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PREFACE 

This volume contains the plenary lecture and papers presented at the Eighth Student 

Scientific conference “Ecology and environment” held in April, 2020 at Konstantin 

Preslavsky University of Shumen. At this annual conference, students, early career 

researchers and scientists get the chance to present the results of their studies in the field of 

ecology, to share ideas and make connections. Nowadays, with the spread of the novel 

coronavirus, we should implement social distancing strategies. Worldwide a lot of scientific 

events have been canceled, postponed or moved online. In the case of The Eighth Student 

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

a virtual conference offline.  

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

from Shumen University. Other conference participants included Forestry University (Sofia, 

Bulgaria), The University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) (Sofia, 

Bulgaria), Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (Bulgarian Academy of 

Sciences), National Museum of Natural History and researchers from abroad - Dagestan State 

Pedagogical University (Russia).  

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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Microbiological and ecological assessment of the habitat of the mussel 

Mytilus galloprovincialis Lam. 

S. Ibryamova1, S. Valkova1, E. Stanachkova1, K. Kalchev1, R. Ivanov1, Z. Dimitrova1, T. 

Koynova1, D. Doichev1, N. Chipev2, N. Natchev1, Ts. Ignatova-Ivanova1* 

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

2Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER), Bulgarian Academy of Sciences (BAS), 1 

Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria 

*Е-mail: ts.ignatovaivanova@shu.bg 

 

 

Abstract 

The Black Sea mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) is one of the few 

species that are considered to be reliable for the monitoring of the conditions of the marine 

environment (Danellakis D, et.al. 2011). The concept for monitoring of coastal marine waters 

using mussels as bioindicators is termed "mussel-watch" (Goldberg, 1975). The mussels M. 

galloprovincialiss are globally recognized as biomonitors and serve as control organisms in 

national and international programs (BIOMAR, BEEP, IOC-IMO, UNEP-GIPME).  The 

Bulgarian Black Sea aquatory is seriously affected by chemical pollutants entering the sea 

with the waste waters of the urban agglomerations, industry, agriculture and river runoffs. 

Molluscs, especially shellfish, live in the ever-changing environment of marine ecosystems in 

terms of pollution, climate change, microorganisms, salinity, etc. The Black Sea mussel (M. 

galloprovincialis Lam.) is in fact the only species of mussels grown as aquaculture in the 

Bulgarian Black Sea aquatory. In Bulgaria its production in 2005 amounted to 170 tons, 

which accounted for 5.4% of the total aquaculture production in the country. In recent years, 

there has been a steady trend towards the development of marine aquaculture on the Bulgarian 

Black Sea coast. The Black Sea mussel is used mainly for food in Bulgaria. Concerning the 

protein content, mussel and beef are almost equal, however mussels contain 11 times more 

calcium and 2 times more phosphorus. The  mussels are filtrators and can purify seawater, 

hence the cultivated production of the Black Sea mussel supports the natural process of self-

purification of the marine environment. 

The present work has two innovative components: on the one side, a detailed study of 

the changes in the biological response of M. galloprovincialis to the changes in the conditions 

of the marine environment in the Black Sea will be carried out for the first time via integrated 

mailto:ts.ignatovaivanova@shu.bg
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microbiological and biochemical markers; and on the other, the potential of Black Black Sea 

mussel as a bioindicator for changes in the status of the marine environment and its possible 

inclusion in the national program for monitoring the status of marine ecosystems under MDD 

2008/56 / EC will be evaluated. 

In order to meet the main goals of the project, the scientific team sets the following 

main goals: 

-Microbiological assessment of the Black Sea mussels, incl. in aquaculture conditions 

- Evaluation of the bacteriocinogenic potential of lactic acid bacteria in the Black Sea shell; 

- Characterization and assessment of the presence of heavy metals in the organism of 

free and cultivated Black Sea mussels (Mytilus galloprovincialis Lam, 1819) and their 

environment; 

In the realisation of the main aims and tasks, different points from the northern and 

southern Black Sea coasts in the western Black Sea water areal were selected: Kaliakra, 

Constanta, Sozopol, Bolata, Tyulenovo, the mouth of Kamchia, Karaburun, Kranevo, Galata 

and Shkorpilovtsi. Samples were collected between August 2018 and October 2019. 

The microbial identification is accomplished through a manual microbial identification 

system Biologist VIO45101AM, obtained with the help of project of the National Fund for 

Scientific Research KP-06-N21/7/ 16 Dec 2018. 

The physicochemical parameters of the waters - temperature, pH, salinity, dissolved 

O2 and electrical conductivity are determined by SENSODIRECT 150 portable sustem.  

The physico-chemical parameters of the water are relatively constant concerning the 

seasons.  The algae collected from the habitats were identified to species taxonomic level and 

belong to: Porphyra leucosticta, Ulva rigida, Enteromorpha intestinalis and Cladospora sp.  

Lactobacillus plantarum, L. brevis and L. sakei ss sakei   lactic acid bacteria are 

isolated only from the mussel farm area during the summer season - August 2018 and August 

2019 at the amount of 94. 10-5. The other type of ICD that was isolated is Streptococcus 

gallolyticus ss gallolyticus, a species that is reported to binds to colonorectal tumors, but also 

to produce bacteriocins. Two species of Enterococcus - E. hirae from the Bolata region and E. 

durans from the Tyulenovo, Shkorpilovtsi, Kavarna and Kara Borun regions were isolated. 

Citrobacter farmer and Corinebacter pilosu were isolated from the probe sample near 

Kranevo. In the sample from Sozopol, most species of C. farmer, Escherichia vulneris, 

Rizobioum rhizogenes and Bacillus vietnamensis were isolated. The species Cupriavidus 

pauculus was isolated only from the Kamchia region. The largest number of microorganisms 

was recorded in the period August - October. 
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The isolated lactic acid bacteria were tested for their ability to exhibit antimicrobial 

properties to various pathogens, as well as their ability to produce bacteriocins. The results 

show the presence of antimicrobial activity in various bacteria, molds and fungi. There are 

numerous evidences in the literature that species from the genus Lactobacillus produce 

bacteriocins. There are limited data on the production of bacteriocins from the species 

Streptococcus gallolyticus ss gallolyticus. In order to stimulate the species S. gallolyticus ss 

gallolyticus to produce bacteriocins, it was cultivated in media containing different 

percentages of sugars - 5, 10 and 15%. Glucose, fructooligosaccharides /FOS/, 

glucooligosaccharides /GOS/ and galactooligosaccharides /GalOS/ were used. The results 

showed the highest antimicrobial activity using 5% FOS, followed by 5% GOS and 10% 

GalOS. Bacteriocins were determined and purified by SDS-PAAGE electrophoresis. Based on 

the obtained results, the following conclusions can be summarised: 

- The amount of the fecal coliforms should be up to 200 (NVB), and in our experiment 

on the farm samples from October 2018 they are increased by 10 folds on MacConky media. 

- 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), and in our farm samples from October 2018 the values are exceeded 

40 times. 

- The probable cause for the increased quantities of fecal coliforms is the pollution of 

the seawater at the end of the summer season, which remains relatively high until the 

beginning of October. No pollution was reported at the same point in June. 

- The species Streptococcus gallolyticus ss gallolyticus is able to synthesize 

bacteriocins that could protect the black mussel from other pathogenic microorganisms that 

are predominant during the summer season. 

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

scientific research Bulgaria programme grant KP-06-N21/7/ 16 Dec 2018 the project by 

Shumen University project RD-08-104/30.01.2020. 

Note: S. Valkova – Ecology and Environmental Protection, bachelor student; E. 

Stanachkova – Ecology of Microorganisms, Biotechnology, Purification and Control, master 

student. 
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УДК 373.5.       

 

Formation of cognitive educational actions in the process of teaching 

ecology 

G.G. Nedyurmagomedov1, D.G. Dzharullaev2 

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

1SBEE APE « Dagestan Institute of Education Development» (Makhachkala, Dagestan, RF); 

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

E-mail: mgeorg@mail.ru 

 

 

Abstract 

The article discusses the features of the formation of cognitive universal educational 

actions in environmental lessons (grades 6-10), as part of the implementation of the Federal 

State Educational Standard of basic general education. The authors reveal the essence and 

main components of cognitive universal educational actions; effective pedagogical conditions 

for their formation in the process of environmental education are offered. 

Keywords: ecology, universal educational activities, cognitive universal educational 

activities, pedagogical conditions. 

 

Формирование познавательных учебных действий в процессе обучения экологии 

Г.Г.Недюрмагомедов1, Д.Г.Джаруллаев2 

1; 2ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 

(Махачкала, Дагестан, РФ); 

1ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» (Махачкала, Дагестан, РФ); 

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

E-mail: mgeorg@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования познавательных 

универсальных учебных действий на уроках экологии (6-10 классы), в рамках реализации 

ФГОС основного общего образования. Авторами раскрываются сущность и основные 

компоненты познавательных универсальных учебных действий; предлагаются эффективные 

педагогические условия по их формированию в процессе обучения экологии. 

mailto:mgeorg@mail.ru
mailto:mgeorg@mail.ru
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Ключевые слова: экология, универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные учебные действия, педагогические условия. 

 

Актуальность формирования «познавательных учебных действий» в процессе 

обучения, том числе – «экологии» (как биологической дисциплины), обозначена в 

ФГОС основного и среднего (полного) общего образования. Согласно ФГОС, 

метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности…»[7]. Организация познавательной 

деятельности в процессе учебной деятельности на уроках экологии, направленна на 

овладение учащимися «предметным» опытом и активное стимулирующие 

использование этого опыта в практической деятельности. В них закреплены три группы 

государстенных требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, том числе в «группе метапредметных требований» ‒ освоение учениками 

«познавательных универсальных учебных действий», в группе предметных результатов 

- овладение видами познавательной деятельности по получению нового знания в 

рамках изучаемой учебной дисиплины – «экологии».  

Различные стороны проблемы формирования познавательных универсальных 

учебных действий школьников изучались многими специалистами (Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В., Воровщиков С.Г., Королева М.А., Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова 

Н.П., Павлова Г.А., Пак  М.С., Чопова С.В. и др.) [3-6]. Однако результаты 

сформированности познавательных универсальных учебных действий по экологии не 

адекватны продуктивности познавательной деятельности, что выражается в очень 

низком уровне сформированности умений. Поэтому одной из целей обучения экологии 

является не только освоение знаний, но и эффектиное формирование познавательных 

универсальных учебных действий. 

Таким образом, анализ состояния рассматриваемой проблемы в педагогической 

теории и практике позволил выявить противоречие между необходимостью 

формирования системы универсальных учебных действий на уроках экологии в 6-10 

классах общеобразовательной школы и недостаточным обоснованием условий их 

формирования в процессе учебной деятельности школьников. Это позволяет 

сформулировать проблему исследования, состоящую в поиске условий эффективного 
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формирования познавательных универсальных учебных действий учащихся на уроках 

экологии. 

В школьных ФГОС отражены требования к предметным, личностным и 

метапредметным результатам. В качестве метапредметных результатов обучения 

выступают универсальные учебные действия (УУД). Понятие «универсальные учебные 

действия» соотносится с традиционными категориями дидактики («общеучебные 

умения», «обобщенные умения», «метапредметные умения»). Овладение УУД 

позволяет самостоятельно усваивать новые знания, умения и навыки что и является 

основой умения учиться. Метапредметные результаты включают в себя 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных действий. 

Наиболее важными являются познавательные УУД (от их сформированности зависит, 

насколько успешно учащийся будет обучаться).  

Универсальные учебные действия (УУД) – это «обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению» (Асмолов А.Г.) [1]. 

Познавательные универсальные действия – это учебные действия 

обеспечивающие познание – умственный творческий процесс получения и обновления 

знаний, необходимых личности (при этом познание способствует – «умственному 

развитию»). Под познавательным развитием личности школьника обычно понимается 

формирование у учащегося научной картины мира, развитие способности управлять 

своей познавательной и интеллектуальной деятельностью, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами познания и учения, развитие репрезентативного, 

символического, логического и творческого мышления, продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, рефлексии (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., 

Володарская И.А.). Учебное познание школьника на уроках экологии носит активный, 

творческий характер, а его развитие происходит через возникновение и развитие 

противоречий между достигнутым уровнем обучения и требованиями практики, между 

тем, что уже познано и что предстоит познать (Петронюк И.С.). Познавательные УУД 

направлены на обеспечение успешного усвоения эколого-биологических знаний, 

формирование предметных умений, навыков и компетентностей, определенных 

программой по «экологии», всех этапов усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей школьников-подростков. Функциями 

познавательных УУД является – обеспечение успешности усвоения знаний, умений и 
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навыков. Согласно ФГОС ООО, «к познавательным универсальным учебным 

действиям относятся: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение» [7]. 

Таким образом, к «познавательным УУД» относят общеучебные действия, 

логические и действия постановки и решения проблем (Асмолов А.Г.). Формирование 

познавательных  УУД на уроках «экологии» (6-10 классы) направлено на выделение и 

формулирование познавательной цели, поиск учебно-познавательной информации и ее 

структурирование, выбор эффективных способов решения задач и выполнение знаково-

символических действий (в том числе моделирования). Учитывая, что в подростковый 

период (6-10 классы) происходит качественная перестройка интеллекта от наглядно-

образной формы к словесно-логической форме, и осуществляется плавный переход к 

теоретическому мышлению с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

педагогическая практика показывает эффективность формирования «познавательных 

УУД» на уроках экологии в рассматриваемый период. То есть, эффективное развитие 

«познавательных УУД» происходит в рамках нормативно-возрастного развития 

личности ученика. В составе познавательных УУД специалисты выделяют ряд 

компонентов (мотивационный, ориентационный, содержательно-операционный, 

ценностно-волевой и оценочный) (Шамова Т.И.):  

- мотивационный - включает мотивы, направленные на решение познавательной 

проблемы и сам процесс познания (как субъективного открытия еще неизвестного 

знания) – т.е. решение проблемы (ученик «учится мыслить, творчески усваивать знания 

и умения гносеологической направленности»); 

- ориентационный - основой является учебно-познавательная цель, направленная 

на  разрешение личностно значимой для школьника познавательной проблемы;  

- содержательно-операционный - объединяет систему ключевых знаний (законы, 

факты, понятия), способы приобретения, организации и применения знаний в 

стандартных и нестандартных ситуациях, и - способы учения и познания (инструменты 
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получения и переработки учебно-познавательной информации и применения знаний на 

практике).  

- ценностно-волевой - основывается на иерархии мотивов, при которой 

познавательная мотивация занимает доминирующее положение и приобретает 

побуждающий и смыслообразующий характер;  

- оценочный - предполагает соотнесение результата познавательного УУД с 

заранее заданным эталоном (для установления уровня и качества продвижения ученика 

в овладении познавательными УУД, установления и принятия целей по закреплению 

ситуации успеха). 

Рассмотренные компоненты познавательных УУД на всех этапах учебного 

познания функционируют во взаимосвязи и единстве. Уровень сформированности 

познавательных УУД (на уроках экологии) определяется сформированностью умений: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы при изучении той или иной 

темы.  

Процесс обучения «экологии» (6-10 кл.) включает две формы деятельности – 

обучающую (деятельность учителя) и обучаемую (деятельность учащихся), и в 

зависимости от организации учебного процесса учебно-познавательная деятельность 

учащихся на уроках экологии может быть воспроизводящий (репродуктивной) или 

творческой (продуктивной). Учебно-познавательная деятельность – это восприятие и 

преобразование учащимися учебной информации в процессе обучения, направленного 

на усвоение знаний и развитие учебно-познавательных способностей, умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения экологии (решения учебных задач). 

Еще в 1835 г., Дистервег Ф.А.В. в своих работах ориентировал учащихся на 

самостоятельный поиск учебной информации («такой метод обучения – наилучший, но 

он самый трудный…»). Однако такое обучение на уроках экологии (как и всех других 

естественнонаучных дисциплин) недостаточно эффективно (в частности требует 

больших затрат времени). Однако исходя из требований ФГОС, в процессе обучения 

экологии основными должны быть - информационно-объяснительная деятельность 

учителя и учебно-познавательная деятельность учащихся.  

Для эффективного формирования познавательных УУД на уроках экологии 

необходимо конкретизировать содержание учебного материала по годам обучения (6 
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кл. – «Экология растений», 7 кл. – «Экология животных», 8 кл. – «Экология Человека», 

9 кл. – «региональная экология» («Экология Дагестана») и в 10 кл. – «Общая 

экология»). При этом необходимо отметить, что школьные учебники «экологии» не 

учитывают возраст учащихся и количество часов, отводимое на изучение 

программного материала. Анализ педагогической теории и практики показывает, что 

формирование познавательных УУД школьников в процессе обучения «экологии» (6-

10 кл.) будет эффективным, если в учебном процессе  будет  реализован  комплекс 

педагогических условий: 

- организация работы по формированию познавательных УУД учащихся на 

основе выбранного учителем экологии - УМК; 

- использование, в процессе формирования познавательных УУД учащихся на 

уроках экологии - активных форм и методов обучения, педагогических технологий 

(основанных на системно-деятельностном подходе);  

- разработка методического и организационного обеспечения по формированию 

познавательных УУД в процессе учебной деятельности на уроках «экологии» в 6-10 

классах; 

- использование системы заданий на уроках «экологии», формирующих 

логические умения, навыки и обеспечивающих их постепенный переход к 

познавательным УУД;  

- использование системы заданий с базовыми, систематизирующими и 

интегрирующими типами упражнений (Пустовит Е.А.); 

- использование «проектной технологии», и включение учащихся в 

исследовательскую деятельность в процессе обучения «экологии»; 

- использование на основе предметного опыта учащихся, новых учебных текстов 

и упражнений по «экологии», развивающих познавательные УУД; 

- развитие навыков самостоятельного решения экологических проблем и 

предоставление возможности выбора различных видов учебной деятельности; 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности в процессе 

обучения «экологии» за счет создания проблемной ситуации (Недюрмагомедов Г.Г.) 

[4]; 

- создание ситуации успеха в процессе обучения «экологии», в условиях выбора 

индивидуального пути решения проблемной задачи; 

- регулярная диагностика уровня сформированности познавательных УУД в 

процессе обучения «экологии»;  
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- адекватная теоретическая и практическая подготока педагогов по 

формированию и развитию познавательных УУД (Бруновт Е.П., Несговорова Н.П., 

Семчук Н.М. и др.) [2]. 

Таким образом, эффективное формирование и равитие познавательных УУД в 

процессе обучения «экологии», определяется функцией и содержанием учебного 

предмета; нормативно-возрастным развитием личностной и познавательной сфер 

учащихся; согласованной познавательной деятельностью ученика и информационно-

объяснительной деятельностью учителя и предложенными педагогическими 

условиями.  
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Abstract 

The article discusses the features of the use of computer technology in the educational 

process of students of the primary school (grades 5–9), while studying the ecology disciplines. 

Factors and types of lessons are considered where, using computer technologies, a group of 

didactic tasks is effectively solved. 

Keywords: ecology, environmental education, training technologies, computer training 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения компьютерных 

технологий в процессе учебной деятельности школьников основной школы (5-9 классы), при 

изучении дисиплины «экология». Рассматриваются факторы и типы уроков, где при 

использовании компьютерных технологий эффективно решается группа дидактических задач. 
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компьютерные технологии обучения.  

 

В конце XX – нач. XXI вв. «глобальный экологический кризис», несущий угрозу 

жизни и человеческой цивилизации, вызвал необходимость дальнейшего развития 

«экологического образования школьников», одной из целей которого является 

формирование экологической культуры учащихся. Роль «основной школы» (5-9 

классы) в школьном экологическом образовании объясняется тем, что у школьников-

подростков в этом возрасте идёт активный процесс целенаправленного формирования 

системы научных знаний, умений, навыков, чувств, оценок, эмоций, развитие 

способностей и интересов. 

Учитывая, что школьное экологическое образование рассматривается с точки 

зрения его познавательной (Глазачев С.Н., Мамедов Н.М., Недюрмагомедов Г.Г., 

Несговорова Н.П. и др. [2; 4-6]) и воспитательной составляющих (Захлебный А.Н., 

Зверев И.Д., Суравегина И.Т., Янакиева Е.К. и др.[7]), экологическое образование 

учеников основной школы можно рассматривать, как непрерывный специально 

организованный процесс обучения, воспитания и развития учащихся, направленный на 

формирование системных научных и практических природоохранных и экологических 

знаний об окружающей среде, умений и навыков экологической деятельности и 

формирование основ экологической культуры в контексте «концепции устойчивого 

развития». 

Большой вклад в разработку различных аспектов школьного экологического 

образования, совершенствование и методическое обеспечение, экологизации учебных 

предметов и реализации их в школьной практике внесли исследования ряда 

специалистов (Глазачев С.Н., Захлебный А.Н., Зверев И.Д., Моисеева Л.В., 

Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова Н.П., Семчук Н.М., Суравегина И.Т., Янакиева Е.К. 

и др.) [4-6; 7]. 

Однако как показывает практика, экологическое образование школьников 

основной школы не отвечает тем социально-педагогическим требованиям, которые 

выдвигает общество; у школьников недостаточно прочно сформирована система 

экологических умений, не реализуется опыт экологической и природоохранной 

деятельности; практическое применение современных технологий обучения, в том 

числе и компьютерных, все ещё осуществляется на низком уровне. 
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Анализ состояния рассматриваемой проблемы в педагогической теории и 

практике позволил выявить противоречие между необходимостью и возможностью 

эффективного использования компьютерных технологий в целях экологического 

образования школьников, и - и недостаточным обоснованием условий применения 

компьютерных технологий в процессе учебной деятельности школьников на уроках 

экологии в основной школе. Данное противоречие определяют актуальность проблемы 

исследования, которая состоит в поиске педагогических условий эффективного 

использования компьютерных технологий в процессе изучения экологии учащимися 

основной школы. 

В школах Северного Кавказа (и Дагестана в частности) реализуются три модели 

экологического образования школьников: 

- многопредметная модель: предполагается экологизация содержания 

традиционных школьных дисциплин (естественнонаучного и общественно-

гуманитарного циклов), усовершенствование их содержания на основе принципа 

дополнительности (включение различных экологических аспектов, соответствующих - 

целям изучаемых тем);  

- однопредметная модель: предполагается изучение «экологии» как 

самостоятельной  дисиплины (в учебном плане каждой ступени общеобразовательной 

школы); 

- смешанная модель: содержание экологических знаний вводится с учетом 

особенностей традиционных школьных дисциплин, а также целостно в 

самостоятельном предмете «экология» (объединяет достоинства двух предыдущих 

моделей) [4].  

Эти модели школьного экологического образования сейчас широко реализуются в 

обеобразователной школе. Однако в школах отмечается устойчивое снижение интереса 

учащихся к изучению естественнонаучных дисциплин (в том числе и «экологии»), и 

одним из способов повышения интереса к их изучению, является использование 

современных информационных технологий (в частности компьютерных), на различных 

стадиях учебного процесса (этапах урока):  

- объяснить новую тему учителю экологии можно с помощью цветных рисунков и 

фото, схем, таблиц, электронных энциклопедий и презентаций (Power Point);  

- закрепить полученный материал – с помощью виртуальных лабораторий, 

тренажеров;  
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- для контроля знаний - применяются компьютерные тестирования (с 

использованием программы Power Point), составление кроссвордов (Excel, Word). 

Проблемам использования компьютерных технологий обучения в учебном 

процессе как условию повышения эффективности образования посвящены работы 

многих ученых (Александрова В.В., Леднева B.C., Несговоровой Н.П., Пасечника В.В., 

Полата Е.С., Р.Вильямса, В.Оконь и др.).  

Под технологией обучения понимается процесс реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий собой систему форм, 

методов, приѐмов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. 

Компьютерные технологии обучения – это совокупность методов, приемов, 

способов, средств обеспечения педагогических условий для целенаправленного 

процесса обучения, самообучения и самоконтроля на основе компьютерной техники, 

средств телекоммуникационной связи, интерактивного программно-методического 

обеспечения, моделирующая часть функций педагога по представлению, передаче 

информации, управлению учебной и познавательной личностно-ориентированной 

деятельности учащихся (Красильникова В.А.).  

Компьютерные технологии на уроках экологии повышают уровень обучения за 

счёт следующих факторов:   

- увеличение объёма учебно-познавательной информации, накопление 

проблемных и типовых решений, обобщение опыта экологической и природоохранной 

деятельности;   

- упрощение и ускорение процессов поиска, обработки, хранения, передачи и 

представления учебной и научно-познавательной информации;   

- возможность анализа учебной информации по экологии;   

- обеспечение глубины, точности и качества решаемых учебно-познавателных 

задач;   

- постановка экологических проблем и получение результатов, недостижимых 

другими средствами [1]. 

Выделяют следующие типы уроков экологии (в «основной школе») по способу 

использования компьютерных технологий:  

- уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме (один 

компьютер на учительском столе + демонстрационный экран);  



Eighth student scientific conference “Еcology and environment” April 24-25, 2020 

22 

 

- уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме (урок без 

выхода в Интернет);  

- уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном дистанционном 

режиме (урок с выходом в Интернет). 

Методическая целесообразность применения компьютерных технологий в 

учебном процессе определяется широкими  возможностями работы с 

информационными источниками, как непосредстенно на уроках экологии, так и при 

самостоятельной домашней работе. Компьютерные технологии обучения можно 

использовать на всех этапах урока экологии (при объяснении нового материала, при 

закреплении, повторении, контроле). 

На уроках экологии в основной школе («Экология растений», «Экология 

животных», «Экология человека», «Региональная экология»/«Экология Дагестана») 

при объяснении нового материала, компьютерные технологии позволяют - добиться 

высокого уровня наглядности учебной информации, расширяют возможности 

включения разнообразных заданий в учебную деятельность, а обратная связь 

способствует повышению ее динамизма, что ведет к достижению одной из целей 

обучения – формированию положительной мотивации (к изучаемому программному 

материалу, интереса к нему, удовлетворения результатами обучения) к изучению 

экологии. Повышение уровня учебной мотивации при этом достигается на основе 

«бихевиористического подхода», так как познавательная информация подается в 

готовом виде, не требует анализа, а за ответ следует положительное подкрепление [3]. 

Использование компьютерных технологий на уроках «экологии» помогает решить 

следующие дидактические задачи:  

- усвоить базовые знания по предмету экология;  

- систематизировать усвоенные знания;  

- усилить  внимание пассивных учеников;   

- психологически настроить на активную учебную деятельность;  

- повышать уровень развития психологических механизмов (воображения, 

внимания, памяти); 

- делать уроки экологии (различных типов) более наглядными; 

- сформироать умения решать сложные проблемные вопросы по экологии;  

- сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом;  

- сформировать навыки самоконтроля;  

- сформировать мотивацию к учению в целом и к экологии в частности;  



Eighth student scientific conference “Еcology and environment” April 24-25, 2020 

23 

 

- обеспечивать учебный процесс новыми учебными материалами, которые 

помогают учащимся проявлять - творческие способности; 

- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом;  

- обеспечивать эффективную обратную связь; 

- объективно оценивать учебную деятельность учащихся; 

- реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; 

- обеспечить эффективную образовательную среду и возможности 

самостоятельного выбора в поиске и использовании учебных источников информации 

по экологии. 

Однако обучение экологии, с помощью компьютерных технологий имеет и 

недостатки:   

- злоупотребление компьютерными эффектами, избыточность красок; 

- готовые учебные компьютерные программы по предмету - сложно адаптировать 

к традиционному уроку, поскольку они часто не соответствуют рабочей программе 

дисциплины, методическим целям и дидактическим принципам в обучении. 

Таким образом можно отметить, что компьютерные технологии позволяют: 

обеспечивать каждому школьнику собственную траекторию обучения; изменить 

организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление; 

рационально организовать познавательную деятельность школьников в ходе 

образовательного процесса; представлять в удобном для изучения масштабе различные 

экологические (и биологические) процессы, протекающие с большой или малой 

скоростью. Компьютерные технологии предоставляет возможность учителю 

освободиться от болшого обема рутинной работы (как проверка выполнения 

упражнений, фронтальный опрос, предъявление большого информационного материала 

и т.д.); делают уроки по экологии (в основной школе) - привлекательными и 

интересными, позоляют индивидуализировать обучение; контроль и подведение итогов 

проводить объективно и своевременно. 
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Abstract 

An attempt to present an update to the faunistic diversity of cockroaches (Blattodea) in 

Sarnena Sredna Gora Mts. was made, excluding epifamily Termitoidae. According to the 

current state of knowledge, on the territory of Bulgaria 17 species and subspecies were 

recorded. The comparison of the known Blattodea data from different regions of Bulgaria 

shows the low level of exploration of this group in the Sredna Gora Mts. Special attention is 

devoted to representatives of the autochthonous genera Phyllodromica Fieber and Ectobius 

Stephens (both from Ectobiinae). The study revealed five Blattodea species from the list of 

the Bulgarian fauna: Ectobius balcani Ramme, 1923, Ectobius erythronotus erythronotus 

Burr, 1898, Ectobius sylvestris (Poda, 1761), Ectobius vittiventris (Costa, 1847), 

Phyllodromica carniolica (Ramme, 1913). Examined specimens were gathered in the period 

2019-2020 using pitfall traps from 22 different sites of the mountain. For the study of various 

cuticular structures important for the discrimination of the species (glandular pit, helmet 

sclerite, phallomeres, etc.) microscope slides were prepared. When it was possible individual 

structures of the studied specimens were observed without separation from the body. The list 

of the species is complemented with map of distribution. 

Keywords: autochthonous cockroaches, Bulgarian fauna, map, Sarnena Sredna Gora 

Mts. 
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Abstract 

During a study of the biodiversity in the Sarnena Sredna Gora Mts. (central Bulgaria) 

we captured the glow-worm Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777) (Coleoptera: 

Lampyridae: Lampyrinae). It is remarkable as being the only known lampyrid in which the 

male is brachelytral, the female is larviform, and both adult sexes are flightless, diurnal and 

faintly luminous. Fourteen specimens were captured in July – November 2019 via pitfall 

traps. This data give one new species and one new genus for the Bulgarian glow-worm fauna 

and represents a new south-easternmost point of the species distribution. We found the lesser 

glow-worm in natural mountain habitats from about 900 (at the beginning of the beech belt) to 

1100 m a.s.l. (at the ridge of the mountain). Also, in the same traps, where the Ph. hemipterus 

specimens were captured, we found 10 different species of earthworms, which could probably 

be used as food by the Ph. hemipterus larvae: Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), A. longa 

(Ude, 1895), Bimastos eiseni (Levinsen, 1884), Cernosvitovia rebeli (Rosa, 1897), 

Dendrobaena alpina (Rosa, 1884), D. balcanica (Černosvitov, 1937), Eisenia fetida 

(Savigny, 1826), Lumbricus meliboeus Rosa, 1884 and L. rubellus Hoffmeister, 1843. All this 

brings novelty to the current knowledge about species ecology. 

Keywords: glow-worms, new record, Sarnena Sredna Gora Mts., prey, habitat 
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Abstract 

The Frangensko Plateau is one of the remnant plateaus of the Mizia Plain in 

Northeastern 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 area is characterized by mild winters and warm summers, and average annual 

rainfall is only 498 mm, snow covers are rare and last only a few days. Various rock 

complexes can be found on the plateau: sandstones, sands, organogenic limestones, sandy 

limestones, marl, and clays. The following soil types and subtypes (listed in parentheses) can 

be found on the plateau: Leptosols (lithic and rendzic), Chernozems (haplic) and Phaeozems 

(haplic and luvic). In terms of botanical and georgaphic definitions, the Frangensko Plateau is 

located in the Western Black Sea coastal district of the Euxinian province of the European 

deciduous forest area. It spreads over two floristic regions: the Black Sea coast (north) and 

Northeastern Bulgaria. 

So far the myriapode fauna (Diplopoda, Chilopoda) on the Frangensko Plateau has not 

been researched thoroughly and currently, the available data on the myriapod diversity 

include reports about different species mainly from the protected areas in the region – Zlatni 

pyasatsi Nature Park and Aladzha Monastery Protected Site. This work reports the first results 

of a long-term study of the myriapode fauna on the Frangensko Platea, whose aim is to draw 

up a comprehensive inventory of the two classes in this geographic region. 

The study was conducted in April and May 2019 in 3 sample collection stations: a 

broadleaf forest dominated by oak (Quercus sp. L.) (N 43.293141, E 27.945323), a coniferous 

forest dominated by black pine (Pinus nigra J.F.Arnold) (N 43.244012, E 27.922267),  and a 

meadow covered with steppe grasses and many stones (N 43.245163, E 27.919474). The 

material was collected exclusively by hand picking (direct sampling) and a total of 215 
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myriapods were caught during the period: 133 specimens of the class Diplopoda and 82 

specimens of the class Chilopoda. 

In the sample, Class Diplopoda is represented by 5 species belonging to 3 orders. The 

orders Glomerida and Polydesmida are represented by only one species: Glomeris hexasticha 

Brandt, 1833 (Glomeridae) and respectively Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) 

(Polydesmidae). The largest (3) is the number of species in the order Julida (Julidae) – 

Leptoiulus trilineatus (C.L. Koch, 1847), Cylindroiulus boleti (C.L. Koch, 1847) and 

Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897).  

Class Chilopoda is represented by 8 species also belonging to 3 orders. The largest (4) 

is the number of species of the order Lithobiomorpha (Lithobiidae): Lithobius (Lithobius) 

muticus L. Koch, 1847, Lithobius (Lithobius) nigripalpis L. Koch, 1867, Lithobius 

(Monotarsobius) crassipes L. Koch, 1862 and Lithobius (Sigibius) beroni Negrea, 1965. The 

order Scolopendromorpha is represented by 2 species: Scolopendra cingulata Latreille, 1829 

(Scolopendridae) and Cryptops anomalans Newport, 1844 (Cryptopidae). The third order, 

Geophilomorpha, includes 2 species: Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847 (Geophilidae) and 

Henia illyrica (Meinert, 1870) (Dignathodontidae). 

Keywords: Myriapoda, Diplopoda, Chilopoda, Frangensko Plateau.  
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Abstract 

Testate amoebae are widespread and have a considerable range of habitats. They are 

abundant and diverse in various natural lakes, marshes, artificial reservoirs, in peat and 

terrestrial biotopes, in various types of soil. Some of them inhabit brackish or salt biotopes - 

mainly the groundwater of the coastal sandy beaches. The testate amoebae occupy every 

sufficiently moist niche, such as tree bark, caves, mines, and have different morphological, 

biological and ecological adaptations to their specific habitats. The analysis of faunal diversity 

for each geographical area is of considerable interest, especially for protected natural sites. 

The purpose of this work is to establish the structure of the testacean communities in different 

biotopes of the Baltata Reserve (Northeast Bulgaria), which has not been studied so far. As a 

result of the study, a total of 57 species, varieties and forms from 21 genera and 13 families 

were identified. Frequency of occurrence and relative abundance of each species and genera 

have been established. The share of different species and genera in the formation of 

communities in the studied biotopes is different. Оnly two testate amoebae (or 3.5%) were 

found in all studied biotopes – Euglypha rotunda and Trinema enchelys. 

Keywords: testacean, benthal, phytal, mosses, relative abundance, frequency  
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Abstract 

In thе present work  we provided a review on  an animal family which is rather 

enigmatic to date. We focused on the family of Tapiridae, because we noticed that this animal 

group was rather neglected both in the educational courses in the middle classes, as well as in 

the high education program in Bulgaria. Unfortunately, in the biology lessons in the schools 

programs  this particular animal  family was not included at all. Furthermore, the two existing 

Bulgarian textbooks on the Vertebrate Zoology for the University students  do not contain 

accurate  information and the data hasn’t been updated since the beginning of the new 

century. Currently, the Zoologists had discovered new fossil records, but also had described 

new behaviours and even recognized a recently living new species - in 2013 new tapir species 

was reported to the scientific comunity. We would like to state, that the Bulgarian zoological 

textbooks should be actualized and the new information concerning the family Tapiridae 

should be revised. For the purposes of our research we collected new information from a 

variety of scientific sources. Actually, the the topic on the revision of the clade is currently 

rather important, because the new species of tapir was considered to be one of the biggest 

zoological discoveries of the 21st century. This species was in fact the first new mammal 

species from the order Perissodactyla found in over a hundred of years. Moreover, this is the 

largest land mammal to be newly discovered in decades. In this study, we follow the 

phylogenetic history, describe the morphological features, the biological cycles and analyze 

the behaviour and the ecology of the species from this enigmatic animal taxon. 

Keywords: zoology, vertebrates, taxonomy, herbivory, mammal, education   
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Abstract 

The firth of the Ropotamo river is located about 12 km to the north to the town of 

Primorsko. Its territory belongs to protected area "Ropotamo", part of the European ecological 

network of NATURA 2000 sites. The site hosts several forest and dune habitats of great 

importance for the European community. Some of the habitats are very rare and occupy small 

areas with disjunctive character (1130, 2120, 91F0, 91E0, 92A0, 91AA). Additionally, here is 

the only place, in the southern part of Black Sea Coast, which protects sub-mediterranean 

Pubesceant Oak forest (91AA).  

The river Ropotamo, the lagoons and the listed above habitats and ecotones in 

between them, provide optimal sites for breeding to a wide spectrum of reptile and amphibian 

species.  

During the survey on a 5 km long transect, the following species were detected: Marsh 

frog (Pelophylax esculentus complex), Agile frog (Rana dalmatina), Greek tortoise (Testudo 

graeca), Hermann's tortoise (Eurotestudo hermanni), European pond turtle (Emys 

orbicularis), Common wall lizard (Podarcis muralis), Balkan wall lizard (Podarcis taurica) 

and the European green lizard (Lacerta viridis).  

Keywords: herpetological transect, Ropotamo, amphibians, reptiles 
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Abstract 

The “Kotschy’s Gecko”, Mediodactylus kotschyi Steindachner, 1870, was considered 

as a species complex. The Mediodactylus populations along the Black Sea coast were 

classified as Mediodactylus danilewskii. The species is primarily synanthropic and in Bulgaria 

there are few known populations from natural habitats.  

Shumen is a medium sized town with population of 80 855 people. It is located in 

Northeast Bulgaria, around 43o15-16` latitude north and 26o54-58` longitude east. The 

localities of the Bulgarian Bent-toed Gecko in the North-East part country are limited to 

settlements along the Black Sea coast. The first record of Bulgarian Bent-toed Gecko in 

Shumen was made in the summer of 2015. The species was also observed in the next years 

and three localities are currently known.  

Keywords: Bulgarian Bent-toed Gecko, Mediodactylus danilewskii, distribution, 

Shumen 
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Abstract 

The detailed understanding of the form-function relationships of the feeding systems 

in Vertebrates was an important topic even in the Pre-Darwinian period of the development of 

the biological science. The investigation on the feeding system in Vertebrates gained 

momentum after the development of technical gear for documentation of the movements, 

muscle signals and other methods. Recently, in the 1990s, some theories about the common 

functional basis of the feeding systems in some vertebrate groups were introduced. Some 

classical theories proposed, that common patterns in the feeding kinematics can be found 

within the different groups and these patterns carry evolutionary signals. It was proposed that 

the feeding movements are a result of rhythmic motor programs which are executed in a more 

or less standard manner. The Vertebrates represent an animal group, which includes 

organisms with rather diverse morphological and ecological characteristics. Some taxons 

possess jawless feeding systems, other taxons possess primary jaw joints and the extant 

mammals for example possess secondary jaw joints.  The anatomical diversity predisposes 

differences in the modes of operation of the feeding apparatus within the vertebrates. Many 

detailed kinematic information was gathered in the last 30 years and many papers report on 

deep variations in the feeding kinematics even in closely related species. These new data 

contradict to the theories supporting the existence of common elements in the kinematical 

profiles of the vertebrate groups. The detected similarities in the kinematical profiles are 

presumably a result of the morphological constrains placed on the vertebrate feeding systems 

– for example, the jaws of all gnathostoms have to open and close for a successful feeding 

event, however the movements cannot be regarded as “homologous”.  

Keywords: evolution, function morphology, gnathostoms, scientific method, feeding, 

theoretical biology  

Note: Kristina Yordanova – Еcology and environmental protection, PhD student.  



Eighth student scientific conference “Еcology and environment” April 24-25, 2020 

35 

 

Herpetological transects in the area Cholakova cheshma 

Teodora Koynova1*, Dimitar Doichev1, Rumyana Stefanova1, Nikolay Natchev1 

1University of Shumen, Faculty of Natural Sciences, 115 "Universitetska" str., 9712 Shumen, Bulgaria 

*Е-mail: t.koynova@shu.bg 

 

 

Abstract 

Cholakova cheshma is located about 8 km north to the town of Nessebar. It covers 

territories at the central area of protected site "Emine" BG043, which enter into the NATURA 

2000 sites network in Bulgaria.  

Typical habitats for the surveyed area and the entire protected site are the xerothermic 

grass communities represented by (Dichantium ishaemum) and (Poa Bulbosa), shrub-

communities dominated by the so called Jerusalem thorn (Paliurus spina-christi), second-

growth Oak forest (Quercus spp.) and poorly urbanized areas. 

For this survey was selected the transect method. Within two days and 17 km long 

transect the presence of eight species was confirmed: we found a dead adult male Caspian 

whipsnake (Dolichophis caspius) specimen; both species of terrestrial turtles typical for the 

Bulgarian fauna were detected – a Greek tortoise (Testudo graeca) with a carapace length 20 

cm and Hermann's tortoise (Eurotestudo hermanni) with a carapace length 23 cm: the lizards 

that have been detected were the Common wall lizard (Podarcis muralis), the Balkan wall 

lizard (Podarcis taurica), the European green lizard (Lacerta viridis), Balkan green lizard 

(Lacerta trilineata dobrogica) and the Snake-eyed skink (Ablepharus kitaibelii).  

Keywords: herpetological transect, Emine, reptiles 
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Abstract 

Currently, the use of camera traps is a widely used method of dealing with various 

biological and environmental issues, especially in mammal studies. Mammal inventarisation 

is crucial for their conservation and management. In this research, we present data concerning 

the biodiversity in a protected site from the NATURA 2000 network gained by camera traps 

placed in Shumen Plateau Nature Park. The Park is located next to Shumen city, Northeast 

Bulgaria. Since 1980 the park was declared as a protected area. It has a surface of 3930,7 

hectares and the average altitude is 427 m a.s.l. with the highest point in the area of Tarnov 

tabia at 502 m a.s.l.  

The Shumen Plateau Nature Park is characterized by diverse ecosystems with a variety 

of plant and animal species. The camera traps were positioned in Nature Park for ten days 

between 21.04 to 01.05.2019. During this period red deer (Cervus elaphus), European roe 

deer (Capreolus capreolus), wild boar (Sus scrofa) and red fox (Vulpes vulpes) were detected. 

Keywords: camera trap, mammals, Shumen Plateau Nature Park 
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Abstract 

Тhe world nutritioseveraln organisation recognise as edible  species of the genera 

'white sand mussels' such as Cardium, Pecten, Tapes, Donax, Mactra, Chamelea and others, 

which are also found in the Black Sea. The term 'white sand mussel' refers mainly to the 

species of bivalve molluscs Chamelea gallina, Donax trunculus, Mya arenaria and Anadara 

kagoshimensis. Their main habitat along the Bulgarian Black Sea coast are the sublittoral 

sands from 0.5 to 15-20 m deep. The white sand mussel - Mya arenaria L. 1758 is a bivalve 

shellfish found along the Danish coast, Mediterranean, Black and Azov seas. It inhabits 

littoral shores, usually buried in the sand (the name "arenaria" means sandy). It has a smooth 

dirty-white to yellowish shell, which is rather fragile. It grows to 130 mm in length and is in 

fact allochton/invasive species for the Bulgarian Black Sea coast. It is considered a delicacy in 

many countries and is used for food, especially during the summer season. In recent years, the 

mass production of white sand mussel has started on the Bulgarian coast, which has led to a 

sharp decrease in its population. There is no literature on the microbiology of sand mussel in 

the Black Sea. 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. Samples were taken 

from S - Ahtopol and N - Shkorpilovtsi in March 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), 
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cultured for 24 hours at 37 °C then subjected to Gen III plaque identification to identify Gram 

positive and Gram negative aerobic bacteria. 

Microbiological analysis shows the presence of Staphilococcus lugdunensis in 

quantities above 6.10-3 in Shkorpilovtsi and 20.10-3 in Ahtopol. S. lugdunensis can cause acute 

and highly destructive cases of native valve endocarditis that often require surgical treatment 

in addition to antimicrobial therapy. Other types of S. lugdunensis infections include abscess 

and wound infections, urinary tract infections, and infection of intravascular catheters and 

other implanted medical devices. 
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Abstract 

From a social point of view, provision with safe food forms a significant problem for 

the modern civilization. The cultivation of sea products, in particular the Black Sea clam, is 

becoming an important part of the Western Black Sea industry. With increasing tourist 

pressure and buildings on our Black Sea coast, maritime pollution is increasing. These 

pollutants also include various pathogenic microorganisms - Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Salmonella thyphimurium, Hymeniacidon perlevis, incl. the cholera cause (Vibrioo 

cholera). Such pathogenic microorganisms are often present in the mussels and can cause the 

spread of various diseases. 

The purpose of this study was to make a microbiological assessment during the 

winter-spring season of the black sand mussel Mytilus galloprovincialis Lam. The samples 

were collected in the period of August 2018 until October 2019. 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 is accomplished through a 

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. 

The Microbiological analysis shows an enormous diversity and quantity of the isolated 

species that persist permanently regardless of the season. Lactobacillus lactic acid bacteria are 

isolated only from the mussel farm area during the summer season - August 2018 and August 
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2019 at the amount of 94. 10-5. The other type of ICD that was isolated is Streptococcus 

gallolyticus ss gallolyticus, a species that is reported to binds to colonorectal tumors on the 

one hand and as a producer of bacteriocins on the other. Two species of Enterococcus - E. 

hirae from the Bolata region and E. durans from the Tyulenovo, Shkorpilovtsi, Kavarna and 

Kara Borun regions were isolated. Citrobacter farmer and Corinebacter pilosu species are 

isolated from the Kranevo area. In the port of Sozopol, most species of C. farmer, Escherichia 

vulneris, Rizobioum rhizogenes and Bacillus vietnamensis were isolated. The species 

Cupriavidus pauculus was isolated only from the Kamchia region. The largest number of 

microorganisms was recorded in the period August - October. 
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Abstract 

Our permanent interest to the chemistry of alkadienephosphonates, as well as, the 

literature overview represents those substrates as versatile building blocks in organic 

synthesis. The present study aimed to evaluate toxicity of six new synthesized products of 

interaction of 1,2-alkadienephosphonates with benzylamine and 2-aminopyridine. Root 

growth inhibition test using Triticum aestivum L. seeds was provided. At least six different 

concentrations from each compound were tested. Treatment time was 96 h. A growth curve 

was drawn based on the obtained values plotted as growth in percentage of control against test 

concentrations. The effective concentrations values where root growth amount to 50% of the 

controls were determined from the growth curve (EC50). Results revealed that six compounds 

exerted inhibitory effect on root growth. We observed variance between EC50 values of 

compounds tested. This variance is in accordance with our preliminary studies. Obviously, 

modifications in chemical structure of the compounds influence their bioactivity. 
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Abstract 

The sibling species Microtus arvalis Pallas, 1778 and Microtus rossiaemeridionalis 

Ognev 1924 are widespread in Eurasia. The standard karyotypes are 2n=46 in M. arvalis and 

2n=54 in M. rossiaemeridionalis. Chromosome number is perhaps the most basic 

characteristic of a genome. However, there is evidence that chromosome number is a direct 

agent driving the evolution of other traits, an indirect target of selection, a mostly neutral trait 

whose dynamics are dominated by drift or adaptation to environmental stress. 

The purpose of the present study is to investigate the variability in chromosomal 

numbers of Grey voles (subgenus Microtus). 

In this study, karyological analyses were carried out over 27 individuals from 11 

locations of Bulgaria. The metaphase chromosome preparations were made of bone marrow 

of the animals and stained with Giemsa solution. 

The analyses of metaphase plates showed that 9 specimens belonged to Microtus 

rossiaemeridionalis and 18 to Microtus arvalis. Aneuploidy was detected in all animals. 

Microscopic examination of specimens revealed large variations in chromosome numbers at 

both species. 

Chromosomal polymorphism may be caused by genotoxic chemicals in the habitats. It 

may also be a sign of species divergence 

Keywords: Microtus arvalis, Microtus rossiaemeridionalis, aneuploidy 
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Abstract 

Medicinal plants have have been used for ancient times in traditional medicine. 

Nowadays a lot of studies have proved that traditionally used plants exhibit pharmacological 

properties of great therapeutic potential. Asteraceae is the largest family of flowering plants. 

Members of this family are distributed throughout the world and occupy a variety of habitats.  

Studies on representatives of Asteraceae revealed presence of chemically diverse 

secondary metabolites. These natural products possess significant medicinal potential. 

Preparations of 16 Asteraceae species are incuded in the European Pharmacopoeia. Most of 

them are applied as antiphlogistic or spasmolytic, choleretic drugs. Some species have more 

specific effects, such as immunomodulatory, antihepatotoxic, diuretic or antimigraine.  

Achillea thracica Velen. (Thracian yarrow) is a perennial herbaceous plant belonging 

to the Asteraceae family. This plant is rich in mono- and sesquiterpenes, phenolic acids and 

flavonoids. The presence of these biologically active substances determines its healing 

properties. Antioxidant, antimicrobial, antitumor and cytotoxic activities of various Thracian 

yarrow extracts have been demonstrated. The findings show that the biological effects depend 

on the method of extraction of the active components and the growth conditions. 
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Abstract  

The modern history of climate change and the fight against climate change most 

closely respond to the question whether what we call the "weather change" recently are 

temperature anomalies, or are the progressive temperature trend, an expression of a common 

planetary climate change? Global temperature trends are just one of the hundreds of indicators 

of global climate change - rising sea levels, melting of polar and alpine ice, droughts, forest 

decline, desertification, coral reefs, viral pandemics, destroyed agricultural crops, waves. The 

temperature indicator in question was observed with trepidation and alarm from several 

generations of climatologists and scientists with nobel-grade qualities. The temperature 

changes are one of the elements of the ongoing climate change debate, arguably led, at least 

after 1827, when the French enroute Jean Baptist Joseph Fourier discovered the greenhouse 

effect. 

Keywords: climate change, "weather change" temperature anomalies, rising sea 

levels, drought, forest decline 

 

ВЕРОЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОМЯНА В КЛИМАТА ЗА 

СИГУРНОСТТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 

Дончо И. Иванов 

УНИБИТ, катедра „Обществени комуникации”, София 1618, Бул. „Ген. Ст. Тошев”94 

бл.2 ет.5 ап.17, bnagency@abv.bg, 0888 802 389 

 

Резюме: Съвременната история на климатимните промени и борбата с промените  

в климата най-точно отговарят на въпроса дали това, което напоследък наричаме 

„промяна на времето” са температурни аномалии, или са прогресираща температурна 

тенденция, израз на общо планетарни климатични изменения? Глобалните 
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температурни тенденции са само един от стотиците индикаторите за глобалните 

климатични изменения – повишаващо се морско равнище, топене на полярните и 

алпийски ледове, засушавания, намаляване на горите, настъпление на пустините, 

заболели коралови рифове, вирусни пандемии, унищожени селско-стопански реколти, 

миграционни вълни. Въпросния температурен индикатор е наблюдаван с трепет и 

тревога от няколко поколения климатолози и учени с качества от нобелов порядък. 

Температурните изменения са един от елементите на непрекъснатия дебат за изменение 

на климата, воден аргументирано, поне след 1827 г., когато френския ерудит Жан 

Батист Жозеф Фурие, откри парниковия ефект.  

Ключови думи: промени в климата, температурни аномалии, повишаване на 

морското равнище, суша, упадък на горите 

 

Не съществува човешка култура на земята, която в легенди, предания, пословици, 

да не включва сюжети от големи климатични изменения – потопи, урагани, пожари. 

Плеяда автори от науката и литературата припомнят за изчезнали култури, които на 

брой са повече от сега съществуващите. Обясняват изчезването на шумерите, маите, 

китайските династии и древните египтяни с климатични изменения. От времето на 

потопа в Черно море останките на много култури стоят под нозете ни на територията на 

днешна България. 

Промените в климата и въпросите на сигурността са неразривно свързани според 

д-р Раджендра Пачаури, председател на Междуправителствената експертна група за 

промените в климата, спечелила Нобелова награда за мир (МЕГПК)1, която разкрива 

връзката между климатичните промени и мира, стабилността и сигурността на 

планетата. Вероятните последици от по-нататъшната промяна в климата, като 

засилването на борбата за ресурси, земя или вода, налагат потребностите в областта на 

сигурността да се предефинират, смятат учените. Промените в климата са свързани с 

редица проблеми на развитието. Например справедливостта. Или проблемът с 

намаляването и изчерпването на природните ресурси. Вероятно ще се засили 

съревнованието за оставащите ресурси като въглеводородите, например. Природата, 

промените в климата, вятърът и времето не признават териториалните граници. Но от 

друга страна, заплахите, свързани с природните бедствия, като преселението на големи 

групи например, ще предизвикат засилване на граничния контрол, просто защото за 
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обществата в приемащите страни хората отвъд границата ще се възприемат като 

заплаха. От една страна факторите, водещи до заплаха за сигурността и стабилността не 

зачитат никакви граници. От друга страна реакцията на заплахата води до много по-

строго определяне на границите и превантивната им защита.  

Европейският комисар Янес Поточник, отговарящ за науката и 

научноизследователската дейност, излага гледище, че промяната в климата ще наложи 

науката да играе все по-важна роля в областта на сигурността. Съветът за сигурност за 

първи път обсъжда последиците от промяната в климата през 2007 г. По време на  

брифинг на британското външно министерство карта на регионите, където скоро е 

имало конфликти и размирици, е наложена върху карта на регионите, най-силно 

засегнати от промяната в климата. Съвпадението се оказва пълно.  Промяната в 

климата е проблем на сигурността, защото заплашва жизненоважни ресурси – вода и 

земя, които имат голямо влияние върху политиката2. Натискът върху обработваемата 

земя ще води до напрежения между съседните народи и държави. И понеже добивите 

намаляват, населението мигрира в и през националните граници – още един проблем на 

сигурността.  

Друга последица от промяната в климата е промяната в профила на валежите. В 

някои части на света има разрушителни наводнения. Други страдат от суша. Питейната 

вода се превръща в рядка и търсена стока и изворите могат да станат причина за 

конфликти. С разтопяването на ледниците по полюсите и възможността да се стигне до 

нови запаси от петрол и газ и да се създадат нови, по-кратки морски пътища, нараства и 

рискът от териториални спорове. Съществен проблем при борбата с промяната в 

климата е да се разруши връзката между икономическото развитие и изкопаемите 

горива. Има различни алтернативи – биомасата, слънчевата, вятърната и водната 

енергия, енергията на морските вълни, събирането и складирането на въглеродния 

окис. Но във всички тези области трябва много да се работи, за да станат тези 

енергийни източници истински конкурентноспособни. Европейската комисия предложи 

Стратегически технологичен план за енергетиката, в който се подчертава, че Европа 

може да обедини научноизследователските си ресурси в областта на енергията и да ги 

използва по-ефективно, така че в близко бъдеще да бъдат намалени емисиите на 

въглероден двуокис. Борбата с промяната в климата не се изчерпва с изследванията в 

областта на енергетиката. Седмата рамкова програма на ЕС за научноизследователска и 

развойна дейност, възлизаща на над 50 млрд евро, е красноречив пример 

разработването на нови, по-чисти технологии в изследователската програма за 
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транспорта, включително и 300 млн. евро, предвидени за всички промишлени отрасли, 

които обслужват въздухоплаването.  

Научноизследователската дейност в областта на материалите може съществено да 

допринесе за енергийната ефективност на сградите или за евтино производство на 

слънчеви панели. Могат да се подобрят системите за преработка на отпадъците и за 

защита на водоизточниците. Могат да се проектират по-ефективни напоителни 

системи. Биотехнологиите и агрономическите изследвания могат да стимулират 

отглеждането на устойчиви на суша сортове и да препоръчат оптимално използване на 

съществуващите земи. Можем да впрегнем силата на информационните технологии в 

името на по-ефективно използване на ресурсите. Социално-икономическите 

изследвания могат да изиграят безценна роля за оценката на мащаба на проблема, 

въздействието му върху нашите икономики и общества и политическите реакции.  

Съвременната история на климатимните промени и борбата с промените  в 

климата най-точно отговарят на въпроса дали това, което напоследък наричаме 

„промяна на времето” са температурни аномалии, или са прогресираща температурна 

тенденция, израз на общо планетарни климатични изменения? Според д-р Пенчо П. 

Пенчев3 глобалните температурни тенденции са само един от стотиците индикатори за 

глобални климатични изменения – повишаващо се морско равнище, топене на 

полярните и алпийски ледове, засушавания, намаляване на горите, настъпление на 

пустините, заболели коралови рифове, вирусни пандемии, унищожени селско- 

стопански реколти, миграционни вълни и т.н. Проблемът е толкова сложен, че 

принуждава известният международен икономически консултант Джефри Сакс през м. 

март на 2006 г. да заяви в Ню Йорк4: 

„Въпросният температурен индикатор е наблюдаван с трепет и тревога от няколко 

поколения климатолози и учени с качества от нобелов порядък. Температурните 

изменения са един от елементите на непрекъснатия дебат за изменение на климата, 

воден аргументирано, поне след 1827 г., когато френският учен Жан-Баптист Жозеф 

Фурие, откри парниковия ефект.  Статистиката е безкомпромисна. Двадесетте най-

горещи на планета години, за периода след 1880, от когато се счита, че имаме 

наблюдения с приемлива точност, са: Първото място - 2005 г.; Второ място - 1998 г.; 

Трето място – 2002 г.; Четвърто – 2003 г.; Пето - 2004 г.; Шесто - 2001 г.; Седмо - 1997 

г.; Осмо - 1990 г.; Девето - 1995 г.; Десето - 1999 г.; Единадесето – 2000 г.; Дванадесето 

– 1991 г.; Тринадесето – 1987 г.; Четиринадесето - 1988 г.; Петнадесето – 1994 г.; 
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Шестнадесето – 1983 г.; Седемнадесето – 1996 г.; Осемнадесето - 1944 г.; 

Деветнадесето - 1989 г.; Двадесето - 1993 г.     

Температурни изменения

 

Графика 1             

Източник: Global Warming 101 2005 Vies for Hottest Year on Record  

http://www.ucsusa.org/global_warming/science/recordtemp2005.html 

 

Периодът след Фурие може да бъде разделен на три. Първият, това е Великият 

дебат на Ренесанса за човека и природата, в това число и за климата, обобщен във 

Великия научен синтез. През  1827 г.: Френският ерудит Жан-Баптист Фурие прави 

предположението за съществуването на атмосферен ефект, подържащ планетата Земя 

по-топла сравнение с това, ако този ефект не съществуваше. Той използва аналогията с 

оранжериите. А в 1857 г.: Маркс пише на д-р Кугелман:”Всяка нощ работя като луд, за 

да събера основните черти преди идването на потопа”.5 Очевидно Маркс е знаел за 

глобалното затопляне, но е разбирал неговият ефект не само върху морското равнище, 

но и влиянието му върху икономическите отношения, нещо което пропива основите на 

неговите изследвания за равновесието във всички обществени системи. Всички тези 

дедуктивни изводи днес с пълна сила се потвърждават от емпирични изследвания. През 

1859 г. Чарлс Дарвин в „Произход на видовете” обосновава значението на климата за 

еволюцията на видовете. Изследванията му върху коралите дава безценна информация 

за измирането им - застрашени са над 60% от цялата им популация. През 1863 г.: 

Ирландският учен Джон Тиндал публикува статия, описваща как водните пари могат да 

бъдат газ, предизвикващ оранжериен ефект.  В 1865 г.: отново  Маркс, развивайки 

трудовата теория за стойността на А.Смит и Д. Рикардо, поставя природните, 

респективно климатичните условия, в основата на икономическите отношения. Това 

http://www.ucsusa.org/global_warming/science/recordtemp2005.html
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той дефинира ясно в трудът си „Работна заплата, цена и печалба”. През 1875 г.: 

Фридрих Енгелс започва писането на „Диалектика на природата”, която и до ден 

днешен остава единственият опит за системно представяне на развитието на околната 

среда в икономико-социален аспект.  

Вторият период. През 1890-те: Шведският учен Свен Архениус и американецът 

П. К. Хофмайстер, независимо един от друг, разглеждат проблемите, които могат да 

бъдат предизвикани от СО2, нарастващ в атмосферата. Двамата учени разбират, че при 

изгарянето на изкопаеми горива може да се получи ефект, водещ до затопляне, но не е 

било възможно да бъде заподозряно глобално затопляне. 1890-1940: Средните 

температури на атмосферата се увеличават с около 0.25 градуса С. Някои учени, като 

американеца Шар Пили например, виждат в това признак за действието на парниковия 

ефект. В периода 1940 г. до 1970 г. се наблюдава общо планетарно застудяване от 0.2 

градуса С. Научния интерес към парниковия ефект избледнява, някои климатолози 

предричат нов ледников период. Но в 1957: Американският океанограф Рогер Ревелле 

предупреждава, че човечеството извършва “крупномащабен геофизически 

експеримент” на планетата, пускайни свободно парникови газове, които съпътствуват 

производствата. Колегата му Дейвид Киллинг полага началото на непрекъснатият 

контрол върху равнището на СО2  в атмосферата. Киллинг установява повишаването му 

от година на година.  В седемдесетте години на 20-ти век  изследвания на 

американското министерство на енергетиката предизвикват нарастване на 

притесненията относно глобалното затопляне. Към същото време се отнасят и 

общоизвестните доклади на Римския клуб за границите на растежа, където се третират 

и въпросите на парниковите газове. 

През 1979 г. се организира първата Световна конференция по климата, която 

приема изменението на климата като първостепенен проблем и предупреждава 

правителствата “да предвидят и предотвратят потенциалното анторопогенно 

предизвикано изменение на климата”. През 1985 г. е първата Главна международна 

конференция по парников ефект във Вилач, Австрия,  отчитаща, че „през първата 

половина на следващото столетие парниковите газове ще предизвикат повишение на 

глобалните температури, които ще се бъдат най-високи, в сравнение с цялата история 

на човека”. Това може предизвика повишаване на морското равнище до един метър, 

предупреждават участниците. Конференцията отбелязва, че и други газове освен СО2, 

от типа на метан, озон, СОFs и азотни окиси, също допринасят за планетарното 

затопляне. 1987 г. - най-горещата година, отчетени са рекордни температури. А цялото 
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десетилетието след 1980 г. се оказва най-горещото десетилетие, със седем от осем най-

високите температури, регистрирани до 1990 г. Дори най-хладните температури през 

80-те години на 20-ти век, които са били регистрирани, са по-високи от регистрираните 

температури след 80-те години на 19-ти век. През 1988 г. глобалното затопляне вече 

привлича заглавията на вестниците по цялата планета, след като учените при 

слушанията в Конгреса от Вашингтон – окръг обвиняват управлението на САЩ за 

влиянието върху глобалното затопляне и настъпващата суша. На международна среща 

за климата в Торонто се приема призив за 20 процентно съкращаване на глобалните 

CO2 емисии до 2005 г. ООН основава Междуправителствена група по изменение на 

климата (IPCC), която да анализира и съобщава научните резултати. Американският 

климатолог Джеймс Хенсън предупреждава Комитета за енергийни и природни 

ресурси към сената на САЩ, че увеличеното количество въглероден двуокис и на други 

“парникови” газове в атмосферата води до глобално затопляне и представлява заплаха 

за човешката раса. От научен, проблемът се превръща в политически. 

През 1990 г. е публикуван  Първият научен доклад на Междуправителствената 

група по изменение на климата, който разкрива, че планетата се е затоплила с 0.5 

градуса С в сравнение с предишното столетие. Групата предупреждава, че само 

радикални мерки, които могат да спрат повишаването на емисиите от парникови газове, 

ще предотвратят сериозно глобално затопляне. Осигурява се силно научно присъствие 

за преговорите на ООН  по подготовка на Конвенцията за климата. Джон Хоутън – 

климатолог, представя на Даунинг Стрийт 10 в Лондон проблема за глобалното 

затопляне пред кабинета на тогавашния министър председател г-жа Маргарет Тачър. 

На Запад започват т.нар. тихи революции, преход към устойчиво развитие, а в страните 

от Централна и Източна Европа се разиграва сценария на нежните революции.  

През 1991г. изригва вулканът Пинатубо във Филипините, уврежда стратосферата, 

предпазваща Земята от слънчевата радиация, и помага да се прекъсне затоплящата 

тенденция. Температурите се понижават за две години. След това затоплящата 

тенденция се проявява отново. Учените предупреждават, че този случай показва, колко 

е чувствителни са глобалните температури към нарушенията в атмосферата. През 

1992г. в Рио де Жанейро се провежда Срещата на върха по околна среда и развитие. 

Това е най-голямата демократична среща на планетата за всички времена. Приети са 

декларация от Рио де Жанейро по околна среда и развитие, Програма ХХI век, 

подписани са конвенциите за защита на горите, за биологичното разнообразие и 

Договорът за изменение на Климата. Последният  е подписан от 154 нации в Рио де 
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Жанейро, страните приемат да предотвратят “опасното” затопляне от оранжерийните 

газове и подписват система от цели за съкращаване на емисиите от 

индустриализираните страни с базово равнище от 1990 г. и цели за 2000-та година. 

Съдейки по документите и конвенциите, приети в Рио де Жанейро’92, няма никакво 

съмнение, че това е планетарна система за климатична адаптация и развитие. 

През 1994 г. алианс от Малки островни държави – много от които са застрашени 

да изчезнат под вълните в резултат на повишаване на морското равнище от топящите се 

ледници, предявяват изисквания за снижаване на емисиите с 20 процента към 2005 г. Те 

вярват, че това ще доведе до спиране на повишаването на морското равнище с 20 

сантиметра.   1995 г. е най-горещата година за всички времена. През м. март започва  е 

мандата на Берлин по климата  и климатичните изменения. Стига се до съгласие да се 

подпише на първата, цялостно разглеждаща въпроса за климата среща, Конвенция за 

изменение на климата. Индустриалните страни се съгласяват за необходимостта от 

преговори за реално съкращаване на техните емисии,  както и да бъде сключен договор 

до края на 1997 г. Става дума за общо известния Протокол от Киото към 

Международната конвенция за изменение на климата. През м. ноември, 

Междуправителствената група отправя предупреждение, че „затоплянето не е 

причинено от естествени причини и че свидетелства за значимо човешко влияние върху 

глобалния климат”. Докладът предсказва, че при “обичаен бизнес сценарий”, 

глобалното затопляне към 2100 г. ще бъде между 1 до 3.5 градуса С. 

През 1996 г. на Втората среща относно Конвенцията за изменение на климата, 

САЩ се съгласяват за първи път на юридически задължителни цели за емисии и 

застават на страната на Междуправителствената група срещу влиятелните “скептици” 

учени. След четири годишна пауза, глобалните емисии показват рязко покачване на 

СО2, учените предупреждават, че болшинството индустриализирани страни няма да 

стабилизират към 2000 година емисиите си на равнището от 1990 г. В България е 

разработен Първи национален доклад по изменение на климата. През 1997 г. 

Протоколът от Киото поема юридически задължения за намаляване на емисиите от 

парникови газове /отчетени с въглероден двуокис еквивалент от индустриалните 

страни/ средно с 5,4 %, което да бъде изпълнено към 2010 г. Срещата приема мерки за 

гъвкавост, разрешавайки на страните да търгуват с емисии, както и да отчитат 

поглъщането на емисии от въглероден двуокис от горите, а и да инвестират в други 

страни. Точнов този момент САЩ отказват да ратифицират договора, докато не се 

докаже “значително участие” в съкращаването на емисиите от страна на развиващите се 
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страни6. През същата година се провежда първата среща от Групата на G8 – осемте най-

развити страни, проблемът за климатична адаптация е в основата на дебатите на 

срещата в Денвър7.  

На последвалите преговори в Буенос Айрес, през 1998г., страните все още не са в 

състояние да решат дискусиите по Протокола от Киото, “книга за правилата”, а 1998 г. 

е най-горещата година в най-горещото десетилетие от най-горещото хилядолетие8. 

През 1998 г. срещата на G8 e в Бирмингам9. През 1999г. се провежда Среща на страните 

по протокола в Киото в Бон, Германия10. Срещата на G8 e в Кьолн11. През 2000 г. е 

Срещата на Хилядолетието, в която учените преоценяват бъдещето на емисиите и 

предупреждават, че Светът ще се затопли с 6 градуса в рамките на ХХI век. Серията от 

значими наводнения от целият свят подкрепят опасението, че глобалното затопляне 

увеличава риска от извънредни събития, свързани с климата. Преговорите отпращат 

въпроса в Хага, за да се завърши “книгата за правилата от Киото”. Не се стига до 

споразумение, защото и ЕС и САЩ се оттеглят12. Решението в крайна сметка е 

отложено до м. май 2001 г. На срещата на върха през 2000 г., са приети Целите на 

Хилядолетието, които имат значение за адаптацията на човешкия род към променящата 

се околна среда, в резултат на климатичните изменения. В същата година е разработен 

и български план  за климатична адаптация, но нито е публикуван, нито е 

популяризиран. Срещата на G8 се провежда в Окинава,13 но без решителни 

договорености. 

През 2001 г. новият американски президент Джордж Буш се отказва от Протокола 

от Киото с мотив, че ще навреди на икономиката на САЩ. След известно колебание, 

другите нации се съгласяват да продължат напред с преговорите в Бон през м. юли и в 

Маракеш през м. ноември. Богатите нации приемат да намалят с 1,5 % емисиите, в 

разрез с обещаните 5.4%, с мотив, че така протоколът ще бъде ратифициран от техните 

законодателни органи, за да може той да встъпи в сила преди края на 2002 г. Срещата 

на страните по протокола от Киото се състои в Маракеш, Мароко от 29.10.2001 до 

09.11. 2001 г. - COP 7 14, Срещата на G 8 e в Генуа15. През 2002 г. Европейският съюз 

ратифицира Протокола от Киото, а администрацията на президента на САЩ признава 

антропогенния характер на причините, водещи до изменение на климата и призовава за 

адаптация към изменящият се климат. Този път Австралия, водена от тесните си 

икономически интереси и следвайки позицията на САЩ, заявява желанието си да се 

оттегли от Протокола от Киото. От 26.07.2002 до 04.08.2002 г. следват дебати по 

изменение на климата на Срещата на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург.  Осма 
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среща на страните по протокола от Киото от 01.10.2002 до 01.11.2002 г. се състои в 

Делхи, Индия - COP 816, а Срещата на G8 e в Канаскис17.  

През 2003 г. от 29 септември до 3 октомври,  с резолюция на ООН, под патронажа 

на президента Путин, в Москва се провежда Световна среща по климатичните 

изменения. Повече от 2000 участници от повече от 100 страни от света обсъждат 

четири научни направления: Състояние на науката за изменение на климата; 

Екологични, социални и икономически решения, роля на технологиите; Смекчаване 

последиците и адаптация към климатичните изменения; Диалог на заинтересованите 

страни. Проведени са три кръгли маси: Енергетиката и изменението на климата; Пазар 

на въглеродния двуокис; Социални въпроси. България няма представител и на тази 

конференция. Девета среща на страните по протокола от Киото се провежда от 1 до 

12.12.2003 г. в Милано, Италия - СОP 918. През същата година, само за една седмица в 

началото на м. август, гореща атмосферна вълна отнема живота на 36 000 европейци, а 

в света - общо на 160 000 души - загуби като при война.  Срещата на G8 е в Евиан19. 

През 2004 г. Протокола от Киото  не може да влезе в сила, поради отказа на САЩ да го 

ратифицират във вида, в който е приет от всички страни. В последния момент Русия 

ратифицира протокола.  

Започва третия период по практическа реализация на мерките за климатични 

изменения в рамките на договореностите от Протокола от Киото. Предвижда се среща 

на страните по протокола от Киото 6-ти до 17-ти декември 2004 г. в Буенос Айрес – 

Аржентина - COP 1020, както и Среща на G8 в Си Айланд21. През 2005г. Юбилейна 

среща на върха по случай Шестдесетата годишнина от основаването на ООН, приема 

Декларация за развитието, където проблемите за климатичните проблеми са 

инкорпорирани във философията за устойчиво развитие. Това дава основание на 

икономиста Джефри Сакс да разработи планетарен план за приложение на Целите на 

Хилядолетието, като пледира за политическа линия от следните пет точки: 

-План за действие, приет от всички страни (и България) – Целите на хилядолетието за 

развитието; 

-Да се засили ролята на ООН; 

-Да се мобилизира световната наука; 

-Да се подкрепи устойчивото развитие; 

-Да се поеме личен ангажимент.22 

България публикува Втори национален план за действие по изменение на климата 
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2005 – 2008 г., който обаче не е съгласуван с Националната стратегия за устойчиво 

развитие, защото България няма разработена такава. Може да се разсъждава доколко е 

автентичен този план, след като не е ясно, каква икономика ще има страната и какви 

вредни емисии ще излъчва тя. Осъществена е единадесетата среща на страните по 

протокола от Киото – COP 1123, а Срещата на G8 е в Гленигълс24. През 2006 г. заседава 

Дванадесетата среща на страните по Протокола от Киото - COP 1225 в Найроби, а 

Срещата на G8 е в Петербург26. Състоянието с климатичните промени на планетата е 

отчетено като драматично и се поставя въпрос за радикални промени с цел климатична 

адаптация. Счита се, че парниковите газове трябва да бъдат стабилизирани на равнище 

460 – 480 частици на един милион частици атмосферен въздух. Това трябва да бъде 

постигнато до 2030 година и означава, че развитите в индустриално отношение страни, 

каквито са Индия и Китай, трябва да намалят своите емисии с 70 % в следващите 20 

години. Приблизително такива намаления в този момент имат само няколко страни от 

бившия социалистически лагер, включително и България, но намаленията на 

парниковите газове е постигнато с тотално разстройване на икономиките и енергийните 

си системи. Това им коства, невероятни демографски, икономически и социални 

загуби. Всъщност цялата икономия на парникови газове на планетата за периода от 

1990 г. до 2006 г. по същество е реализирана от страните на бившия социалистически 

блок. Тази климатична адаптация – намаляване драстично на парниковите им газове, е 

извършена зад гърба на населението, чрез призната от световната наука ирационалнна 

идеология – Вашингтонския консенсус. И заради което България загуби 10% от горите 

си, нещо, което е противопоказно на климатичната стабилизация и унищожи почти 

напълно иригационната си система. Странното за България е, че за разлика от всички 

останали 26 страни на Европейския съюз, тя единствена  е извършила кличатичната 

адаптация с намалените 55 % на парниковите газове, без да е разработила и да следва 

национална стратегия за устойчиво развитие.  

От изложеното по-горе според д-р Пенчо П. Пенчев следва, че въпросните 

екстремални температурни изменения не са плод на температурни аномалии, а „на 

процес на изменение на планетарния климат, засягащ цялата планета Земя – атмосфера, 

геосфера, биосфера, демографска структура, културите от цялата съвременна 

цивилизация. Адаптацията е императивен процес, предизвикан от неадекватна 

организационна и технологична структура на човечеството. Процесът се отнася до 

коеволюцията на човешкия род спрямо развитието на природните предпоставки на 

живот. ”Всичко следва да се развива под императивите на климатичната адаптация, 
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докато човечеството не установи система на устойчиво разширено възпроизводство за 

цялата планета. Никога повече човечеството няма да може да се развива, без да държи 

сметка за глобалния хомеостазис. Светът поема преход към устойчиво развитие пред 

1972 г., Европа прави това през 2001 г., а България пропуска тези години от общо 

европейския и общопланетарния процес за устойчиво развитие и ще трябва да 

компенсира пропуснатото с инвестиции в човешкия си капитал, в рамките на 

разработка на своя стратегия за устойчиво развитие, в следваща Програма ХХI век. 

Бъдещето на Европа е в интеграция чрез устойчиво развитие – съгласуване – 

координация, субординация, синхронизация на националните стратегии под 

принципите на общо европейската стратегия за устойчиво развитие. Процесът за 

устойчиво развитие не е завършен, той е в самото си начало и ще завърши едва, когато 

бъде установена общопланетарна система за устойчиво развитие, непротиворечаща на 

планетарното равновесие. 

Първият глобален проблем е стабилизацията на световното население на равнище, 

не по-голямо от девет милиарда човека. Това има отношение към устойчивостта, тъй 

като икономика на планетата с над 9 милиарда човека, не би могла да функционира при 

сегашната енергийна и технологична структура, както и при възникващите въпроси с 

природните ресурси, суровини, материали. На Графика № 2 e са представени 

възможните сценарии на развитие на световното население. 
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Графика №2 

 

Европа и България имат обратния проблем с населението си. Болшинството 

страни имат проблем със стабилизация на числеността на своето население. България е 

с възможно най-тежките демографски проблеми и най-ниското равнище на раждаемост. 
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Това извежда на първо място проблема за нейното устойчиво развитие, което трябва да 

реши въпроса за достигане фертилно поведение на една жена средно 2.1 до 2.4 деца в 

следващите 10 до 15 години. 

На Графика № 3 е показана тенденцията на планетарните температури, която е 

във функция от ръста на населението и използуваните от него неадекватни на 

климатичната стабилност технологии. Ясно се вижда, че в периода след 1992 г. има 

спад в равнището на изхвърляните емисии. Една част от бившите социалистически 

страни задържат равнища от порядъка с -30 до -60 % процента под тези от 1988 г., 

втора част от развитите страни очевидно полагат технологични усилия и имат известни 

резултати, но далеч по-ниски от необходимите след 2007 г. 60 – 70%. Трета част, 

“купува чист въздух” от страните, които са разрушили своите икономики и увеличават 

за тяхна сметка своите емисии, осигуряват икономически и социален просперитет. 

Получава се така, че населението от бившите социалистически страни “умира на 

чисто”, а тези от някои развити страни “живеят на мръсно”, замърсявайки цялата 

планета. 
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Графика № 3 

 

Битката за конверсия на световната икономика за преход от развитие по 

траектория 2, показана на графиката, към траектория 3, изисква неимоверни 

общоцивилизационни и общоевропейски усилия, които се свеждат до създаване на 

принципно нова технологична основа на цивилизацията с цел първо да бъдат 

стабилизирани парниковите емисии на равнище от 460 до 480 частици CO2 еквивалент 

вместо сегашните 370, при устойчива основа от прединдустриалните години 280, в 
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периода до 2020 – 2030 години. Това е залогът, който трябва да спре зловещата 

температурна тенденция след 1990 г., показано на Графика № 4. 

 

Графика № 4 

 

Както се вижда, от равнищата на парникови газове в атмосфера, които ще бъдат 

стабилизирани или не, зависи бъдещето и сигурността на всеки човек на планетата, 

независимо от кой народ или нация произхожда. Процесите, които предопределят тези 

равнища, не са лесни за разбиране от болшинството учени, още по-малко от 

политическите лидери, а е необходимо да ги разбират всички – жени, мъже, деца, 

бизнес лидери, местни власти, дипломати и т.н. Досегашната скромна практика на 

някои компании, провеждащи политика на корпоративна и социална отговорност, 

показва необходимостта целия персонал без изключение да бъде обучен за разбиране 

проблемите на климатичната адаптация и стабилизация. Последният оценъчен доклад 

на климатичните изменения от Междуправителствената група за изследване на климата 

(IPCC), е разработен от колектив от 2500 изследователи, 800 души, съдействали за 

оформянето на доклада, 450 водещи автори от 130 страни, работещи по проблемите на 

климатичните изменения, 6 години работа, изразени в 4 тома. 

За разлика от синоптичните и метеорологични прогнози, анализа, синтеза и 

прогнозите за климатични изменения са резултат: Първо, на огромна по обем матрица 

от измерители и показатели на процеси – природни и антропогенни, водещи до 

климатични изменения; Второ на дълбок, корелационен факторен анализ, разкриващ 

причинно-следствените връзки от природен характер и влиянието на човешката 

дейност. Балансът се управлява от уравнение, държащо сметка за интензивността на 

замърсителите с парникови газове и естествените неутрализатори – гори, океани и т.н. 

Фигура № 
Средна температура
на планетата Земя
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От времето на Фурие във фокуса на причинителите на глобалното затопляне са 

парниковите газове, сред които въглеродният двуокис се използува като 

стандартизирана мярка, по отношение на която се съизмерват всички останали газове с 

парников ефект. Те са описани и законодателно утвърдени в Протокола от Киото. Това 

е нужно за изчисление на Глобалния потенциал на затопляне. На всеки парников газ е 

присъдена емпирично определена стойност, която той обективно притежава, различна 

от единица, стойността на приетия за еквивалент СО2. Различните парникови газове 

имат и различен времеви хоризонт, вариращ от 20 до 500 години на действие в 

атмосферата, след момента на тяхното изхвърляне. Феноменът  Глобален потенциал на 

затопляне, прави връзката между изхвърлените парникови газове в атмосферата и този 

на температурните изменения нелинейна, и с различно време на проявление. От своя 

страна, парниковите газове се делят на такива, които се изхвърлят в атмосферата от 

природни процеси, свързани с геологичните и биологични процеси на планетата, и 

такива, които са резултат на човешкия обмен на вещества между човек и природа. 

Безспорно от групата на последните  под наблюдение са тези, които са свързани с 

икономическата активност на хората. Не се следят получените в резултат на 

непрекъснатия метаболизъм, обмяна на вещества, между човешката физиологична 

същност, човешкото тяло и заобикалящата го среда – атмосфера, вода и т.н., те се 

считат за пренебрежимо малки, незначителни. 

С цел мониторинг и управление на климатичните промени, доколкото това е 

възможно, през 2003 г., под наблюдение от Международната междуправителствена 

група са: 4 942 източника от Енергетиката на планетата, изхвърлящи 10 532 MtCO2 

годишно; Производство на цимент - 1 175 източника, изхвърлящи 932 MtCO2 годишно; 

Нефтопреработващи заводи – 638 източника, изхвърлящи 798 MtCO2  годишно; 

Стоманолеярна промишленост - 269 източника, изхвърлящи 646 MtCO2  годишно; 

Нефтохимическа промишленост – 470 източника, изхвърлящи 379 MtCO2  годишно; 

Преработка нефт и газ - данни за източниците няма, но изхвърляните газове са 50 

MtCO2  годишно, а от други източници 90 броя – 33 MtCO2  годишно; Биомаса и 

биоенергетика - 303 броя, изхвърлящи 33 MtCO2 годишно. Общо източниците под 

наблюдение са 7 887, които изхвърлят 13 468 MtCO2  годишно. Към тях се прибавят и 

парниковите газове, изхвърляни от  транспорта – леки коли, камиони, самолети, кораби 

и т.н.; селското стопанство – животновъдство, растениевъдство, обработката на 

почвите и т.н.; изхвърляния на парникови газове от битовото потребление и отпадъци. 

Ето тези дейности и резултати, в най-общи линии, са в основата на човешкото влияние 
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върху климата на планетата, разпределението на парниковите газове може да бъде 

представено  и по страни в информация от COP 12, Конференция на страните по 

проблемите на промените на климата в Найроби, 6-ти – 17-ти ноември 2006 г. в 

графики 5 и 6. 

 

Промени на емисиите от парникови газове
по страни, участвуващи в протокола от Киото

за периода 1990 до 2004 г. Включително с отчитане
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Abstract 

In this study we developed very well validated thermodynamic models for solution 

behavior and solid-liquid equilibrium for all fluoride binary systems, for which activity data 

are available. The subject of modeling study are 5 fluoride systems of the type 1-1 (HF-H2O, 

NaF-H2O, KF-H2O, RbF-H2O, and CsF-H2O) from low to very high concentration at 298.15 

K. The models for nitrate systems described in this study are of high importance, especially in 

development of technology for production of fluoride compounds needed in pharmaceutical 

industry. Models are developed on the basis of Pitzer ion interactions approach. The 

recommendations on mean activity coefficients (±) have been used to construct the model for 

HF-H2O system. To parameterize models for all other 4 binary systems we used all available 

raw experimental osmotic coefficients data (φ) for whole concentration range of solutions, 

and up to saturation point. The predictions of new developed here models are in excellent 

agreement with experimental osmotic coefficients data, and with recommendations on activity 

in binary solutions from low to very high concentration: up to ≈ 36 mol.kg-1 in CsF-H2O. The 

thermodynamic solubility products (as ln Ko
sp) of 4 solid phases [NaF(s), KF(s), RbF(s), and 

CsF(s)] have been determined on the basis of evaluated binary parameters and using 

experimental m(sat) solubility data.  

Keywords: Computer chemical modeling; Pitzer approach; Binary fluoride systems 

(HF-H2O, NaF-H2O, KF-H2O, RbF-H2O, and CsF-H2O); Solution and solute activity; Solid-

liquid phase equilibrium. 
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Abstract 

We know electric vehicles are meant to be emission-free and genuinely good for the 

planet, but there as some drawbacks that the hydrogen powered internal-combustion engine or 

the fuel cell, can solve. Using fuel cells that consist of oxygen and compressed hydrogen 

instead of standard battery cells that depend on expensive and hard to find materials, the 

extraction of which is bad for the environment. The usage of hydrogen as fuel in internal 

combustion engines, replacing petrol and producing zero emissions. 

Keywords: Fuel cell, Green vehicle, Hydrogen fuel, Hydrogen economy, Hydrogen 

vehicle.  

Note: Mario Vasilev, Ekaterina Konstantinova - Computer Technologies in 
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Въведение 

Във времена като днешните, в които сме свидетели на едно масирано 

настъпление на така наречената „електрификация“ на автомобилите, много често 

забравяме за някои свързани с тях, а и с екологичния частен транспорт проблеми, както 

за алтернативи, допълващи или подобряващи качествата на автомобилите, 

придвижващи се с ток, а също и „хибридните“ возила. Преходът към следващо ниво е 

свързан с нови съществени промени [1]. 

Настоящият доклад има за цел да даде светлина върху водорода, като средство 

за изграждане на един по-чист автомобилен транспорт, и разглежда начините, по които 

той може да бъде използван във возила, практически лишени от вредни емисии. 

Независимо дали сме страстни шофьори с любов към автомобилите, или водачи 

за които те са просто средство за придвижване, ние можем да получим продукт, който 

не просто да отговаря на изискванията, но и наистина да бъде екологичен и с 

минимален отпечатък върху околната среда [3]. Всичко това може да ни даде 

водородния газ, като заместител на петролните деривати бензин и дизел, или като 
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гориво в горивна клетка, която да замести батериите в хибридите и електромобилите 

които виждаме днес. 

Водородът като гориво 

Водородът не просто е най-силно разпространеният елемент във Вселената. Не 

просто е съставна част на водата, минералите и киселините, както и важна част от 

всички въглеводороди и всички останали органични съединения. Всъщност 98% от 

познатата вселена, по-специално слънцето и звездите, се състои от водород.  

За първи път водородният газ е получен по изкуствен път през втората половина 

на XVIII век. Тогава се установява че при изгарянето му се образува вода, т.е. няма 

замърсяване. От тук по-късно идва и идеята за внедряването му в автомобили. Първата 

стъпка обаче е, да разберем как се добива това гориво, както и разходите, свързани с 

този процес. И тук срещаме първия, и най-голям недостатък на този прекрасен химичен 

елемент – скъпото му промишлено производство. За първи път той е получен чрез 

смесването на метали и киселини от родения в Ница британски учен Хенди Кавендиш. 

В днешни дни обаче най-често използваната технология е чрез преработка на 

природен газ (най-често метан), както и чрез електролиза на водата. Именно чрез 

втория метод днес учени от цял свят търсят усилено начин за добиване на водороден 

газ на по-ниска цена. Тестват се различни видове електроди, чрез които разпадането на 

водата до водород и кислород да бъде постигнато на по-достъпна цена. 

Автомобилни технологии, използващи водородния газ като 100% 

екологично гориво 

И ето че вече е време да разгледаме подробно как този прекрасен химичен 

елемент, може да бъде нашето 100 % екологично гориво, не просто за личния ни 

автомобил, но и за така нужните ни международни товарни превози, чрез които стоките 

достигат до магазините и аптеките ни.  

За първи път концепта за горивна клетка е описан от британския учен сър 

Хъмфри Дейви през 1801 г., а малко по-късно тя става реалност благодарение на друг 

учен, на име Уилям Гроув. Началото на XX век вижда и раждането на първата алкална 

батерия с горивна клетка. С този напредък, през 1959 г. една американска компания за 

машини в индустрията, поставя 15-киловатова горивна клетка на един от тракторите си. 

Това се смята и за първото модерно превозно средство с горивна клетка [2], [5]. 

Както разбрахме обаче, при изгарянето си водородът отделя само вода и водни 

пари. Кога обаче се ражда и идеята той да бъде приложен и в двигател с вътрешно 
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горене? Както знаем, самата концепция за автомобили, задвижвани от двигатели с 

вътрешно горене (ДВГ), предхожда тази за автомобили с горивни клетки. Така през 

далечната 1806 г. френският инженер Франсоа Исак дьо Риваз създава първият в света 

водороден двигател с вътрешно горене, и го кръщава на себе си. През 1860 г. се появява 

и така нареченият Hippomobile, дело на белгийския инженер Етиен Леноар. Особеното 

при него е, че едноцилиндровият му двигател му работи и с водороден газ, а три години 

след създаването си вече е тестван и на публичните пътища във Франция (фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Двигател на Леноар 

Както става ясно дотук, видовете автомобили, работещи на водород се делят на 

два типа: 

– Fuel Cell Vehicle (FCV) – електромобил, използващ горивна клетка на мястото на 

конвенционалната батерия, създаването на която зависи от скъпи суровини, за 

които често е необходимо трудоемко и неприродосъобразно сондиране. При това 

цената на батерията остава висока поради горепосоченото. Така имаме наистина 

екологичен електромобил; 

– Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle (HCEV) – двигател с вътрешно горене, 

използващ водороден газ вместо петролни продукти, и отделящ водни пари вместо 

вредни емисии, т.е. 100 % екологичен ДВГ. 

Следва да бъдат разгледани детайлно и поотделно двата типа автомобили. 

Автомобили с горивна клетка (FCV) 

В своята същност това представляват от скоро познатите ни електромобили, но 

със сериозната разлика, че на мястото на скъпата и неекологична батерия, намираме 
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горивна клетка, съдържаща водород и кислород. Най-кратко казано горивната клетка 

преобразува химичната енергия на окисляването на дадено гориво в електрическа 

енергия. При това тя прави това при непрекъснато подаване на гориво като водород и 

кислород, както е и с относително стабилни електроди. Това означава, че те не се 

променят както при конвенционалната галванична батерия с всеки заряд и разряд. 

Друго много важно предимство на горивната клетка пред акумулаторната батерия за 

електромобила, е именно съдържанието ѝ, или по-скоро неналичието на скъпи 

суровини, като литият от литиево-йонните автомобилни батерии например [6], [10]. 

Автомобили използващи горивна клетка (FCV), макар и не толкова популярни се 

произвеждат и днес. Първият такъв в историята се ражда през 1966 г. в САЩ – 

Chevrolet Electrovan, и е резултат от технологичната надпревара по време на Студената 

война (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. General Motors/Chevrolet Electrovan от 1966 г. 

В днешни дни компании като Hyundai продължават да произвеждат версии на 

популярни свои модели, но използващи горивна клетка за задвижване [4], [6]. Други 

популярни такива автомобили са Honda Clarity Fuel Cell, както и най-популярният от 

този вид автомобили – Toyota Mirai (фиг. 3). 

Нека сравним автономията с едно зареждане на популярни електромобили с 

FCV автомобили. Plug-in all electric автомобили: 

– Tesla Model S в производство от 2012 г. до днес – от 410 km в базовата 

модификация до 560–628 km с най-голямата 100 kWh батерия; 

– Nissan Leaf (ZE1) в производство от 2017 г. до днес – от 243 до 270 km. 

Fuel cell electric автомобили: 
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– Honda Clarity Fuel Cell в производство от 2016 г. до днес – 589 km; 

– Toyota Mirai в производство от 2014 г. до днес – 502 km. 

Горивните водородни станции, макар и с доста ограничена численост, се радват 

на все по-висока популярност, както показва и проучване проведено през 2019 г. в 

Калифорния, от интернет платформата Hydrogen View. Според данните посочени от тях 

в щата има около 7500 превозни средства с горивни клетки, частни и отдавани от 

компании под наем. Предстои изграждане на още водородни станции за зареждане. 

Според проучване на Американската агенция за опазване на околната среда от 2016 г. 

употребата на FCV автомобили годишно възлиза на между 1200 и 1600 долара годишно 

за гориво. Проучването е правено само на територията на Калифорния. 

 

Фиг. 3. Автомобили с горивна клетка (FCV) Toyota Mirai 

на служба в полицейските сили на Берлин 

Бъдещето за FCV автомобилите изглежда оптимистично, въпреки все още не 

толкова широката инфраструктура на станциите за зареждане на автомобилите, и 

високата им стойност. Като пример за това можем да дадем държавни органи, които 

преминават към ограничено ползване на FCV автомобили, с опция за разширеното им 

внедряване. 

Предимствата на FCV автомобилите обаче, са неоспорими – с напредването на 

технологиите за по-големи и надеждни резервоари, както и доста по-голямата 

автономия, която притежават в сравнение с вече познатите ни електромобили, 

бъдещето определено ще вижда все повече и повече такива машини по пътищата. 
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Автомобили с ДВГ на водород (HCEV) 

 За голяма част от автомобилните ентусиасти, двигателят с вътрешно горене 

като технология е нещо, което не трябва да изчезне. Знаем обаче за вредите, които той 

носи след себе си за нашата планета. Но какво ще се случи ако заместим петролното 

гориво с което той работи с водород? Технологията на ДВГ ни е до болка позната. 

Приспособим ли го обаче за работа с водороден газ, то ние получаваме един ДВГ, от 

работата на който крайният резултат е двигател с почти нулеви емисии. 

2H2 + O2 → 2H2O 

Горната химическа формула описва процеса в пълния му вид и силно 

контрастира с резултатите от горенето на бензин, дизел, керосин и т.н. Водородът има 

широк диапазон на запалимост в сравнение с други горива. В резултат на това може да 

се изгори в двигател с вътрешно горене с голям диапазон на отношение гориво-въздух. 

Също така температурата на изгаряне обикновено е по-ниска, което намалява 

количеството замърсители [8], [9]. 

За разлика от автомобилите с горивна клетка, HCEV технологията се ползва 

доста по-широко и има много по-сериозна употреба в историята. Нека дадем един 

добър пример – през 2003 г. в Норвегия стартира програмата HyNor. Нейната цел е 

масовото популяризиране на водорода като алтернатива на стандартния ДВГ, работещ 

на бензин. Идеята на програмата е да се разрасне и извън Норвегия. Редом с 

изграждането на станции за зареждане с водород в 5 норвежки града, както и 3 такива 

станции в Осло, те тестват 4 заводски модела HCEV автомобили, както и 15 броя 

„конвертирани“ хибриди Toyota Prius, чиито бензинови двигатели започват да работят 

на водород след доработката. Най-голяма популярност в програмата придобива 

спортният автомобил Mazda RX-8, в своя заводска модификация, подобрена да 

задвижва Ванкеловия двигател с водород, вместо бензин (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Mazda RX-8 Hydrogen RE с Ванкелов двигател, работещ с водородно гориво 

През 2018 г. Мазда обещаха завръщането на Ванкеловия двигател в близко 

бъдеще, като спомагателен за бъдещ хибриден автомобил и отново предвиждат той да 

работи с водород. Следва да уточним, че стандартния бензинов Ванкелов двигател бе 

спрян от производство именно заради прекалено високите си вредни емисии [4], [9].  

А как се произвежда горивото за HCEV автомобилите? Нека видим как са 

подходили HyNor: 

– в зарядната си станция в Ставангер, водородният газ, който се слага в 

автомобилите, е добит чрез парно метанно реформиране – метод за получаване на 

синтетични газове (водород и въглероден оксид) чрез реакция на въглеводороди с 

вода. Обикновено природният газ е суровината. Полученият продукт е смес от 

водород и метан; 

– в Пошгрун водородният газ е добит като вторичен продукт от производството на 

хлор; 

– в Лилестрьом – чрез парно метанно реформиране и соларна електролиза на биогаз. 

В останалите зарядни станции е доставен водороден газ, добит чрез електролиза 

на място. Процеса отново е скъп, резултата от HCEV автомобилите е само положителен 

за околната среда. Още повече, може би най-големия плюс, който HCEV автомобилите 

притежават е възможността конвенционални бензинови ДВГ да бъдат конвертирани за 

работа с водороден газ. Да, това е напълно възможно, макар и да са нужни някои 

промени на конструкцията на двигателя, някои от които са: 

– подсилени клапани и легла на клапаните; 

– подсилен всмукателен колектор и гарнитура към него; 

– запалителни свещи, подходящи за работа с газ; 
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– дюзи (инжектори) за работа с газ. 

Тук обаче възниква и друг логичен въпрос – възможно ли е липсата на добре 

развита инфраструктура за водородни станции да бъде попълнена с двигател, работещ 

на бензин и водород едновременно? Отговорът е – да. Както огромна част от всички 

автомобилни технологии, тази също идва от моторните спортове. През 2013 г. 

австрийската компания Alset GmbH участва в традиционното 24-часово състезание на 

Нюрбургринг с Aston Martin Rapide S, криещ една тайна под капака си (фиг. 5). 

Двигателят му е преработен за работа с бензин и водород с възможност за режим на 

работа поотделно или едновременно с двете горива, като автомобила завършва 

състезанието за издръжливост, превръщайки се първия автомобил с водородна 

технология от всякакъв вид, завършил състезанието за издръжливост на тази трудна и 

предизвикателна писта [7], [10]. 

 

Фиг. 5. Хибридният бензин-водороден Aston Martin Rapide S 

Предимствата на HCEV автомобилите пред тези с горивна клетка (FCV) са по-

бързата възможност за внедряване в ежедневието ни, както и по-ниските цени на 

самите автомобили, т.к. технологията за производство не се отличава много от тази на 

конвенционален бензинов автомобил. Също така самата възможност да конвертираме 

настоящия си автопарк в такъв, изгарящ водороден газ и отделящ почти нулеви емисии, 

е нещо което не бива да пропускаме. В дългосрочен план обаче, едно бъдеще, в което 

човечеството приключи с „изгарянето“ на каквото и да е, и премине към производство 

на електроенергия от екологични възобновяеми източници, горивната клетка може 

спокойно да ни придвижва, да се грижи за удобствата ни и същевременно да щади 

максимално планетата ни.  
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Заключение 

Целта на доклада е да убеди в неоспоримите качества на водорода като гориво за 

автомобилите и да даде тласък на науката в посока намирането на достъпен начин за 

производство на водороден газ, както и на инфраструктура, чрез която той да се 

разпространява [2]. 

Ако човечеството се стреми да бъде най-добрата версия на себе си, то 

неодушевените предмети, като автомобилите например, зависят именно от тази наша 

стремителност – нека и те бъдат най-добрата версия на себе си. Тази, която не 

замърсява околната среда и оставя минимален отпечатък върху нашата планета.  
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Abstract 

Many people in Bulgaria dispose of their waste piles at random. This is an easy and 

free way to get rid of what is unnecessary. Unfortunately, this damages our environment. 

Pollution control requires large-scale observations and actions, thus great investments. This 

publication proposes a modern approach to automated crawling on public land. 
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Въведение 

Организирайки стопанската дейност за удовлетворение на своите потребности, 

човек създава промишлени предприятия, които произвеждат определена полезна 

продукция. За производството на продукция предприятията използват материални и 

енергетични ресурси в технологичният процес. Като първоизточник на тези ресурси се 

явява околната среда. Съвкупността от процеси по добив, транспортиране, преработка 

на определени видове природни ресурси в полезна продукция само по себе си 

представлява ресурсен цикъл [3]. 

Съвременните изисквания за опазване на околната среда поставиха специални 

условия за депониране на отпадъците [1]. Това доведе до обединяване на отпадъците от 

цели области в депа, които да изпълняват условията. Така обаче се лишиха селата от 

сметищата си, а огромното количество отпадъци от домашните стопанства се наложи 

да се прехвърля първо през временни депа, които често са бившите сметища (фиг. 1). 

Преимуществено отпадъците трябва да се рециклират, а не да се загробват, 

каквато е практиката у нас. Все повече се обвързват производителите с разделното 

събиране и вторичното използване на материалите, но при липса на такава възможност 

отпадъците да се унищожават чрез плазмено изгаряне [10], [11]. 
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Недобросъвестните хора при липсата на контрол изхвърлят отпадъци от 

всякакъв тип по най-неправилния начин и на всевъзможни места, стига някой да не ги 

издаде. Могат да се посочат и много по-големи вреди, освен замърсяването на 

общински терени, което според тези хора „не е беда“. Често срещани са случаите на 

запушено с отпадъци речно корито, вследствие на което се наводняват дворове и къщи 

в селото [2]. 

  

Фиг. 1. Изображения от сметища: а) депо за временно съхранение на отпадъци и 

б) нерегламентирано изхвърлени 

Немислимо е отделянето на средства за осигуряване на стража по всички 

кътчета от околностите на селата. Но една добра възможност може да се предложи, 

благодарение на възможностите на съвременните безпилотни летателни апарати (БЛА). 

Преди започване на работата да се определят площите, които принадлежат на 

населеното място и да се засекат точките с техните координати [5], [6]. 

Безпилотни летателни апарати 

Безпилотните летателни системи се управляват дистанционно и накратко са 

наречени дронове. Те съществуват от години, използват се за различни цели и могат да 

бъдат в помощ при редица случаи. Въпреки това, тези устройства станаха по-

популярни и по-достъпни в последно време и приложенията им в различни области се 

увеличават бързо. 

а) 

б) 
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Дроновете се използват в много области и няма предел на възможностите им. 

Големи възможности се откриват пред тях, благодарение на свързаността с Глобалната 

навигационна спътникова система [8], [9]. Ето защо сферите в които се използват 

дронове са толкова многобройни и в световен мащаб потреблението им нараства 

непрекъснато. Основните сфери на приложение са: 

― търсене и спасяване – дроновете са много полезни в издирвателни и спасителни 

операции. Например при пожари се използват да определят количеството на 

определени газове във въздуха (CO, CO2, и подобни), като използват специално 

оборудване; 

― сигурност – властите използват безпилотни летателни апарати за защита на 

хората по време на различни извънредни ситуации. Така например, те са в 

състояние да помогнат за координирането на различни операции по сигурността, 

и по този начин могат да запазват доказателства; 

― проверки – много системи като електропроводи, вятърни турбини, както и 

тръбопроводи могат да бъдат проверени чрез дронове; 

― видеонаблюдение – дроновете позволяват запис и мониторинг от небето, заради 

това те са подходящи за наблюдение на публични събития, протести и всякакви 

подозрителни събития, без да бъдат чути и видени; 

― наука и научни изследвания – безпилотните летателни апарати помагат много на 

учените при изследователска дейност, за да наблюдават от небето различни 

явления в природата или определена среда. Например, безпилотни самолети са 

използвани за документиране на археологически разкопки, в ядрени аварии 

(измерване на замърсяването), в ледници, при изригване на вулкан, и т.н.; 

― въздушна фотография и видео – благодарение на дрон оборудван с HD камера, 

може да се заснемат много интересни снимки и видео с отлично качество от 

небето; 

― геодезия и GIS (картографиране) – чрез използване на мулти-спектрални камери 

и лазерни скенери, дроновете са в състояние да създадат висококачествени 3D 

карти. Ето защо те намират приложение в различни области, включително 

дистанционно наблюдение, проучване и картографиране, фотограметрия, селско 

стопанство и т.н.; 

― безпилотни системи за доставка – дроновете служат за доставки на всички 

видове леки опаковки и пакети. По този начин може да се осъществява 

безопасен, екологично чист и бърз транспорт на стоки по въздух. 



Eighth student scientific conference “Еcology and environment” April 24-25, 2020 

77 

 

Голямото замърсяване на въздуха в гъстонаселените места принуди властите да 

изпращат дронове със сонди, които отчитаха количеството на вредни емисии от дадени 

комини на жилища и предприятия. 

За нуждите на въздушната стража по опазване на околната среда са разгледани 

два предложени индустриални дрона от среден клас – DJI Inspire 2 и DJI Mavic 2. По 

преценка с единия от тях трябва да продължи доказателство за полезността на идеята, 

или да се вземат предвид забележките, ако тя бъде отхвърлена. Безспорни са огромните 

предимства на дроновете от високия клас, но една от целите е достъпната цена при 

минимално удовлетворяващи параметри.  

Дрон DJI Inspire 2 с камера DJI Zenmuse X5S 

Чрез сплав от магнезий с алуминий на дрона DJI Inspire 2 е постигната елегантна 

и олекотена конструкция (фиг. 2). Квадрокоптерът разполага с Vision Sensing система, 

двуосна FPV камера, а върху него могат да бъдат монтирани различни модели триосни 

жироскопни стойки с вградена камера. За по-голяма сигурност по време на полет 

разработчиците на Inspire 2 са предвидили втора батерия, която ще се задейства в 

случай, че нивото на първата достигне критично ниски нива или се повреди, за да може 

дронът да се приземи безопасно. Подгряващата система, вградена в батерията, 

позволява на квадрокоптера DJI Inspire 2 да лети и при много ниски температури [12], 

[13]. 

 

Фиг. 2. Общ изглед на DJI Inspire 2 с камера DJI Zenmuse X5S 
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Основните му характеристики са: 

― полетно време 25–27 мин. в зависимост от използваната камера; 

― обхват на дистанционното управление 3,5 km при честота 2,4 GHz и 2 km при 

5,8 GHz; 

― максималната скорост, която може да развие дронът DJI Inspire 2 е 94 km/h. 

― максималната резолюция при запис на видео е 5,2 К. 

― обхватът на сензора, служещ за избягване на претятствия (Obstacle Sensing) е 

0,7÷30 m. 

― предаване на видео в реално време с 1080 р. 

Заложеният в камерата DJI Zenmuse X5S обновен micro 4/3 сензор разполага с 

динамичен обхват от 12.8 f-стопа, по-добро отношение сигнал към шум и 

цветочувствителност в сравнение с X5R. Zenmuse X5S поддържа 8 стандартни micro 4/3 

обектива с фокусно разстояние от 9 mm до 45 mm (18–90 mm еквивалент при 35 mm 

сензор), осигуряващи по-голяма гъвкавост. Новата система за обработка на 

изображенията CineCore 2.0, вградена в дрона DJI Inspire 2, позволява на DJI Zenmuse 

X5S да снима видео с 5,2 K и 30 кадъра в секунда; 4 K с 60 кадъра в секунда (с 

компресия H.264); 4 K с 30 кадъра в секунда (с компресия H.265) и 100 Mbps битрейт 

във формат CinemaDNG или Apple ProRes. Камерата поддържа продължително снимане 

в режим Burst с 20,8 MP. Тя е създадена специално за професионалистите, занимаващи 

се с въздушна фотография и кинематография. 

Дронът DJI Inspire 2 разполага със сензори, засичащи препятствия на 30 м пред 

него, които МУ пoзвoлявaт да лети бeзoпacнo със скорост 54 км/ч. Режимът ActiveTrack 

позволява на квадрокоптера DJI Inspire 2 да разпознае и проследи редица обекти, в това 

число хора, велосипеди, автомобили или лодки. Профилите могат да се настройват в 

зависимост от избрания за проследяване обект, което означава, че ще получите по-

голяма прецизност при употребата на този режим. 

Предната и долна системи за визуално позициониране позволяват на дрона DJI 

Inspire 2 да създаде карта на маршрута по време на полет. Ако сигналът се изгуби, а 

режимът Smart Return to Home е активиран, дронът ще се върне в точката на излитане 

по същия маршрут, по който e излетял. 

Дрон DJI Mavic 2 

След безброй часове изследвания и тестове, дронът Mavic 2 е оптимално 

преработен, за да увеличи тягата, да намали консумацията на енергия и да сведе шума 
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до минимум. Тези подобрения, заедно с усъвършенстваната система FlightАutonomy, 

предлагат по-плавен и тих полет и същевременно по-безопасно летене. Максимална 

скорост 72км/ч. Подобреният корпус на дрона предоставя по-добро аеродинамично 

съпротивление (фиг. 3). Съпротивлението на дрона Mavic 2 е с 19 % по-ниско от това 

на Mavic Рго, когато се лети с максимална скорост. 31 минути максимално полетно 

време По-дългото полетно време означава повече време за заснемане на невероятни 

кадри. По-тих дизайн ESC контролерите с FOC синусоида и пропелерите с намален 

шум правят дрона изключително тих, елиминирайки всички притеснения за смущаване 

на околната среда [12], [13]. 

 

Фиг. 3. Общ изглед на DJI Mavic 2 

Основните му характеристики са: 

― камера Hasselblad c 20 МР 1" CMOS сензор, променлива блeндa (f2.8 - f11); 

― професионално 4К видео с 10bit D- Log и 10bit HDR; 

― 31 минути полетно време и максимална скорост от 72 km/h; 

― нови интелигентни режими за снимане като Hyperlapse и Dolly Zoom; 

― функция Hyperlight за заснемане на удивителни кадри при ниска осветеност; 

― нова OcuSync 2.0 технология с обхват до 8 километра и предаване на видео със 

свръх ниска латентност; 

― FlightAutonomy засича препятствия във всички посоки; 

― ActiveTrack 2.0 технология за по прецизно следене на обекти. 

Откриване на препятствия във всички посоки с FlightAutonomy, който e обновен, 

за да засича препятствия във всички посоки. Маviс 2 първият дрон на DJI, който 

разполага със сензори от всички страни, за по-голяма безопасност по време на полет. 
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Напред Двойните сензори позволяват измерване с точност до 20 метра. Обхватът на 

сканиране е 20–40 метра. Двойните сензори са способни да откриват препятствия и 

своевременно да спрат дрона при скорост на летене до 50,4 km/h. Надолу чрез 

системата двойни сензори позволява точност на измерване до 11 метра. Обхватът на 

сканиране е 11-22 метра. Инфрачервената сензорна система позволява измерване с 

точност до 8 метра. Дронът лети прецизно на 50 метра височина и се приземява 

безопасно, като открие земя. Долната спомагателна светлина помага на сензорите при 

слабо осветление. Наляво и надясно Системата е способна да открива препятствия при 

движение на дрона със скорост до 28,8  km/h, подобрявайки безопасността на полетите 

както в режими ActiveTrack, така и в режим Tripod. Назад Системата с двойни сензори 

има диапазон на измерване с точност до 16 метра и е в състояние да открива 

препятствия и да спира дрона своевременно при полет със скорост до 43,2км/ч. 

Обхватът на сканиране е 16–32 метра. Нагоре е инфрачервена система за сканиране. 

Обхват на измерване с точност до 8 метра. APAS планира подходящ маршрут, за да 

избегне автоматично препятствия по време на полета. 

С Hyperlapse дронът заснема стабилизирани кадри от въздуха и ги обработва 

автоматично, което дава възможност да създадете професионално изглеждащ 

Timelapse. HyperLight – новата функция помага при ниска осветеност, като намали 

шума в изображенията, за да осигури страхотна острота дори в тези тежки за заснемане 

условия. Дроновете Mavic 2 записват 4 К видео с висок битрейт и интелигентна Н.265 

компресия. Видеата с H.265/HEVC компресия съдържат до 50% повече информация от 

видеата с H.264/AVC компресия. Новата OcuSync 2.0 технология за видеопредаване 

получава значителни подобрения в обхвата на връзката си, качеството на предаваното 

видео и защитата от интерференции. 

Съпоставяне на DJI Inspire 2 и DJI Mavic 2 

Изброените достойнства на двата промишлени дрона са само тези, които са 

важни за решаването на конкретната задача по охрана на площите от замърсяване. За 

по-добра обосновка пред финансиращите служби е направена пряката им съпоставка. 

Същата е необходима за преценката в избора и спрямо отношението в цените на двата 

квадрокоптера, което в началото на 2020 г. е 10949 лв./2739 лв., съответно за DJI Inspire 

2 с камера DJI Zenmuse X5S / DJI Mavic 2. 

Графично сравнението е направено на фиг. 4, където се виждат предимствата и 

недостатъците на двата дрона. За извършването на фотограметрично моделиране на 
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заснет район е по добър DJI Inspire 2, тъй като е с много по-добра камера, но за 

изпълняването на други вид дейности е по-добър DJI Mavic 2 тъй като е в пъти по-лек и 

това го прави по-лесен и удобен за пренасяне на всякакви места. Също така издържа 

повече време във въздуха и минава по-голямо разстояние, както хоризонтално така и 

вертикално спрямо DJI Inspire 2. Но ако става въпрос за скорост, DJI Inspire 2 развива 

невероятните 94 km/h. 

 

Фиг. 4. Съпоставка на DJI Inspire 2 и DJI Mavic 2 

Заключение 

Направения обзор на двата дрона показва, че те са подходящи за службата по 

опазване на околностите на малките населени места от недобросъвестни собственици 

на малки стопанства и малки строителни бригади. 

За следващи дейности по поставената задача е необходимо закупуването на един 

квадрокоптер DJI Mavic 2, който удовлетворява минималните изисквания и е с по-

ниска цена. Работата ще продължи със съставяне на план за летене по предварително 

избран маршрут и заснемане на текущо състояние на околността. Информационните 

технологии са от особена важност при внедряването в инженерната практика на 

автоматизирани системи за работа в реално време, което дава редица предимства за 

вземане на решения [4], [7]. С цел автоматизиране на дейностите следва да се проучат 

възможностите на софтуер за компютърно зрение, който може да открива промени в 

изображенията при нов обход спрямо началния. 
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Abstract 

In the last ten years, more drivers can afford high-power upgrades for their cars. The 

main goal is to reduce fuel consumption, which reduces exhaust emissions. This publication 

lists the most common power enhancement interventions. Unfortunately, some of them have a 

controversial impact on the environment. 
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Въведение 

По-голяма мощност, по-голям въртящ момент, превъзходна теглителна сила в 

средния диапазон и достъп до запасните ресурси. До 30 % подобряване на 

производителността чрез силов тунинг. В колата има повече отколкото се предполага. 

Просто, изпробвано и сигурно. По-силно ускорение и по-бързи реакции на автомобила. 

Силовият тунинг е интелигентно оптимизиране в рамките на дизайна на двигателя.  

Най-важното в днешни дни е постигането на нисък разход на гориво и понижено 

замърсяване на въздуха. Разбира се за постигането им е нужно паралелно с модерните 

технологии в самия автомобил да се работи и по организацията на движението. Старите 

улици в големите, по които се получават огромни задръствания, трябва да бъдат 

разтоварени от този трафик. Единна информационна система за управление на 

движението решава този проблем [6, 8]. Тя спомага за намаляване на продължителната 

работа при празен ход, който е най-лошия режим при двигателите с вътрешно горене. 

Внедряването в инженерната практика на автоматизирани системи за работа в реално време 

дава редица предимства за вземане на решения [5]. 
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Еднаквите автомобили с различни мощности 

Защо моделите, произведени от същия производител със същия обем на 

двигателя и брой цилиндри имат различни изходни мощности? Тъй като често 

единствената разлика между по-мощните двигатели днес е електрониката за 

управление на двигателите. Хардуерът е еднакъв, но софтуерът е различен. 

Електронната настройка при силов тунинг работи на същия принцип. Това означава, че 

могат максимално да се използват мощностните резерви на даден двигател, чрез силов 

тунинг и да се експлоатира по-мощна и по-икономична кола на част от цената, която 

предлага производителя при първично вградените детайли. Пример за такъв двигател е 

1,6 литровия TDI от 2009 г. с най-ниска мощност от 75 к.с. и въртящ момент 195 Nm, 

който може да бъде форсиран до много по-високата мощност от 140 к.с. и въртящ 

момент 310 Nm. Външният му вид остава непроменен (фиг. 1). Цената на тази 

интервенция в реномиран сервиз е 490 български лв., но ако трябва да се заплати при 

купуването на нов автомобил, неколкократно по-голяма ще бъде надценката при 

първично заложен силов тунинг. 

 

Фиг. 1. Двигателят 1,6 TDI на Volkswagen 

Дори ако дадена кола има мощен двигател, инженерите са предвидили вграден 

запас, свързан с климатичните условия и горивата в целия свят. Оптимизацията на 

двигателя чрез силов тунинг може да включва: повишаване на литровата мощност, 

повишаване на въртящия момент, премахване на ограничители на честотата на въртене 
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и скоростта на движение, икономия на гориво, намалени емисиите от отработили 

газове.  

Икономия на гориво 

Икономията на гориво и подобряването на производителността вървят ръка за 

ръка. До 30 % повече енергия и до 15 % икономия на гориво. С подходящи навици на 

шофиране, могат да се спестят до 15 % гориво, след прилагането на силов тунинг. Това 

означава, че инвестицията в силов тунинг се изплаща във времето. Бързо покачване на 

мощността при натискане на педала на газта и спестяване гориво, вследствие от 

шофирането на по-ниски предавки (табл. 1).  

Табл. 1. Спестяване на гориво след силов тунинг 

 Заводски настройки С чип тунинг 

Разход на гориво за 100 км. 7,9 l 6,9 l 

Разход за гориво след 30 000 км. 3 674 евро 3 208 евро 

Спестени 466 евро 

Резултатите се базират на проби от Audi Q7 3,0 TDI с 245 к.с. При изчисляването 

на разходите за гориво е използвана цената на дизеловото гориво от 1,55 евро/литър.  

По-ниски средни обороти – по-нисък разход на гориво 

Просто казано, разходът на гориво на двигателя зависи преди всичко от два 

фактора:  

- Първият важен фактор е обемът на двигателя. Или с други думи, размера и броя 

на цилиндрите, които се зареждат с гориво по време на инжектирането;  

- Другият определящ фактор е честотата на въртене (оборотите), при която 

цилиндрите се пълнят с гориво. Шофирането с по-ниски средни обороти, с други 

думи с по-високи предавки, подобрява икономията на гориво. Това е тайната на 

технологията на силовия тунинг за пестене на гориво.  

При модерни автоматични скоростни кутии, когато след смяна на предавката е 

достигнат минимален въртящ момент при определени обороти и по този начин те 

автоматично се опитват да управляват възможно най-високата предавка, за да запазят 

ниската консумация на гориво. В случая на ръчни трансмисии, водачът интуитивно 

премества на по-висока предавка. 
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Управлението в най-добрите режими на двигателите несъмнено ще понижи 

разхода на гориво и вредните емисии, което е особено важно за транспорта по 

пътищата с големи товарни автомобили. В много държави все още съществува и 

железопътен транспорт с дизелови локомотиви, а това е проблем за опазването на 

околната среда, който ще се реши  много по-трудно. Двигателите с вътрешно горене на 

локомотивите са огромни, поради което трябва да се използват единни софтуерни 

платформи за осигуряването с оптимален товар на влаковата композиция [1], [4]. 

Другият фактор, но не и на последно място е въртящият момент 

Въртящият момент е силата на въртене, произвеждана от коляновия вал на даден 

двигател. Колкото по-голям въртящ момент има той, толкова по-голяма е способността 

му да извършва работа. Тъй като въртящият момент е вектор (развива се линейно в 

определена посока), той се изразява количествено в нютон-метри (N.m) (фиг. 2).  

 

Фиг. 2. Външни скоростни характеристики 

От показаната на фиг. 2 диаграма става ясно, че двигателят с вътрешно горене е 

най-ефективен при достигане на 1750 об/мин, запазва ефективността си до 2500 об/мин, 

след което ефективността намалява. Излиза, че разходът на гориво и замърсяването на 

въздуха, спрямо изминатите километри, са най-ниски и еднакви в диапазона 1750–

2500 об/мин.  

Точно тази комбинация от голям въртящ момент при определени обороти е 

тайната за по-добра икономия на гориво със силов тунинг. Чрез такъв тунинг се 
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увеличава наличния въртящ момент в съответния диапазон обороти – предимно 

средния диапазон на оборотите, при който автомобилите обикновено се задвижват, 

което позволява по-ранни промени в скоростите и по-малко превключване. Това 

намалява консумацията на гориво и вредните емисии. Софтуерът за оптимизация не 

само води до шофиране с по-малко превключване чрез увеличаване на въртящия 

момент, но също така увеличава ефективността на впръскването на горивото и в 

резултат на това и горенето. Това допълнително намалява разхода на гориво. Графично 

разходът на гориво е показан на фиг. 3 [2, 3]. 

 

Фиг. 3. Връзка на разхода на гориво и въртящия момент 

Експертите препоръчват бързо ускоряване до желаната скорост и след това 

поддържането ѝ с по-ниски обороти при по-високи предавки.  

Подобряване на изпускателната система за достигане на по-висока мощност 

 От известните практики за повишаване на мощността са подобренията по 

изпускателните тръбопроводи. По реда си те започват с изпускателните колектори. 

Заводските чугунени колектори имат голямо съпротивление, вследствие тесни 

вътрешни проходни сечения и грапавост на вътрешните повърхнини. Освен това почти 

винаги са зле проектирани, така че събирайки отработените газове от отделните 

цилиндри, това да става така, че взаимно да си пречат на работата. Препоръчва се 

изработката по поръчка на колектори, независимо от това, дали двигателя има или не 

турбокомпресор (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Преминаване от класически към спортни колектори 

Катализаторът представлява една или няколко керамични или метални пити 

изградени от множество кутийки с дебелина на стените от 0,2 mm. Те са затворени в 

обшивка от висококачествена стомана и термоустойчива вата. Съвременните 

катализатори се произвеждат от керамика. При дизеловите двигатели се използват „NO 

абсорбиращи катализатори“ и „филтри за твърди частици“ (DPF). В последно време все 

повече в дизеловите двигатели се използва и „селективната каталитична редукция“, 

като метод за намаляване на емисиите от азотен оксид.  

Прегарянето на вътрешната пита на катализатора е една от най-честите причини 

за повреда. То обикновено се дължи на богата горивна смес и следователно попадане на 

неизгоряло гориво в изпускателната система.  

Широко разпространено е мнението, че след един пробег от 150–180 хил. км., 

катализаторът престава да функционира и става негоден. Много често, само на база на 

изминатите километри, родните „майстори“ решават, че катализаторът е заминал и 

трябва да се отстрани. Истината е, че има много фактори, които влияят на работата на 

катализатора и ако автомобилът е експлоатиран правилно, с хубави горива и изправна 

горивна система, ресурсът му е много по-голям. Трябва да се има предвид, че в Западна 

Европа, от където идват повечето употребявани автомобили, се следи много стриктно 

за екологичните норми, при преминаване на техническите прегледи [1], [2]. 

Премахването на катализатора води до повишаване на мощността и намаляване 

разхода на гориво, но условието тук е това да става в извънградски условия, където 

двигателите работят в много по-добри режими. Това е най-голямото противоречие на 

мерки против замърсяването на въздуха. В лошите режими при градско шофиране, 

катализатора или филтъра за твърди частици са от значение за здравето на хората, 

въпреки че водят до по-голям разход на гориво и често запушване. Има множество 

http://www.autoreview.bg/advice/technical_information/read/22/syveti-pri-pokupkata-na-dizelov-avtomobil/
http://www.autoreview.bg/used/
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решения за автоматично прочистване, като например това става чрез изхвърлянето на 

саждите при извънградско шофиране. 

Горивна система при дизел 

Горивната помпа е предназначена да подава гориво към дюзите по строго 

определен начин, в зависимост от режима на работа на двигателя и действията на 

водача. В своята същност модерната, работеща при различни режими горивна помпа 

съчетава в себе си функциите на сложна система за автоматично управление на 

двигателя, отработващи командите на шофьора.  

Модерните турбокомпресорни дизелови двигатели използват сензори, за да 

събират, наблюдават и предават важна информация на електронния блок за управление 

(Engine control unit – ECU). След това, въз основа на измерванията на данните, ECU 

изпраща команди до различни компоненти на двигателя, като системата за впръскване 

на горивото. Това е именно мястото, където се използва силовия тунинг. 

Допълнителният контролен блок (chip tuning box) чете информацията от сензорите за 

налягане на обща шина и турбо зареждане, като налягането на впръскване на горивото, 

количеството гориво, честотата на впръскване на горивото и налягането на при турбо 

зареждане. Сигналите се оптимизират в реално време от оптимизационния софтуер и 

след това се предават в ECU на автомобила. Едновременно с това ECU регулира всички 

други параметри в двигателя до новите оптимизирани стойности. Решаващото 

предимство е, че ECU на производителя винаги има пълен контрол над всички 

параметри за управление на двигателя [3, 7].  

Оптимизирането на сигнала води до увеличение на количеството на впръсканото 

гориво, налягането при впръскване и до известна степен до налягането на турбо 

зареждане. Това увеличава налягането на горивото заедно с енергията, отделена чрез 

горене. Общият фактор за ефективност на двигателя и потенциала на мощността се 

увеличават значително. Това означава повече мощност и изцяло ново ниво на 

шофиране (фиг. 5).  
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Фиг. 5. Силовият тунинг доставя и удоволствие от шофирането 

Заключение 

Повишаването на мощностните и икономическите показатели на двигателите с 

вътрешно горене винаги е било приоритет на инженерите в производството, а също и за 

автомобилите след продължителен период на експлоатация. Разбира се от началото на 

новия век автомобилостроенето е на съвсем нов етап – всички сили се влагат в 

намаляване на отработените газове, поради огромното замърсяване на планетата [7]. 

От друга страна е понижено качеството на леките автомобили, при 

производството им се залага на петилетка експлоатация, а за сравнение допреди десет 

години в България се купуваха десетгодишни коли за „нови“. Комбинацията от малък 

ресурс на детайлите, скъпи резервни части и изключително лошата ремонтопригодност, 

ще доведе до бракуване на десетгодишните автомобили. Вероятно в България ще се 

купуват петгодишните, в продължение на още пет години ще се експлоатират при 

огромни разходи за поддръжка, след което ще отидат за рециклиране. 

Това от което производителите на автомобили печелят, но не казват че е 

многократно по-вредно, е производството на нов автомобил, вместо експлоатацията на 

стар ремонтопригоден автомобил с евтини и надеждни детайли и консумативи. Същото 

важи и за хибридните и електромобилите – само при производството и рециклирането 

на батериите им се нанасят огромни щети на околната среда. 
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По тези причини все по-често се събират големи групи от ентусиасти, които 

реставрират автомобили на повече от 40 години. С перфектната обработка по купето, 

правилното обслужване и подходящ силов тунинг, собствениците имат прекрасен и 

дълговечен автомобил, какъвто не могат да намерят на пазара за нови возила. 
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Abstract 

The paper proposes a new strategy against global warming, which if applied on a large scale is 

able to turn our cities into a green oasis, decreasing their actual carbon footprint and increasing their 

carbon offset. We are offering a conservatory in the City of Shumen created from eco-friendly 

materials and heated with clean syngas catalyzed from the city's waste. Thus, cleaning the city and 

turn it “green” is possible and can be used as an example to other living areas around Bulgaria and the 

world. 
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Въведение 

Международните усилия за опазване на околната среда са свързани основно с 

големи, сравнително недокоснати екосистеми или с отделни застрашени или изчезващи 

животински и растителни видове. Много по-малко внимание се обръща на градския вид 

природа, на малките зелени площи в градовете и ползите им за хората. Нарастващите 

доказателства обаче показват, че наличието на природни зони допринася по много 

начини за качеството на живот. Стратегиите за устойчивост и възстановяване на 

градските биосистеми се фокусират главно върху създадените от човека компоненти на 

градската среда, а вниманието към естествените зелените пространства на градската 

структура са крайно недостатъчни. Но за развитието на едно високотехнологично 

общество, е нужно да се възстанови и връзката му с природата [2], [5]. 

Представяне на проекта  

Вземайки предвид градоустройството на гр.Шумен, липсата на закрити зелени 

площи, замърсяването на въздуха от трафика и индустрията в града, неправилното 

използване на свободните пространства и недостатъчната поддръжка на растителността 
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в и около застроените места, авторите на тази публикация предлагат построяване на 

консерватория, която да минава по протежението на централния булевард. Постройките 

започват от Професионална гимназия по икономика и завършват на кръстовището с ул. 

„Алеко Константинов“ на края на Кооперативния пазар, като мястото им е върху 

отворения канал на река Поройна (фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Огромната площ на открития канал 

В момента мястото не е усвоено. Граждани са изявили желание да се покрие за 

паркинг, но предвид зачестилите напоследък практики на трансформация в платени 

паркоместа от свободни, съвсем реална е заплахата това да стане и с този паркинг. 

Освен финансовия ущърб за паркиращите водачи, паркинг по средата на 

булеварда ще е изключително опасен, т.к. при потегляне от него колата ще се окаже в 

крайна лява лента на пътното платно, където водачите карат с максималната скорост по 

булевард. По тази причина спирането и паркирането трябва да си останат както и до 

сега според Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, именно 

плътно вдясно по посока на движението непосредствено до тротоара. 

Проектът включва построяването на 3 павилиона, поддържащи различни 

климатични условия, които да приютяват редки и застрашени от изчезване растителни 

видове (фиг. 2).  

 

Фиг. 2. Разположение на павилионите 
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Консерваторията е конструирана по модел на класическите зимни градини от 19 век – 

от желязо и стъкло (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Примерен изглед на павилион от желязо и стъкло 

За щастие живеем в модерен свят и имаме възможност да избираме най-

подходящите материали и съоръжения за нашите проекти, така разбира се можем да 

поемем отговорност за отпечатъка, който оставяме върху околната среда. Като 

мислещи и отговорни граждани избираме материалите, които използваме да са 

рециклирани или подлежащи на пълно рециклиране, помощните съоръжения да пазят 

екологичното равновесие и да използват възобновяеми суровини и резултатът, който 

постигаме да е положителен както за нашия град, така и за света [1], [3].   

Конструкция на консерваторията  

Като следваме примерите на големите консерватории от четири континента, 

предлагаме конструкцията да е от подобни материали, но с добавена доза модернизъм, 

т.е. използване на екоматериали, които са в баланс с околната среда.  

Класическите консерватории са с правоъгълен план, със скатни покриви, 

каменни колони и ребра от ковано желязо. Конструкцията позволява здравина и 

достатъчно светлина за растенията, които я обитават. В следващата секция са 

представени нужните материали за постройките.  

Желязо 

Свойствата на желязото и неговото производство са по-добри за околната среда 

отколкото изглежда на пръв поглед. Рециклирането на желязо играе важна роля в 

предприетите мерки за опазването на природното равновесие. Кованото желязо може 
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да се рециклира неопределен брой пъти без има спад в неговите свойства. От друга 

гледна точка енергията, която се използва за претопяване на стоманена скрап е много 

по-малко в сравнение с ресурса нужен за производство на стоманени или железни 

изделия от руда. Друг положителен аспект на рециклирането на метални отпадъци е, че 

претопяването намалява амортизацията и тежестта оказана върху съоръженията на 

депата за депониране на битови отпадъци и предотвратява натрупването на изоставени 

стоманени продукти. 

Стъкло 

Най-голямото предимство, което превръща стъклото в основен компонент за 

конструиране на „зелени“ сгради, е фактът, че се рециклира изцяло и няма негативно 

влияние върху екологичния баланс. Поради добрите си качествени особености, 

стъклото подобрява значително енергийната ефективност на помещенията. Наред с 

очевидните предимства, стъклото може да осигури и подобрено качество на въздуха, 

отлично осветление през деня и добро здраве на обитателите. За да постигнат всичко 

това, архитектите използват стъклото като основен компонент по време на 

строителството. Правилният подбор на стъкла значително намалява нуждата от 

изкуствено осветление и позволява на дневната светлина да направи интериора по-

отворен. 

След задълбочен анализ на самоиздържащи се или „зелени“ къщи, авторите на 

публикацията се спряха на нов вид подобрено нискоемисийно стъкло. Терминът 

„емисивност“ се отнася до способността на стъклената повърхност да отразява 

топлината. Нискоемисийните стъкла са специално обработени с микроскопично, 

практически невидимо прозрачно покритие на повърхността. То е разработено, за да се 

сведе до минимум количеството ултравиолетова и инфрачервена светлина, която 

преминава през стъклото, без да се нарушава количеството предавана видима светлина, 

като подобрява и изолационните му свойства. Съществуват два различни вида 

покритие: пасивно (известно като твърдо покритие) и слънцезащитно (известно като 

меко покритие). Те могат да се използват както върху двойни, така и върху тройни 

стъклопакети.  

Твърдото покритие се поставя с помощта на процеса пиролиза. Когато стъклото 

е в разтопено състояние, върху листа стъкло се излива калаено покритие и се образува 

твърд слой с висока издръжливост. 

Процесът на поставяне на меко покритие се нарича Магнетронно разпръскване 

на пари и се случва след направата на стъклото, когато частици цинк, сребро или титан 
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се прилагат във вакуумна камера. То е много деликатно и може да се окисли при 

излагане на въздух. Следователно се използва предимно в прозорци с двойно или 

тройно остъкление, където мекото покритие на стъклото е обърнато към камерата на 

инертния газ (фиг 4). 

 

Фиг. 4. Стъклопакет с меко покритие 

Мекото покритие е по-ефективно при отразяване на топлинната енергия в 

сравнение с твърдото и това го прави най-добър избор на материал за консерваторията.  

Поддържане на условията в сградите 

Поради вече представеното предложение за изграждане на Централа за плазмено 

изгаряне на отпадъци в гр. Шумен е логично за отопление и осветление на 

консерваторията да се използва крайният продукт от газификацията на отпадъците – 

сингазът [2], [5].  

Генератор 

Сингаз, известен още като синтетичен или производствен газ, може да се 

произвежда от най-различни материали, които съдържат въглерод. Те могат да 

включват биомаса, пластмаса, въглища, битови отпадъци и други подобни материали. 

Различните съставки, калоричните стойности и поведението при изгаряне на 

синтетичните газове поставят големи изисквания към дизайна на двигателя.  

Решение на тези проблеми предлагат от Clarke Energy със специално 

модифицирани газови двигатели Jenbacher, които използват ефективно тези газове за 

комбинирано производство на топлина и електричество (фиг. 5). Специалните 

характеристики на двигателите включват предпазители на пламък за предотвратяване 
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на подпалване, специални газови смесители, които да подобрят смесването на газ и да 

бъдат по-устойчиви на замърсяване. Сингазът може да се преобразува в топла вода, 

пара и електричество. 

 

Фиг. 5. Газов двигател Jenbacher 

Комбинираните топлинни и енергийни системи за газови двигатели се измерват 

въз основа на ефективността на преобразуването на горивния газ в полезни суровини. 

Диаграмата на фиг. 6 илюстрира тази концепция. 

 

Фиг. 6. Ефективност на преобразуването на горивния газ в полезни суровини 

Първо, енергията във входа на горивото се преобразува в механична енергия 

чрез изгарянето на газа в цилиндрите на двигателя и произтичащото от тях действие 

при завъртане на коляновия вал на двигателя. Тази механична енергия от своя страна се 

използва за завъртане на генератора на двигателя с цел производство на електричество. 

В този процес има малка присъща загуба и в този пример електрическата ефективност 

на двигателя е 40 % (в действителност газовите двигатели Jenbacher на СE обикновено 

са ефективни между 40-48,7 %). 

Вентилация 
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Нужно е да се помисли и за адекватна вентилация на помещенията. Най-базовата 

система се осъществява чрез прозорци и отвори за покрива. Но тази „естествена 

вентилация“ не винаги е най-доброто решение, особено ако височината на сградата е 

ниска, циркулацията на въздуха е недостатъчна. В тези случаи моторизираните 

вентилатори на покрива осигуряват приятен климат, а тези в пода позволяват отново да 

потече свеж въздух. 

Вентилация през лятото 

Добрата вентилация е изключително важна през лятото, за да вкара свеж, хладен 

въздух в помещението. Подаване на въздух в подовата зона осигурява охлаждане. В 

перваза са инсталирани прозорци или устройства за подаване на въздух. Тъй като 

въздухът в стъклената сграда се загрява и издига, топлината може лесно да се натрупва 

в областта на билото. Това може да се избегне чрез контролирано изпомпване от 

вентилационните блокове. 

Вентилация през зимата 

През зимата автоматичното управление е основно отговорно за използването на 

слънчевата енергия за отопление на стъклената сграда. Той ще разшири или слепи 

тентата само след достигане на желаната температура в помещението. Когато 

температурите навън са ниски, прозорците и отворите остават затворени, за да се 

избегнат загуби на енергия, причинени от подаване на студен въздух. Вентилационните 

блокове с рециркулационна функция също могат да се използват за рекуперация на 

топлина. Топлият въздух, който се събира в покривната зона, се разпределя в цялата 

консерватория чрез рециркулация. 

Вода 

Най-лесният и бърз достъп до воден източник е водата от река Поройна, която 

минава по главния булевард в града – бул. „Симеон Велики“. Реката действа като 

отходен канал за Шумен, но при предишни проучвания в областта на технологиите за 

пречистване на отпадни води от минни обекти, стана ясно, че системите за 

непрекъсната електродейонизация са добър начин за премахване на ненужните 

отпадъци, соли и реактивни елементи дори и от отходните канали.  

 

Системите за непрекъсната дейонизация работят на принципа на иновативната 

технология за обработка на водата EDI (електродейонизация), която използва 

електроди за йонизиране на водни молекули и отделяне на разтворени йони (примеси) 

от водата. Различава се от другите технологии за пречистване по това, че не използва 
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химикали и обикновено е третичен процес на обратна осмоза (RO).  Интересното в тази 

система е, че машини работещи на принципа на EDI, използват малко легло с 

йонообменна смола за допълнително подобряване на дейонизацията. Това често се 

нарича непрекъсната електродейонизация (CEDI), тъй като електрическият ток 

регенерира непрекъснато смолистата маса. CEDI техниката може да постигне много 

висока чистота, като проводимостта е под 0,1 μS/cm. Някои от предимствата на CEDI 

включват:  

― липсата на химикали при обработката;  

― модулите са малки, леки и компактни;  

― изискват малко енергия и процесът не изисква спиране;  

― цената за поддържане на дейонизацията е ниска, тъй като не изисква оперативни 

разходи, съоръжения и постоянен надзор от специалисти.  

Като се вземат под внимание всички плюсове на системата и факта, че 

единственото изискване към филтриращата система е минимално количество енергия, 

се стига до извода, че системата е идеална за добив на така нужната поливна вода за 

растенията в консерваторията [3], [4].   

При по-задълбочен преглед на устройства, работещи на принципа на 

непрекъсната електродейонизация, марката IONPURE на Evoqua дава разнообразна 

гама от модули. Моделът LabXT & MX се използва в приложения с нисък дебит и в 

лабораторни потоци със скорост на потока от 0,003 m3/h (0,013 gpm) до 0,75 m3/h (3,3 

gpm) (фиг. 7). 

 

Фиг. 7. IONPURE LabXT & MX CEDI 

За да работи безотказно напоителната система, е нужно единствено помпа, която 

да изпомпва нужната вода и филтриращи цедки, които да отделят големите отпадъци 
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преди да влязат в CEDI модула. От там процесът продължава и се достига до 

пречистена и обогатена вода.  

Заключение 

Очакваният икономически растеж на град Шумен след построяването на 

станцията за плазмена газификация на битови отпадъци предполага засилен интерес и 

инвестиции в областта на екологията – подобряване на качеството на въздуха в града и 

създаване на закрити зелени площи за населението [1], [4]. 

Въз основа на всички представени факти смятаме, че при желание от страна на 

управниците на гр. Шумен и инвестиции от независими предприемачи или пряко и 

косвено европейско финансиране, планът за подобряване на околната среда е напълно 

достижима цел. Главната идея на авторите на публикацията е превръщането на 

отпадъците на гражданите в нещо красиво и полезно. С представените няколко 

предложения за изграждане на Централа за плазмена газификация на битовите 

отпадъци и построяване на консерватория, поддържана от крайните суровини, се 

доказва, че и най-наболелите световни проблеми могат да се решат без усилия.  
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Abstract 

This paper evaluates the options of plant and tree species which would be planted in 

the newly built conservatory in the city of Shumen. It includes researching best practices in 

determining the characteristics of the eco-system and the consequences for the city’s nature 

and atmosphere. A lot of innovations are proposed which are estimated to be crucial for the 

success of the project. 
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Въведение 

След детайлното представяне на проекта за консерваторията в град Шумен, е 

нужно да се изследва и различното биологично разнообразие, което може да се 

селектира. Имайки предвид настоящата екологична криза и нежеланието на човека да 

се грижи за заобикалящата го среда, авторите на тази статия предлагат уникалната по 

рода си закрита зимна градина да поддържа редки и застрашени от изчезване 

растителни видове [2], [5].  

Консерваторията включва изграждането на 3 отделни обекта, като всеки от тях 

има различни климатични и биологични особености. Така растения от горещ, студен и 

умерен климат имат възможност да намерят нов хабитат и следователно да бъдат 

отглеждани и размножавани под строгия надзор на специалисти.  

Примери за консерватории 

Консерваториите, т. нар. още зимни градини или стъклени оранжерии, 

придобиват популярност в началото на XIX век, след като заможните европейски 

търговци и пътешественици започват да изграждат масивни стъклени постройки, 
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приютяващи закрити градини, вдъхновени от флората, която срещали в екзотичния 

климат на Африка, Индия и Далечния Изток. Много от тези консерватории били 

прикрепени към основните сгради. Градините от по-ранни периоди били изградени от 

зидани камъни с големи прозорци и стъклен покрив, обикновено в класически или 

готически стил. Индустриалната революция предоставя ресурса за изграждането на все 

по-сложни и евтини елементи, които правят възможно създаването на невероятни 

конструкции с безизмерна ботаническа стойност. В днешни дни тези консерватории 

поддържат много застрашени от изчезване видове [6], [9].   

Някои от най-внушителните консерватории в света са:  

Консерваторията Гарфийлд Парк в Чикаго, Илинойс 

Тя е една от най-големите и зашеметяващи консерватории в Америка. Често 

наричана „пейзажно изкуство под стъкло“, консерваторията „Гарфийлд Парк“ заема 

два декара обществено оранжерийно пространство и 10 декара градини на открито. 

Консерваторията е разположена в Гарфийлд Парк – място с площ от 184 акра, 

разположен в преустройствения Уестсайд в Чикаго, проектиран като място за 

удоволствие и почивка от Уилям Лебарон Джени – служещ като пресечна точка на 

трите страхотни парка Уестсайд (Хумболт, Гарфийлд и Дъглас). 

Кралската ботаническа градина (Kew Gardens), Лондон  

Консерваторията е най-голямата оцеляла викторианска стъклена сграда в света. 

Създадена е, за да пази колекция от 1500 вида растения от пет континента и на над 16 

острова, които живеят под стъклената конструкция и температура над 10 °C. Кралската 

ботаническа градина е дом на застрашени и редки видове (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Кралската ботаническа градина в Лондон 



Eighth student scientific conference “Еcology and environment” April 24-25, 2020 

103 

 

Куполът на цветята, Сингапур 

Куполът на цветята е най-голямата консерватория в света, влязла в Книгата на 

световните рекорди на Гинес за 2015 г. Тя е разположена на 1,2 хектара (3 акра) и в нея 

са създадени меки и сухи климатични условия, предоставящи добра атмосфера за 

живот на растения, които са типични за средиземноморските и полусухите климатични 

зони. Към тях се отнасят чилийска аурикария, маслиново дърво, канарска финикова 

палма, баобаб, волемия нобилис и много други (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Куполът на цветята в Сингапур 

Консерватория на ботаническото общество, Кейптаун, ЮАР 

Кирстенбош е важна ботаническа градина, сгушена в източното подножие на 

планината Тейбъл в Кейптаун. Градината е една от десетте национални ботанически 

градини, обхващащи пет от шестте различни биома на Южна Африка. При създаването 

си през 1913 г. е първата ботаническа градина в света, която акцентира на местното 

биологично разнообразие и приютява растителни видове само от Африканския 

континент. Градината включва голяма консерватория (Консерваторията на 

ботаническото общество), представяща растения от различни африкански региони, 

включително савана, финбос, карао и други, докато откритата част е дом на флора от 

района на Кейптаун.  

Растенията, които обитават тези консерватории, са подбрани след старателна 

селекция по различни биологични и геоморфични методи. За да има успех едно толкова 

трудно и обемно начинание е нужен специален подход и избор на техники, които 

представят правилния път в запазването на видовете. В следващата секция е представен 

обобщен модел на програма с насоки за избор на правилна методика [1], [3]. 
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Теоретична обосновка и методика на опазване и размножаване на редки и 

застрашени видове 

От средата на XX век се насърчава възвръщането на тенденцията за запазването 

на редки и застрашени растителни видове. Международните организации представят 

препоръчителни програми и инструменти за хуманен и екосъобразен подбор. Пълното 

опазване на биологичното разнообразие на растенията включва прилагане на различни 

методи и сътрудничество на правителствени, обществени организации и 

заинтересовани предприемачи. В момента е необходимо да се разработят насоки за 

постепенното изучаване и запазване на редки и застрашени растителни видове в 

различни научни центрове по целия свят. 

Целта е да създадат насоки за работа с такива видове, свързани със нивото им на 

значимост, изучаване на техните биологични особености и идентифициране на 

полезните им свойства. Подготовката и първата фаза при представянето им са най-

важните стъпки от процеса на консервацията. Подготвителният етап включва избор на 

обект, където основните принципи са приоритет и целесъобразност. Освен това е 

необходимо да се извърши предварително проучване, което спестява необразовани 

предположения и действия спрямо растенията. Подробни полеви изследвания и 

включване на специалисти от различни области (цветари, геоботаници, таксономисти, 

биоморфолози), осигуряват ползотворно търсене на растителни популации, точна 

характеристика на хабитата, описание на състоянието на вида и получаване на 

растителен материал. Нужно е тези дейности да се съобразяват с програмите за 

изучаване на видовете от Червените книги [8], [9].   

При първоначалното събиране на данни и набавянето на нужните биоматериали, 

се подготвя прогноза на възможните резултати. Използват се различни методи – 

екологично-исторически похват за анализиране на взаимодействието между хората и 

растителния вид, биогенетични техники за определяне на важни данни за генотипа на 

образеца, методика за отчитане на аклиматизацията в миналото, биоморфно сравнение 

на подобни видове и др. Първият етап включва търсене и подбор на образци, оценка на 

растенията. 

Първият етап включва търсене и подбор на образци, оценка на растенията, 

аклиматизация, възпроизвеждане и изучаване на биологичните характеристики. 

Диаспори могат да бъдат получени както от природните им местообитания, така и от 

биологичните центрове. Последните могат да съдържат генотипове значително 

различни от естествените популации. Ето защо, уточняването на качествата на 
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избраните видове е задължително условие и при необходимост идентификацията се 

извършва по молекулярно-генетични методи. Особено внимание се обръща на 

поддържане на генетичната чистота на видовете при развитието на методологиите на 

размножаване и опазване на редки видове in vitro. След края на първи етап се 

установява и устойчивостта на вида (броя на преживелите растения при разсада), 

издръжливостта през зимния период и при периоди на суша. Тези показатели са от 

основно значение както за следващите етапи на рекултивация, така и за шансът на 

образците за ползотворен живот.  

Вторият етап включва възпроизвеждането на избраните видове и тяхното 

изучаване. Той разкрива способността за вегетативното размножаване, определя 

характеристиката на покълване на семената, описва онтогенезата, биологичните 

характеристики на растежа и развитието и отразява аклиматизацията на растенията към 

новите условия за живот. 

Третият етап обобщава изучаването на въведените популации. Тя разкрива 

феноритъмът на стабилност, ограничаващите фактори, които определят датите на 

настъпване на фенофазата, оптимален размер и брой на въведената популация, 

дълготрайност на семената, условията на тяхното съхранение, способността за 

самостоятелно поддържане, разработване на препоръчителни мерки за запазване на 

редки и застрашени видове в природата и при условията на консервиране. Основните 

направления на изследването при този етап са определяне на възможността за 

размножаване на внесени видове (семена или вегетация) и оценка на адаптацията им. 

Оценяването на генотипа и идентифицирането на най-адаптираните видове, 

които формират популации през различни години, може да се извърши на базата на 

годишен анализ на електрофоретичните спектри на протеините за съхранение на семена 

в популациите, растящи в условията на консервация. Приложението за 

биотехнологичен подход предлага нови възможности за запазване и възпроизвеждане 

на генофонда на растенията. Въпреки важността за поддържане на генетичното 

разнообразие в естествените екосистеми (in situ), става ясно, че много редки видове не 

могат да бъдат запазени, без да бъдат развити оптимални лабораторни проекти за 

развитието им. Важна стъпка е да се изследва морфогенезата на растенията in vitro, 

използвайки светлина и сканираща електронна микроскопия, както и създаване на 

банки за култури in vitro достатъчно оптимизирани за условия за поддържането им [4], 

[7]. 
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Видово разнообразие в консерваторията в град Шумен 

Предложението за построяване на консерватория, съставена от 3 павилиона с 

различни климатични особености поставя въпроса за видовото разнообразие, което 

биха включвали. След задълбочения анализ на методиките за избор, размножаване и 

опазване на редки и застрашени от изчезване растения авторите на статията представят 

примерна биоселекция за всяка от изкуствено поддържаните климатични зони. 

Студен климат 

1. Helichrysum arenarium (Жълт смил) – многогодишно тревисто растение с жълти 

цветове. Среща се по планинските скатове върху пясъчни пасища и храсталаци; 

2. Dicentra peregrina – тревисто многогодишно растение родом от Япония и 

Източна Азия. Рядко растение, което се среща в алпийската тундра; 

3. Polygonatum odoratum (Ъглов печат на Соломон) – вид тревисто многогодишно 

растение, растящо в Кавказ, Сибир, Монголия и Япония. Култивира се във 

влажни, сенчести помещения; 

4. Mertensia serrulata – рядък вид, включено в Червената книга на Република 

Бурятия. То е многогодишно растение, срещано само в северните райони на 

Бурятия, във високопланински и скалисти региони; 

5. Stenosolenium saxatile – рядък вид, известно като реликва от миоценско-

плиоценската флора. Ниско едно- или двугодишни растения с тънък корен от 

пръчки. Среща се в азиатския регион Сибир, ксерофит. Расте по скали, 

каменисти и пясъчни степни склонове; 

6. Hedysarum Cisbaicalense Malysch – рядък вид, многогодишно с дебел дълъг 

корен. Типично за региона на Северен Байкал и тундрата; 

7. Oxytropis triphylla (Pall.) Pers – рядък вид, многогодишно тревисто с многоглав 

каудекс. Среща се около езеро Байкал в сухите ниско тревисти степи, по 

чакълести и каменисти склонове с находища на карбонати и кварцити, а 

понякога и по каменистите брегове на солените езера; 

8. Armeria maritima – рядък вид, многогодишно тревисто растение с розови 

цветчета. В Русия се среща в северната част на Тюменска област и Красноярска 

територия, в Република Саха (Якутия), в Далечния Изток. Расте в 

субалпийската зона по крайбрежните камъчета и скалисти склонове, в суха 

лишейна тундра; 
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9. Menispermum dauricum DC. – рядък източноазиатски вид, многогодишен 

двудомен лиановиден храст с дълги коренища. Среща се в Република Бурятия, 

Задбайкалската територия, североизточната част на Монголия и Китай, на 

Корейския полуостров и в Япония. Местообитанията са ограничени до скали, 

карбонатни находища и сравнително влажни горско-степни склонове и 

понякога до речни заливи. Растенията се срещат поединично или на малки 

групи, които са по-многобройни в крайбрежните храсталаци; 

10. Calypso bulbosa – застрашен вид, многогодишна орхидея (фиг. 3). Расте в 

студени гористи местности. Среща се в най-северните щати на САЩ, по-

голямата част от Канада, Скандинавия, голяма част от европейска и азиатска 

Русия, Китай, Монголия, Корея и Япония. 

  

Фиг. 3. Calypso bulbosa 

Горещ климат  

1. Agave guiengola – рядък вид, вечнозелено растение. Типичен е за щата Оаксака, 

Мексико. Расте на варовикови склонове, на височина от около 100–1000 метра 

над морското равнище. Родственик е на кактусите; 

2. Alcantarea imperialis – рядък вид бромелиада. Среща се в Рио де Жанейро, 

Бразилия. Може да понася сухи условия и пълна слънчева светлина;  

3. Nepenthes robcantleyi – рядък вид тропическо растение (фиг. 4). Типично за 

планинските региони на остров Минданао във Филипините; 
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4. Drosera regia – рядък вид растение хищник. Типичен за южноафриканския 

финбос;  

5. Camellia japonica – храстовидно растение. В дивата природа се среща в 

континентален Китай, Тайван, Южна Корея и Южна Япония. Расте в гористи 

местности, на надморска височина от около 300–1100 метра; 

6. Dasylirion longissimum – вечнозелен храст, сухоустойчиво растение. Типичен за 

Североизточно Мексико; 

7. Aloe africana – дъбообразен вид. Типичен за Източния нос, Южна Африка; 

8. Euphorbia trigona – е многогодишно растение, което произхожда от Централна 

Африка. Предпочита пясъчна почва, но може да издържи повечето видове 

добре дренирана почва; 

9. Ruschia spinosa – вид сукулентно растение. Типично за сухите части на ЮАР; 

10. Turnera oculata – вечнозелен, дървесен храст. Срещащ се в Каковековед в 

пустинята Намиб в северна Намибия и в южна Ангола. Видът расте добре в 

тропиците и се е приспособил към много горещи, сухи, пясъчни водоеми. 

 

Фиг. 4. Nepenthes robcantleyi 

Умерен климат  

1. Lilium longiflorum (Великденска лилия) – предпочита умерен климат (фиг. 5). 

Разпространена е главно в Тайван, така и на острови Рюкю (Япония); 
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2. Dianthus barbatus (Самакитка) – тревисто двугодишно или краткотрайно 

многогодишно цвете. Среща се Южна Европа и части от Азия; 

3. Magnolia grandiflora (Южната магнолия) – застрашено вечнозелено дърво, с 

големи тъмнозелени листа и бели, ароматни цветя. Типично за 

нископланинските субтропични гори на крайбрежната равнина на Персийския 

залив и южната част на Атлантическия океан; 

4. Arundina graminifolia (бамбукова орхидея) – сухоземна, многогодишна 

орхидея. Типична за Азия.; 

5. Gongora – вид орхидея, епифит със симподиален растеж. Представителите на 

вида растат в широк географски обхват от влажни гори на морско равнище до 

планински райони в Андите;  

6. Dioscorea elephantipes – вид широколистна лоза. Среща се в ЮАР, предпочита 

сух и умерен климат; 

7. Pelargonium inquinans (Пурпурно мушкато) – малък храст, висок около 2 м. 

Местен за югозападния нос на ЮАР; 

8. Juniperus chinensis (Китайска хвойна) – иглолистен вечнозелен храст. Типичен 

за Китай, Тайван, Мианмар, Япония, Корея; 

9. Ceratozamia kuesteriana – критично застрашен от изчезване, вид цикада. 

Разпространен е в планинската част на Сиера Мадре Ориентал в Мексико; 

10. Encephalartos sclavoi – критично застрашен от изчезване, вид цикада. 

Разпространен е в Танзания. 

 

Фиг. 5. Великденска лилия 
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Заключение 

Градската природа задоволява важни нематериални и неконсуматорски човешки 

потребности. Хората посещават парковете, предимно защото искат да се отпуснат, да 

изпитат очарование, красота, мир и свобода. Нуждата да избяга от стресовия ритъм на 

града също е важна причина, която привлича гражданите в парковете. Построяването 

на една консверватория би върнала баланса между хората и природата [1], [2].   
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