 60 bar pressure. CO and 

H2 present in syngas interact to form a chain initiator by adsorption and dissociation at the 

catalyst surface. Further steps in the reaction are chain propagation followed by termination 

and product desorption. The more useful reactions produce alkanes as follows: 

(2n + 1) H2 + n CO → CnH2n+2 + n H2O, 

where n is typically 10–20.  

The formation of methane (n = 1) is unwanted. Most of the alkanes produced tend to 

be straight-chain, suitable as diesel fuel.  

The composition and variety of products generated by FT synthesis are dependent 

upon catalysts and process conditions. Therefore, the steps employed during the process along 

with the mechanistic and kinetic factors directly affect the product quality and yield. 

Catalysts 

The ability to catalyze hydrogenation of CO to higher HCs is the key requirement for 

FT catalysts. Fe, Co, Ni, and Ru are four typically used transition metals as FT catalysts on 

account of their high hydrogenation activities. Ruthenium is the most efficient FT catalyst but 

it is costlier than others. Ni also has a high hydrogenation activity, although it forms more 

CH4 than Fe or Co. Additionally, Ni catalysts are liable to the constant loss of metal due to the 

production of volatile carbonyls. On the other hand, Fe and Co are easily available and cost-

effective and, therefore, form the primary choices for the FT process. However, Co is 

preferred over Fe for commercial-scale production as FT fuel production rates with Co are 

considerably higher than with Fe. 

Although there are differences in the product distribution of Co and Fe catalysts at 

similar temperatures and pressures (e.g. at 30 atm and 240 °C a Co catalyst has somewhat 
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higher selectivity for heavier hydrocarbons than Fe would have) the product distribution is 

primarily driven by the choice of operating temperature: high-temperature results in 

gasoline/diesel ratio of 2:1; low-temperature results in gasoline/diesel 1:2 more or less no 

matter if the catalyst if Fe or Co.  

FT reactors 

Efficient removal of heat from the reactor is the basic need of Fischer–Tropsch 

reactors since these reactions are characterized by high exothermicity. Four types of reactors 

are discussed: 

 Multi tubular fixed-bed reactor 

This type of reactor contains several tubes with a small diameter. These tubes contain 

catalysts and are surrounded by cooling water which removes the heat of the reaction. A 

fixed-bed reactor is suitable for operation at low temperatures and has an upper-temperature 

limit of 257 °C; 

 Entrained flow reactor 

An important requirement of the reactor for the Fischer–Tropsch process is to remove 

the heat of the reaction. This type of reactor contains two banks of heat exchangers which 

remove heat; the remainder of which is removed by the products and recycled in the system. 

Risers are operated over 297 °C (570 K); 

 Slurry reactors 

Heat removal is done by internal cooling coils. The syngas is bubbled through the 

waxy products and finely-divided catalyst which is suspended in the liquid medium. This also 

provides agitation of the contents of the reactor. The catalyst particle size reduces diffusional 

heat and mass transfer limitations; 

 Fluid-bed and circulating catalyst (riser) reactors 

These are used for high-temperature Fischer–Tropsch synthesis (nearly 340 °C) to 

produce low-molecular-weight unsaturated hydrocarbons on alkalized fused iron catalysts. 

The process is used mainly for C2 and C7 alkene production. 

Environmental impact 

FT and related syntheses transform syngas (hydrogen and carbon monoxide mixture 

with a ratio near 2) into hydrocarbons and oxygenated compounds into second-generation 

biofuels. Biodiesel is the only alternative fuel to voluntarily perform EPA Tier I and Tier II 

testing to quantify emission characteristics and health effects. That study found that B20 (20% 

biodiesel blended with 80% conventional diesel fuel) reduced total hydrocarbons by up to 
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30%, Carbon Monoxide up to 20%, and total particulate matter up to 15%. Typically, 

emissions of nitrogen oxides are either slightly reduced or slightly increased depending on the 

duty cycle of the engine and testing methods used. Increases in NOx can be effectively 

eliminated with the use of normal mechanical remediation techniques (e.g. catalysts or timing 

changes). Research also documents the fact that the ozone-forming potential of the 

hydrocarbon emissions of pure biodiesel is nearly 50% less than that of petroleum fuel. Pure 

biodiesel does not contain and therefore reduces sulfur dioxide exhaust from diesel engines to 

virtually zero. 

Conclusion 

Humanity is facing numerous environmental crises. Fortunately, through the Waste-to-

energy programs and technologies, such as Plasma Gasification and Fischer-Tropsch 

synthesis, waste generation and non-renewable energy sources are combined to create 

solutions to the impending disasters society is experiencing.  
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Introduction 

Educational Data Mining (EDM) is a new scientific branch with applications in data 

acquisition education. EDM is “Applying Data Mining techniques to a specific set of data 

obtained from educational settings to address important educational issues” [5]. 

The search for dependencies and connections between the data and education will lead 

to forecasts, evaluation of the factors related to the candidate management method, students’ 

success ratio, the quality of the learning process, and others [3]. 

The choice of the “k-nearest neighbor” method in data analysis for students is dictated 

by the information of the top 10 algorithms for data extraction identified by the International 

Conference on Data Mining (ICDM) of the IEEE in December 2006, are C4.5 (Decision 

Tree), k-Means, SVM, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, Naive Bayes and CART [6]. 

K-nearest neighbors – KNN 

The k-nearest neighbor algorithm is an object classification algorithm that calculates 

the distance between each pair of objects from the training set by using an appropriate 

function to measure the distance between the two points. The algorithm uses a majority vote 

of the k nearest neighbors of the object to classify it [1]. 
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Function for measuring distance: 

Euclidean  

 𝜌(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = √∑ 𝑤𝑘
𝑚
𝑘=1    (1) 

where: 

𝑥𝑖 = (𝑥𝑖
(1), 𝑥𝑖

(2), … , 𝑥𝑖
(𝑚)

) – vector of m-features of the i-th object 

𝑥𝑗 = (𝑥𝑗
(1), 𝑥𝑗

(2), … , 𝑥𝑗
(𝑚)

) – vector of m-features of the j-th object 

Other known functions for measuring distance between two points are: Lp – metric, L  

– metric, L1 – metric, Lance-Williams function.  

An important question when using the k-nearest neighbor algorithm is the choice of 

the number K - this is the number of the nearest neighbors. Heuristic techniques, such as 

cross-validation, can help with obtaining the appropriate K values. 

If the K value is high, the classifier is more precise and more new data sets are 

correctly classified, but the recognition takes a long time. In the case of a low K value, the 

algorithm completes fast but produces a great recognition error. 

Student data analysis surveys 

The analytical survey is one source needed for data study. The research results largely 

depend on it, and it is of great importance to the further stages of the data extraction process. 

A variety of rules should be followed when developing surveys. The compilers of the 

reviews can base the questions on existing methodological research or their practical 

experience as specialists. 

When planning questions [2], it is recommended to use understandable vocabulary, 

simple syntax, lack of jargon, dialects, and terms. When composing the specific questions, it 

is necessary to avoid complex grammatical constructions, nested sentences, negations, double 

negations, etc. 

It is important that the inquiry is managed in an acceptable, meaningful, specific, and 

focused manner. The answers to the closed questions must be mutually exclusive, covering all 

possibilities. 

When compiling a survey, an important decision to make is if the type of questions 

asked should contain only closed questions, only open questions, or a combination of both. 

When developing surveys, compilers usually include mostly closed questions. This 

type of survey is faster and easier to process, and those who fill it out also prefer it. 

The open questions in the surveys often give complete and reliable information. They 

are preferable to the closed ones when collecting quantitative measurements (number, 
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arithmetic mean, minimum, maximum). Processing such surveys take more time, human 

resource, and can lead to mistakes. 

The issues usually occur when the answers overestimate the information given by 

some respondents. The completed question with more answers may receive more weight than 

others who answered with one. Another problem is that respondents may miss these questions 

or answer “I can’t answer” or “I don’t know.”, which lowers the chances of acquiring the data 

needed for the analysis. 

Application of k-nearest neighbor in student data analysis 

When studying student data, it is crucial to predict the students’ success and 

satisfaction with their studies at the University. 

The classification process analyzes the influence of different input variables. They 

might include: high school success, year of admission, year of graduation from high school 

type of high school, the profile of the high school, presence or absence of entrance exam, 

grade from the entrance exam, total score when applying, city of residence, attendance at 

lectures, attendance at exercises, attendance at lectures, self-preparation, employment, age, 

gender, and others [3]. 

The collected data is divided into a training and a test sample. The training 

information “trains” the test data. The cross-validation method is used to evaluate the 

classifier, which equates to the number of participants of each object in the training sample 

and exactly one participation in the test sample. The essence of the method comprises the 

following: all sets are divided into k parts, each appearing as a test. Here, it is necessary to 

choose k. According to researchers in text classification, k = 5 or k = 10 is preferred [4]. 

The k-nearest neighbor method is a technique that makes the classification of new 

objects based on experience and includes determining the values of a variable (success, 

satisfaction) based on the values of predictive variables. 

The application of the method consists of finding the required K number of the closest 

objects to the object of the unknown class using a function for measuring the distance 

between two objects. The definition of the required class is based on the so-called 

“democratic principle”, i.e. the class received the most votes. 

The classification quality can be evaluated through selected assessment measures: 

accuracy, error, precision, sensitivity, and others. 

Conclusion 

The application of intelligent data analysis in the field of higher education in 

predicting student achievement and satisfaction can help various problems, such as reducing 
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the dropout rate, providing additional help to needy students, predicting enrollment of 

students in certain specialties, marketing, and management of candidate-student campaigns, 

improving the functioning of universities and others. 
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Introduction 

HDD hard drive technology is relatively old (in terms of computer history). Computer 

hard-drive format was standardized at 5.25 inches in the early 1980s, and shortly after that 

came 3.5-inch desktop and 2.5-inch laptop drives. Nowadays, 2.5-inch and 3.5-inch devices 

use mostly SATA interfaces. Capacity has grown from a few megabytes to a few terabytes, an 

increase of a million times. 

SSD has a much shorter history. From the invention of personal computers, there was 

a need for non-mechanical hard drives. Current flash memory is a logical extension of the 

idea, as it does not require constant power to store the data. The first SSDs were introduced 

during the rise of netbooks in the late 2000s. With the mass implementation of laptops, the 

capacity of SSDs has increased and standardized to the 2.5-inch form factor. Other form 

factors have emerged, such as the M.2 SSD in SATA, PCIe options, and DIMM-like SS Flash 

Storage in the Apple MacBook Air and MacBook Pro. The commercial 2.5-inch SSD capacity 

currently reaches 4 TB. 

HDD 

HDD (Hard Disk Drive) – the traditional rotating hard disk drive is non-volatile 

computer memory. The information is stored on plates covered with magnetic layers. The 

storage device uses one or more disk plates (disks) around a common axis in the so-called 



Ninth student scientific conference “Еcology and environment” April 23-24, 2021 

134 

 

disk package. Each metal plate is comprised of many concentric circles called tracks, which 

are divided into logical units called sectors, each of which has a unique address (Fig.1). 

 

Fig. 1. Generic Hard Disk Drive 160GB SATA 3.5" 

 

Main parameters: 

Capacity has always been the main thing to consider. For desktop systems, it varies 

from 500 GB to 10 TB. Currently, the most popular hard drives have a capacity of 1 TB.  

The shape factor is determined by the size of the rotating plates and defines the size of 

the whole device. Notebooks typically use 2.5-inch smaller hard drives, desktops – 3.5-inch 

ones. 

The speed of rotation (rpm) of the spindle usually varies from 5400 rpm – for 2.5-inch 

hard drives to 7200 rpm – for 3.5-inch ones. 

It is mechanical, which means that the information on it does not 'disappear' when 

turning off the system. HDDs are the slowest type of storage devices in modern computers. In 

an age of fast processors and large memory sizes, a hard drive is often an obstacle to high-

performing systems. 

SSD 

An SSD (Solid State Drive) does everything that a hard drive does, but the data is 

stored on interconnected flash memory chips. They do not contain moving mechanical parts, 

thus eliminating the reading delay and significantly increasing the operating speeds, 

preserving the data even when there is no power supply. Although they can replace traditional 

2.5-inch or 3.5-inch hard drive slots, they can be installed in a PCIe slot or even mounted 

directly on the motherboard, a commonly used configuration in high-class laptops. 
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The key components of every SSD are the controller and the storage memory. The 

main element of the memory is the DRAM, mostly replaced by the improved NAND 

memory. 

Controller 

Each SSD includes a controller that manages the electronics connecting the NAND 

memory components to the host computer. The controller is a built-in microprocessor that 

executes code at the Firmware level, making it one of the most significant disk performance 

factors. Some of the functions are: 

 Error-correcting code (ECC); 

 Marking bad sectors; 

 Cache memory; 

 Garbage collection; 

 Encryption. 

The SSD performance is proportional to the used number of parallel NAND chips in 

the device. The single NAND chip is relatively slow due to the narrow (8/16 bit) 

asynchronous I/O interface, and additional high latency in basic I/O operations. When 

multiple NAND devices run in parallel on a single disk, the frequency is scaled, and high 

latency can be hidden as long as there are enough pending operations and the load is evenly 

distributed between the different devices. 

Memory 

 Based on flash memory 

Most static drive manufacturers use non-volatile NAND flash memory because of its lower 

cost compared to dynamic and its ability to store its data even without a constant power 

source; 

 Based on dynamic memory 

Static drives based on variable memory such as DRAM are characterized by ultra-fast data 

access, most often below 10 μs, which are used to accelerate applications that would 

otherwise suffer from the latency of flash-based static or traditional hard drives. Dynamic 

memory-based SSDs typically include either an internal battery or an external AC/DC adapter 

and archive storage systems to ensure data security from external sources. If the power goes 

out, the battery will provide it while all the information is copied with random access to 

backup storage. When power is restored, the information is copied back to RAM from the 
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backup, and the solid-state drive resumes operation (similar to hibernation in modern 

operating systems) [3], [7]. 

Advantages of using an over an HDD 

 The advantages of using an SSD instead of an HDD outweigh the disadvantages, 

explaining the rapid implementation of this technology; 

 SSDs provide much faster reading and writing data speeds than hard drives. As a 

result, the operating system installed on the SSD loads in seconds, and searching 

for files takes less time; 

 They are more economical and more compact. This advantage makes it preferred 

by laptop manufacturers; 

 It allows a wide range of used interfaces for connection; 

 A lack of data 'fragmentation', typical of hard drives; 

 They are more resistant to vibrations and other mechanical disturbances. 

Disadvantages of SSD technology: 

 SSDs have a limited number of overwrite cycles. That is the reason why they are 

not preferred for storing multimedia – movies, videos, music, etc.; 

 The cost of SSD modules is significantly higher than the price of hard drives per 

unit of memory. 

Types of SSDs 

Form factors 

Solid-state drives (SSDs) are commonly used in client, hyper-scale, and enterprise 

compute environments. The most popular ones are NVMе, SAS, and SATA. Since SSDs are 

made from flash memory, they can be built in many different form factors (Fig. 2). 

EDSFF – a form-factor used in data centers. It is based on Intel’s former Ruler SSD 

standard. 

M.2/mSATA – the mSATA form factor uses the physical parameters of the PCI 

Express Mini Card. It is electrically compatible with its interface specification while requiring 

an additional connection to a SATA host controller via the same connector. 

The M.2 form factor, formerly known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is 

a natural transition from mSATA, using its physical layout, becoming a more advanced form 

factor. When created, mSATA started operating a similar form factor and connector, and M.2 

was designed to maximize the use of space. The M.2 standard allows both SATA and PCIe 

SSDs to be mounted on M.2 modules. 
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2.5-inch (U.2) – formerly known as SFF-8639, is an interface standard for connecting 

SSDs to a computer. It manages the physical connector, electrical characteristics, and 

communication protocols. It can be used with PCI Express drives along with SAS and SATA 

drives. It uses up to four PCIe lanes and two SATA lanes. 

Add-in Cards – add-on cards, similar to graphics and sound cards. They only work 

with desktops with additional PCIe 3.0 x4, x8, or x16 slot. However, because they are larger 

than other form factors, they have room for more chips and better cooling, making them the 

fastest drives on the market. 

 

Fig. 2. Most common types of commercial SSDs 

Interfaces 

 SATA/mSATA SSDs 

SATA (or S-ATA) stands for Serial Advanced Technology Attachment and is the most 

regularly used interface for data transfer between hard drives and storage devices. Almost all 

SATA SSDs have a 2.5-inch format (approx. 10×7×0.7 cm), which is practical because it 

matches the size of notebook hard drives [1], [5]. 

The smaller version of the SATA SSD is mSATA, short for mini-SATA. 

Performance-wise, mSATA drives also deliver a maximum throughput of 6 Gbps. The only 

difference is in size and the associated application areas: mSATA SSDs are about eight times 

smaller than 2.5-inch SATA drives. Due to the identical interface specification, SATA ports 

can be converted to mSATA ports via a simple adapter. 

 SAS 

A SAS SSD (Serial-Attached SCSI solid-state drive) is a NAND flash-based storage or 

caching device meant to fit in the same slot as an HDD, using the SAS interface to connect to 

the host computer. 
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The most common drive form factors for a SAS SSD are 2.5-inch and 3.5-inch. SAS 

SSD bandwidth options include 3 Gbps, 6 Gbps, and 12 Gbps. 

SAS SSDs are primarily used in enterprise servers and storage arrays with application 

workloads requiring high availability (HA), high input/output (I/O), and low latency. Use 

cases for SAS SSDs include server virtualization, online transaction processing, high-

performance computing, and data analytics. 

Drive manufacturers sometimes offer SAS SSDs with different write endurance 

options. A high-capacity SAS SSD intended for read-intensive workloads might guarantee 

only one drive write per day (DWPD), while a lower-capacity SAS SSD intended for write-

intensive workloads might support up to 25 DWPDs. 

 NVMe 

Non-Volatile Memory Express (NVMe) is a communications interface and driver that defines 

a command set and feature set for PCIe-based SSDs with the goals of efficient performance 

and interoperability on a broad range of devices. 

NVMe was designed for SSD. It communicates between the storage interface and the 

CPU using high-speed PCIe sockets, independent of the storage form factor. Input/Output 

tasks performed using NVMe drivers begin faster, transfer more data, and finish faster than 

older storage models. Because it was designed specifically for SSDs, NVMe is becoming the 

standard for both servers in the data center and client devices like laptops, desktop PCs, and 

gaming consoles. 

NVMe technology comes in many form factors such as the PCIe card slot, M.2, and 

U.2. While there are SSDs that use the SATA, PCIe slot, and M.2, U.2 is a form factor that 

exclusively uses the NVMe protocol (Fig. 3 & 4).  

 

Fig. 3. Benchmark on a NVMe WDC PC SN530 SDB (512 Gb) 
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Fig. 4. File benchmark on a NVMe WDC PC SN530 SDB (512 Gb) 

 PCIe  

Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) is a standard type of connection for 

internal devices in a computer [2], [4]. 

Because of SATA 3.0 600MB/s ceiling, PCIe is starting to supersede SATA as the 

latest high-bandwidth interface. A PCIe connection consists of one or more data-transmission 

lanes connected serially. Each lane consists of two pairs of wires, one for receiving and one 

for transmitting. There can be one, four, eight, or sixteen lanes in a single PCIe slot, denoted 

as x1, x4, x8, or x16 (Fig. 5). 

PCIe technology enables interface speeds of up to 1 GB/s per client lane (PCIe 3.0), 

versus SATA technology speeds of up to 0.6 GB/s. More lanes from SATA require more 

SATA devices, but PCIe bandwidth can be scaled up to 16 lanes on a single device. 

While computers may contain various types of expansion slots, PCIe is considered the 

standard internal interface. Many computer motherboards today are manufactured only with 

PCIe slots [1], [6]. 

Conclusions 

Given the advantages we have highlighted in favor of SSDs, in mid-range and high-

end configurations, the presence of SSDs today is a must. It is unclear whether the SSD will 

completely replace traditional HDD, especially in increasingly accessible cloud space. SSDs 

are falling in price, but they are still too expensive to completely replace terabytes with data 

that some users have. 
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Fig. 5. Tests performed on Intel SSD PEKNW512G8L 
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