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Потенциал за развитие на екологичен туризъм в района на язовир
Огняново
Аделина Савова, Ралица Берберова
Нов български университет, департамент „Природни науки“, бул. „Монтевидео“ № 21, София,
България
adelinasavova@abv.bg

Ecological Tourism Opportunities in the Area of Ognyanovo Dam
Adelina Savova, Ralitza Berberova
New Bulgarian University, Department of Natural Science, 21 Montevideo Blvd., Sofia, Bulgaria
adelinasavova@abv.bg

Резюме: Язовир Огняново, разположен в източно Софийско поле, представлява едно
от най-красивите места само на 40 км от столицата на България, с голямо биологично
разнообразие особено сред представителите на орнитофауната. Важен фактор, превръщащ
това място в обект на научен и туристически интерес, е разположението му на един от
главните миграционни пътища на птиците – Via Aristotelis.
В продължение на три последователни години е изследван фаунистичният потенциал
на тази територия и е установено значително биоразнообразие.
Целта на настоящата разработка е да се проучат възможностите за развитие на
екологичен туризъм.
Ключови думи: биологично разнообразие, екологичен туризъм, язовир Огняново.

Abstract: The dam of Ognyanovo is located in the Eastern Sofia Plain, only 40 km away
from the capital of Bulgaria. It is one of the country’s most beautiful places – full of biodiversity,
especially as regards avifauna species. An important factor which makes the dam a special object of
scientific and tourist interest is its location on one of the main bird migration routes: the Via
Aristotelis.

For three consecutive years, the area’s fauna potential has been studied and
significant biodiversity has been identified.
This study aims to explore the opportunities for ecotourism development there.
Key words: biodiversity, ecological tourism, Ognyanovo Dam

Въведение
Повишеният интерес и мотивация на туристите към пътувания сред природата
формираха специализираната форма на туризъм – екологичен туризъм. Екологичният
туризъм се заражда през 70-те и 80-те години на миналия век с появата на концепцията за
устойчиво развитие и се определя като „отговорно пътуване до природни зони, което

https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.1
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опазва околната среда, поддържа благосъстоянието на местното население и включва
интерпретация и образование“ [Fennell, 2009; TIES, 2015].
Устойчивото развитие на този туризъм зависи изцяло от опазването на биологичното
разнообразие и природните ресурси, което е възможно само при наличие на адекватна
институционална политика, ефективни природозащитни организации, правилно и
отговорно отношение и поведение на местното население и туристите [Mihaylov, 2013].
Една от разпространените форми на екологичен туризъм е наблюдаването на дивата
флора и фауна в естествените им местообитания. Орнитологичният туризъм е една от тези
форми – характеризира се с наблюдение и/или фотозаснемане на видове птици в
естествената им среда на обитание [Kordowska et al., 2014; BSPB; BirdLifeInternational].
По богатство на орнитофауна България се нарежда на второ място в Европа след
Испания. В страната до днес са установени 420 вида птици или 75 % от европейската
орнитофауна. Като гнездящи са регистрирани 288 вида [Baykov, 2011]. Два от найизвестните и интересни трансконтинентални миграционни пътища на птиците Via Pontica
и Via Aristotelis преминават през територията на нашата страна.
През източната част на страната минава черноморският прелетен път Via Pontica, по
който ежегодно прелитат стотици хиляди водолюбиви, грабливи и пойни птици от над 110
вида.
Западният прелетен път Via Aristotelis преминава през Западна България, като
свързва р. Дунав с Бяло море, преминавайки по долината на р. Струма, Софийското поле,
Искърското дефиле и Врачански Балкан.
Районите, които пресичат Via Pontica и Via Aristotelis в страната ни, както и
останалите места с голямо орнитологично разнообразие (ОВМ, рамсарски обекти,
НАТУРА 2000) привличат любители на птиците [Alexova, 2018, Atanasova-Georgieva,
2016; Berberova, 2004; BSPB; BirdLifeInternational; RPAB; SURTOB, 2018].
Орнитологичните турове се организират като кратки, еднодневни спирки и посещения на
места по миграционните пътища или конкретни обекти, или като дълги екскурзии,
включващи едни от най-емблематичните пунктове за наблюдение на птици по целия
миграционен път, преминаващ през страната ни. За нуждите на туристите, избрали тази
форма на екологичен туризъм, се изграждат специални посетителски центрове и
съоръжения. Продуктите на орнитологичния туризъм са свързани с т. нар. birdwatching,
изразяващ се в посещение, наблюдаване, изучаване и заснемане на местообитания на
птици. Изграждането на необходимата суперструктура за орнитологичен туризъм, както и
посещението на тези обекти, трябва да се осъществява по начин, щадящ средата и
осигуряващ спокойствието на видовете [Kordowska et al., 2014; BirdLifeInternational;
BSPB].
1. Обект, цел и методи на изследването
Обект на настоящето изследване е язовир Огняново, община Елин Пелин, София –
област (Фиг. 1). Целта е да се проучат възможностите за развитие на екологичен туризъм.
С цел наблюдение и идентификация на орнитологичната стойност на изследваната
територия, в рамките на календарните 2016-а, 2017-а и 2018-а година, два пъти месечно е
обхождан фиксиран трансект по южния бряг на язовира от стената до първия ръкав (Фиг.
2). Наблюденията са извършени с помощта на оптични средства – бинокли (Nikon 10x50),
зрителна тръба (Nikon 25x50) и документирани фотографски снимки – с фотоапарати
Canon и телеобективи Canon 70-300, Canon 100-400.
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.1
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Фиг. 1. Местоположение на яз. Огняново (Савова, А., et al. 2016).

Фиг. 2. Обхват на мониторинговото изследване по Трансект 7 (яз. Огняново)

https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.1
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На терен данните са събирани в полеви дневник. След това цялата информация е
прехвърлена в Microsoft Еxcel таблици. Обработката и анализът на данните са извършени
със статистически софтуер SPSS v.21, SigmaStat 3.5 и SigmaPlot 11.0.
Паралелно с това е извършен мониторинг за идентифициране на природните
местообитания. Проучването е проведено с автомобил по фиксиран маршрут и по
предварително избрани трансекти: Трансект 1 (гр. София – с. Нови Хан); Трансект 2 (с.
Нови Хан – гара Елин Пелин); Трансект 3 (гара Елин Пелин – гр. Елин Пелин); Трансект 4
(гр. Елин Пелин – с. Лесново); Трансект 5 (с. Лесново – с. Доганово); Трансект 6 (с.
Доганово – яз. Огняново). Последният трансект – Трансект 7 (яз. Огняново), е обходен
пеша (Фиг. 2) [Savova et al., 2016; Nenov et al., 2018]. Орнитологичните стойности и
резултати, използвани в настоящото проучване, обхващат видовете, идентифицирани в
границите на Трансект 7.
2. Резултати и обсъждане
Природните туристически ресурси са обекти, процеси и явления, които са достатъчно
атрактивни, за да бъдат мотив за посещение. Те са резултат от природни закономерности и
техните характеристики до голяма степен зависят от географското местоположение.
От природогеографска гледна точка, природните туристически ресурси на равнините
и хълмистите земи са сравнително по-ограничени поради по-малко разнообразие на
релефни форми, по-неблагоприятни климатични условия и висока степен на стопанско
усвояване. От друга страна, те са едни от най-богатите територии във фаунистично
отношение, тъй като природогеографската им характеристика предопределя броя и
видовото разнообразие на птиците, които населяват тези територии, миграционните им
пътища минават оттам или използват определени места за отдих и почивка по време на
миграция. Главни ресурсни обекти в тях се явяват водните обекти, които са от особено
голямо значение за развитието на краткотрайния отдих, както и на екологичния вид
туризъм [Mihaylov, 2013].
Язовир Огняново е един от примерите за това (Фиг. 3). Язовирът е разположен в
източно Софийско поле, на територията на община Елин Пелин в София – област, на 40
km от столицата (Фиг. 1). Намира се на миграционния път Via Aristotelis, което го прави
потенциално място за развитие на екологичен, и по-конкретно – орнитологичен туризъм.

Фиг. 3. Язовир Огняново (личен архив, снимка: Аделина Савова)
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.1
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Резултатите от проведеното изследване на биоразнообразието и орнитофауната в
района на язовир Огяново през трите години на мониторинг могат да бъдат обобщени по
следния начин:
- идентифицирани са общо 129 вида птици или приблизително ¼ от орнитологичната
стойност на страната ни, които представляват значително фаунистично разнообразие. Като
по-специфични и интересни видове, наблюдавани за първи път на тази територия, са
белочела рибарка (Sterna albifrons), рядко срещани за района – червеногуша бъбрица
(Anthus cervinus);
- установени са – дива котка (Felis silvestris), сърна (Capreolus capreolus), язовец
(Meles meles), лисица (Vulpes vulpes), полевка (Microtus arvalis) и див заек (Lepus
europaeus);
- установени са осем вида риби (Carassius gibelio – сребриста каракуда, Cyprinus
carpio – шаран, Scardinius erythrophthalmus – червеноперка, Rutilus rutilus – бабушка,
Alburnus chalcoides – уклей, Leuciscus cephalus – речен кефал, Perca fluviatilis – костур,
Ctenopharyngodon idella – бял амур), три вида земноводни (Hyla arborea – дървесница,
Pelophylax ridibundus – голяма водна жаба, Bufo bufo – кафява крастава жаба) и два вида
влечуги (Lacerta agilis – ливаден гущер, Lacerta viridis – зелен гушер).
Голямото видово разнообразие, особено на птиците, превръща язовир Огняново в
обект с потенциал за развитие на орнитоложки и екологичен туризъм.
За повишаване на атрактивността на мястото, като дестинация за орнитологичен и
екологичен туризъм, е необходимо да се реализират определени дейности в района на
язовира:
- поставяне на информационни табели за биоразнообразието на територията и
нейната значимост, начини на опазване и застрашаващи фактори;
- изграждане на наблюдателни станции за диви животни, които биха привлекли
любители на фотозаснемането на разнообразната фауна в естествената среда;
- създаване на информационен посетителски център с образователна и екологична
цел (непосредствената близост на с. Доганово до яз. Огняново, превръща населеното място
в потенциална територия за изграждане на такъв център).
Въпреки неизследвания потенциал на флората в района на язовир Огняново,
позовавайки се на природогеографските характеристики на района (климат, води и др.) и
установените животински видове, може да се предположи, че територията има потенциал
за развитие и на една по-малко известна и практикувана форма на екологичния туризъм –
ботанически (наблюдение и фотозаснемане на растителни видове в естествена среда).
Заключение
Резултатите от проучването показаха, че в района на язовир Огняново има голямо
фаунистично разнообразие, особено по отношение на птиците. Това ни дава основание да
заключим, че мястото има потенциал за развитие на екологичен и орнитологичен туризъм.
Допълнителното проучване върху флоралното разнообразие ще даде възможност за
разширяване на възможностите за екотуризъм (ботанически турове). Монтирането на
информационни табели, изграждането на наблюдателни станции и др. в района на язовира,
освен че ще го направят по-атрактивен за туристите, ще допринесат за повишаване на
информираността сред посетителите и до опазване на видовете и околната среда.
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.1
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Иновация - комплексна геофизика в археологията (Южно Българско
Черноморие)
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Минно-геоложки университет, София, България
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Innovation: Complex Geophysics in the Field of Archaeology (South
Bulgarian Black Sea Coastline)
Boyko Ranguelov
Mining and geology University “St. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria

branguelov@gmail.com
Резюме: В тази разработка са представени обобщения на резултатите от целеви
комплексни геофизични изследвания на открити или предполагаеми древни археологически
обекти, консултирани предварително със специалисти археолози от НАИМ-БАН.
Приложеният комплекс от методи на плитката геофизика се оказва основно предимство за
повишаване на ефективността на проучванията. Известно е, че методите на приложната
геофизика боравят с т.н. обратни геофизични задачи, които нямат еднозначно решение. За да
се намали тази нееднозначност, са използвани методи които взаимно се допълват и така
улесняват интерпретацията на получените резултати.
Ключови думи: геофизика, археология, Южно Българско Черноморие.

Abstract: The study examines the results of complex geophysical research of three
archaeological sites located near the southern part of the Black Sea coastline in Bulgaria:
Propadnalata Voda, Atiya, and Alepu. The authors discuss the use of complex geophysical methods
in archaeology depending on the objectives of archaeological research, on the one hand, and the
likely properties of the archaeological sites, on the other. As known, the methods of applied
geophysics involve reverse geophysical problems, which do not have definitive solutions. To
overcome potential ambiguities in this regard, the study demonstrates how the complementary use
of different methods makes the interpretation of the final results easier.
Key words: geophysics, archaeology, South Bulgarian Black Sea coast

Въведение
Използването на геофизични методи (т.н. плитка геофизика) за целите на
археологията има широки възможности за откриване, очертаване и картировка на
археологически обекти. Те могат да имат различен характер – могили, некрополи, стени,
пещи, уникални артефакти, метални и неметални изделия и др. [Leshtakov et al, 2017;
Zidarov et al, 2017]. Представените резултати са обобщение на широкомащабни
геофизични проучвания на различни по характер археологически обекти, които поради
огромния обем от получени материали са представени доста илюстративно, като са
подбрани най-характерни примери от полевите измервания и резултати от
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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интерпретацията с предимно практическа насоченост. [Stavrev et al. 2019; Dimovski et al,
2020]. Цялостната методика и техника на измерванията за конкретните представени обекти
са показани в [Ranguelov, 2021]. За уточняване на реалните стойности за ефективност и
приблизителната дълбочинност на отделните методи е съставена обобщена таблица –
Табл.1.
Таблица 1. Геофизични методи, ориентировъчна дълбочинност и ефективност за
археологически обекти
Метод/(Дълбочинност
– в метри).
Ефективност (Е) в %
за целите на:

Търсене и
оконтурване на
строителни
структури и
могили
(1~100) при
наличие на
плътностни
нееднородности
Е – до 70-80%
(1 – 50-60) при
наличие на
феромагнитни
минерали
Е – 90-95%
(1-15) в
зависимост от
електросъпротивлението
Е-40-60%

(1~10-20) при
наличие на
плътностни
нееднородности
Е – до 80-90%
(1 – 20) при
наличие на
феромагнитни
минерали
Е – 95-100%
(1-15) в
зависимост от
електросъпротивлението
Е-60-80%

Георадар

(1~10-15) в
зависимост от
типа на антената
Е-50-60%

(1~10-15) в
зависимост от
типа на антената
Е-60-80%

Металометрия

(1-5) при наличие
на метал
Е~100%

Радиометрия

(1-3) при наличие
на радиация
Е- 40-50%

Капаметрия

(0.1-0.2)
при наличие на
феромагнитни
минерали
Е- 70-80%

Гравиметрия
(при 0.2-0.3 g/cm3
плътностна разлика )

Магнитометрия

Електрометрия
(Електротомография)

Търсене на
древни пещи

(1-5) при
наличие на
метал
Е~100%
(1-3) при
наличие на
радиация
Е- 40-50%
(0.1-0.2)
при наличие на
феромагнитни
минерали
Е- 90-95%

Търсене и
оконтурване на
древни рупи и
халди

Търсене на
празни
подземни
пространства

(1~10-20) при
(1~10-20) при
наличие на
наличие на
плътностни
плътностни
нееднородности нееднородности
Е – до 80-90%
Е – до 80-90%
(1 – 20) при
(1 – 20)
наличие на
Е – 65-70%
феромагнитни
минерали
Е – 90-95%
(1-10) в
(1-20) в
зависимост от
зависимост от
електросъпроелектросъпротивлението
тивлението
Е-60-80%
Е-80-90%
(1-10) в
(1-10) в
зависимост от
зависимост от
типа на
типа на антената
антената
Е-60-70%
Е-80-90%
(1-5) при
Е-0%
наличие на
метал
Е~100%
(1-2) при
(1-3) при
наличие на
наличие на
радиация
радон
Е- 95-100%
Е-80-90%
(0.1-0.2)
Е-80-90%
при наличие на
феромагнитни
минерали
Е- 80-90%

Забележка: Тази таблица е създадена постфактум, след приключване на
изследванията в района, като са използвани данни и от предишни геофизични проучвания
на археологически обекти: [Radichev et al, 2013a; Radichev et al 2013b; Tzankov et al 2015a;
Tzankov et al 2015b; Kisyov, Tzankov, 2015; Leshtakov et al, 2015; Zidarov et al, 2016].
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
|8

Годишник на департамент „Природни науки“, ISSN 2367-6302, 2020-2021
Annual of Natural Sciences Department, ISSN 2367-6302, 2020-2021

1. Геофизични изследвания на археологически обекти
1.1. Обект „Пропаднала вода“
В рамките на археоложки обект „Пропаднала вода“ са извършени серия геофизични
дейности [Leshtakov et al, 2016], включващи геомагнитни, радиометрични и капаметрични
площни измервания, електротомографско и георадарно профилиране, както и
капаметрично опробване по разкрития и характерни образци (Фиг. 1, Фиг. 2 и Фиг. 3).
Основната цел на проучванията е отделяне на геоложки структури, които биха могли да
бъдат свързани с тектонски нарушения и свързани с това орудявания, експлоатирани в
древността. На повърхността са открити много следи от антропогенна дейност (фрагменти
от керамични съдове и следи от древни пещи, най-вероятно за обработка на добивана
руда), които дават насока на изследователите. Районът е бил разработван за промишлен
добив на мед дори до средата на 20. век. [Tzankov et al, 2017] Голяма част от древните
останки са били заличени, затова проучванията са насочени основно за обследване на
геоложката обстановка и възможна идентификация на археологически обекти. За по-лесна
визуализация е използван дрон Tzankov, Kisyov, 2016.

Фиг. 1. Схема на разположение на геомагнитните обходи, геомагнитните и
електротомографските профили в района на археоложки обект „Пропаднала вода“

Фиг. 2. Схема на разположение на радиометричните измервания и георадарните
профили със средночестотна и нискочестотна антена в района на археоложки обект
„Пропаднала вода“

https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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Фиг. 3. Схема на разположението на капаметричните точки в района на
археологически обект „Пропаднала вода“
Магнитна снимка
Геомагнитната снимка е проведена по мрежа от разположени през 2 m успоредни
профили с посока юг-югоизток – север-северозапад, обходени зигзагообразно. Външният
контур на мрежата има неправилна форма, съобразена с проходимостта в ограждащата
обекта горска растителност (Фиг. 1). Допълнително, в най-високата западна част на
„Пропаднала вода“, поради трудности при полагането на профилна мрежа, са извършени
измервания по свободни маршрути по пътеки и проходими участъци между дърветата.
При геомагнитните измервания са определени стойностите на вертикалния магнитен
градиент при долен сензор на ниво 1,5 m и разстояние до горния 0,6 m (Фиг. 4 А и Б, и
Фиг. 5). В рамките на площта са прокарани 85 геомагнитни профила със средна дължина
64 m (минимална дължина 42 m и максимална дължина 79 m). Общата дължина на
геомагнитните профили възлиза на 5422 m. Магнитната снимка обхваща площ от 13,0 дка,
от които 10,7 дка по профилната мрежа и 2,3 дка от обходите в западната част на обекта.
Установените аномалии са относителни и в рамките от – 1300 до +1100 nT

(А)
(Б)
Фиг. 4. Карта на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле
Тa1 за първо ниво (А) и Тa2 за второ ниво (Б) на градиентометъра в обект „Пропаднала
вода“
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Фиг. 5. Карта на вертикалния градиент ∂T/∂z на геомагнитното поле в обект
„Пропаднала вода“
В североизточната част на обекта се разкрива участък с концентрация на керамика.
По предварителни данни [Leshtakov et al, 2016a] се счита, че става въпрос за останки от
металургична пещ. Поради тази причина в рамките на малък квадратен участък със страна
6 m, разположен около разкритието, са извършени тестови магнитометрични измервания
по мрежа с гъстота 0,5 х 0,5 m (Фиг. 3). Целта е създаване на еталон за магнитния ефект на
древна металургична пещ за изследвания район. Измерванията са проведени при първи
сензор, разположен на 20 cm над терена и втори – на 60 cm над него.

Фиг. 6. Детайлни карти на магнитната аномалия над останки от металургична пещ в
обект „Пропаднала вода“ за първо ниво Тa1 (вляво) за второ ниво Тa2 (в средата) и на
градиента ∂T/∂z (вдясно)
Получените аномалии очевидно водят до извода, че магнитометричният метод може
да служи за идентификация на древната металургична пещ.
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Електротомографско профилиране
Обект „Пропаднала вода“ е проучен и чрез 9 електротомографски профила (Фиг. 1).
Профилите са разположени напречно на дългата страна на площта с приблизителна посока
югоизток – северозапад. Профилите са измерени по четириелектродна схема ВенерШлюмберже, като за целта са използвани две трасета с по 12 електрода всяко.
Разстоянието между отделните електроди при първите осем профила е 5 m, а на последния
девети профил – 3 m. По този начин за дългите профили се гарантира дълбочина на
измерване до 20 m, а за късия профил съответно около 12 m. Общата дължина на
електросъпротивителните профили в площта е 989 m.
От получените електросъпротивителни разрези е съставен 3D модел (Фиг. 7), на
който ясно може да се проследи разположението на рудоносната жила. С цел да се
потвърди наличието на орудявания, през втория етап на проучването бе направено и
допълнително измерване по метода на предизвиканата поляризация (ПП), с чиято помощ
ясно могат да се отделят зоните с повишена рудна минерализация. Целесъобразно е избран
един контролен профил (съвпадащ с профил 5 от електросъпротивителните проучвания).

Фиг. 7. 3D модел на електричното съпротивление, по 9 електросъпротивителни
профила
На получения разрез по метода на предизвиканата поляризация (Фиг. 8), много
отчетливо се отделя зона, характеризираща се с понижени стойности на съпротивлението
(7-10 ом.м). Вижда се, че има две основни зони, първата (във вид на леща) се разполага на
дълбочина от 4 метра под земната повърхност и има мощност от порядъка на 6 – 8 m.
Дължината ѝ е около 25 m, но най-вероятно продължава в северна посока. Втората зона
започва от двадесетия метър и се развива в дълбочина.

Фиг. 8. Разрез по метода на предизвиканата поляризация, съвпадащ с
електросъпротивителен Профил 5
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Георадарно профилиране
Георадарните профили, прокарани в района на обект „Пропаднала вода“, са с
направление югоизток – северозапад (Фиг. 2). Измерванията са извършени с два вида
антени – средночестотна (270 MHz) и нискочестотна (106 MHz) антена. С антена модел
5104А са прокарани 7 георадарни профили с обща дължина 311 m. Първите 5 профила
имат средна дължина 51 m, пресичат рудната жила в централната част на площта.
Останалите 20 георадарни профила (GPR 11 – GPR 30) са измерени с антена модел SE-150.
Общата им дължина е 1161 m при средна дължина 58 m.
Обработените радарграми са използвани за създаването на индивидуален,
триизмерен, георадарен модел за всеки един от проучените участъци. Тези модели
улесняват значително осмислянето на пространствените връзки в натрупаните георадарни
данни и набелязването на аномални зони. Извършени са наблюдения и анализ както по
отделни срезове, така и на цялостните триизмерни модела при различни ъгли на завъртане.
Данните са визуализирани по конкретни (филтрирани) интервали на амплитудите на
сигнала. При интерпретацията са използвани комбинации от различни цветови палитри и
филтри, подобряващи контраста на аномалиите. Наблюдават се ефекти, достигащи до 16
msec, оконтурващи рудната зона и потвърждаващи електротомографските измервания
(Фиг. 9).

Фиг. 9. Радарграма по георадарен профил 19 (106 MHz) в обект „Пропаднала вода“
Радиометрична снимка
Извършени са контролни измервания на отделни скални образци и шлаки, намерени
в границите на площта (Фиг. 2). Съгласно получените резултати е установено, че в
скалите, разкриващи се в периферията на площта, които най-вероятно се явяват
рудовместваща среда, стойностите на радиационния фон са в границите между 0,20 и 0,25
μSv/h, което е в рамките на нормалния фон за района.
Поради факта, че медните залежи в района на бившата мина „Росен“ се
характеризират със съпътстваща минерализация на урана, някои продуктивни жили и зони
– вероятно експлоатирани и през древността, проявяват повишени стойности на
радиационния фон в интервала 0,60 – 1,7 μSv/h. Високите стойности на естествения
радиационен фон на повърхността, измерени при обхода на обекта, доведоха до
провеждане на детайлна радиометрична снимка. Естественият радиационен гама фон е
определен в точки от мрежа със средна гъстота 5 x 5 m. Направени са 485 измервания, като
въз основа на това е съставена карта на площ от 11 дка.
От получената карта на разпределението на естествения радиационен фон много
добре може да се проследи разположението на рудната жила, характеризираща се с
стойности над 0,8 μSv/h, което е над три пъти естествения радиационен фон за района. В
средата на проучваната площ се намира най-интензивната аномалия, достигаща до 1,7
μSv/h (Фиг.10). Тя се дължи на пропадане на стара минна изработка, при което до
повърхността достига по-интензивно гама лъчение.
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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Капаметрични измервания
В допълнение са проведени серия измервания на магнитната възприемчивост по
отделни скални образци, разкрития и почвени проби.

Фиг. 10. Карта на аномалните стойности на естественият радиационен гама фон в
обект „Пропаднала вода“
След направените теренни измервания по време на първия етап на проучването,
както и от събраните слани и рудни проби, шлаки и керамика се достигна до
заключението, че има ясно отделяне на немагнитните вместващи скали, имащи стойности
от 1,4 х10-6 SI, и силно магнитните шлаки достигащи до 118,7х10-6 SI. Беше направено
площно проучване с гъстота на измервателните точки от 5 m. Проучваната площ бе с
размери 200 m дължина и 85 m ширина (Фиг. 3). Направени са 720 измервания, като въз
основа на това е съставена карта на площ от 16,6 дка, като по този начин се покрива целият
обект на проучване.
От получената карта на разпределението на магнитната възприемчивост (Фиг. 11) се
отделят две основни зони. Първата, Зона-1, имаща стойности между 2 х10-6 SI и 11 х10-6
SI, обхваща централната и югозападната част от изследваната площ, съвпада с основното
направление на рудната жила. Втората, Зона – 2, намираща се в североизточния ъгъл на
площта, имаща и най-интензивна стойност – над 14 х10-6 S, съвпада с локализираната порано от геомагнитното проучване древна металургична пещ.

Фиг. 11. Карта на аномалните стойности на магнитната възприемчивост в обект
„Пропаднала вода“
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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1.2. Обект „Атия“
Археоложкият обект попада в северните склонове на хълма, на който е разположено
хвостохранилището на мина „Росен“, и продължава в земеделските земи северно от него.
Обширната площ на обекта е разделена на два по-малки участъка, в които са
концентрирани геофизичните проучвания. Границите на участъците са съобразени с
откритите при теренните археологически обходи шлаки, керамика и метални стопилки
(Фиг. 12), които свидетелстват за развитие на древен рудодобив и преработка на добитата
руда в района. Проведени са геомагнитни и електротомографски изследвания, допълнени с
радиометрични и капаметрични опробвания.
Магнитна снимка
В южния участък са прокарани 15 геомагнитни профила с дъгообразна форма с
посока югозапад – североизток. Разстоянието между тях е 1,5 m. Средната дължина на
профилите е 64 m, като общата им дължина в участъка е 958 m. Покритата с магнитна
снимка площ е 1,34 дка, а броят измервателни точки – 1959.

б)
а)
Фиг. 12. Масивни блокове от стопилки а) и б) – останки от древна металургична
дейност
Северният участък е разделен на три квадрата със страна 30 m. Профилите са с
направление юг – север, разположени успоредно един на друг през 1,5 m и са измерени
зигзагообразно. Всеки квадрат е проучен с по 21 профила, т.е. общият им брой е 63, а
общата дължина – 1860 m. Проучената площ е 2,7 дка. (Фиг. 13).

(А)
(Б)
Фиг. 13. Карта на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле
Тa1 за първо ниво (А) и Тa2 за второ ниво (Б) на градиентометъра в обект „Атия“ – горен
участък
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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Електротомографско профилиране
Използването на комбинация от две измервания с различни дължини на
измервателните профили е с цел да се получи, от една страна, много детайлно проучване
на приповърхностния разрез (първите 0,5-1,5 m), така че да се проследят струпванията от
шлаки, а от друга – поглед и върху цялостния геоложки разрез на дълбочина до 10 m.
Местоположението на профилите е съобразено с намиращите се в непосредствена близост
блокове от стопилка. Резултатите са индикативни за наличието на стопилки и други
електропроводящи обекти в района на измерването – Фиг. 14, Фиг. 15 и Фиг. 16.

Фиг. 14. Електросъпротивителен разрез по Профил 1 (обект „Атия“)

Фиг. 15. Електросъпротивителен разрез по Профил 2 (обект „Атия“)

Фиг. 16. Електросъпротивителен разрез по Профил 3 (обект „Атия“)
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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1.3. Обект „Алепу“
Археологическият обект се намира в южния край на блатото Алепу, от двете страни
на шосето между курортът „Дюни“ и ваканционно селище „Свети Тома“. Геофизичните
проучвания са концентрирани върху три участъка условно наречени „Лагуната“, „Плажа“
и „Ливадата“, поради индикации за наличие на археологически обекти [Leshtakov et al,
2016b] – стара римска вила със съпътстваща инфраструктура. Участък „Лагуната“ се
намира между шосето и блатото Алепу, участък „Плажа“ – срещу „Лагуната“, а участък
„Ливадата“ – западно от шосето преди завоя за включване към републикански път II-99
(Фиг. 17). Във всеки един от участъците е проведен комплекс геофизични проучвания,
включващи геомагнитни, георадарни, капаметрични, а в участък „Лагуната“ и
електротомографски изследвания, по правоъгълни участъци, привързани към планквадратни мрежи с размери 5 х 5 m.

Фиг. 17. Схема на контурите на проучвателните участъци в обект „Алепу“ с
разположение на електротомографските профили и капаметричните точки в участък
„Лагуната“
Магнитна снимка
И в трите участъка са извършени измервания на геомагнитното поле.
Измервателните точки по участъци са 5921 бр. за участък „Лагуната, 4454 бр. за участък
„Плажа“ и 6314 за участък „Ливадата“, като покритите площи са съответно 2,8 дка, 2,625
дка и 3,2 дка – Фиг. 18, Фиг. 19, Фиг. 20. Аномалните участъци потвърждават наличието
на неразкопани обекти, като част от артефактите (основно керамика) се откриват на
стръмния скат на плажа.

https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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(А)
(Б)
Фиг. 18. Карта на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле
Тa1 за първо ниво (А) и Тa2 за второ ниво (Б) на градиентометъра в обект „Алепу“ –
участък „Лагуната“

(А)
(Б)
Фиг. 19. Карта на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле
Тa1 за първо ниво (А) и Тa2 за второ ниво (Б) на градиентометъра в обект „Алепу“ –
участък „Плажа“

(А)
(Б)
Фиг. 20. Карта на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле
Тa1 за първо ниво (А) и Тa2 за второ ниво (Б) на градиентометъра в обект „Алепу“ –
участък „Ливадата“
Георадарни измервания
В по-голямата си част георадарните измервания съвпадат с магнитните профили.
Техниката на събиране на данни е идентична с магнитните измервания – зигзагообразно,
като всички профили са ориентирани по направление север – юг. В североизточния
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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участък са измерени 41 георадарни профила, които са с дължина 80 m в източната му
половина и 60 m в западната. Общата им дължина възлиза на 2880 m. Съседният участък
„Плажа“ е изучен с помощта на мрежа от 42 профила с обща дължина 1965 m върху площ
от 1,9 дка. Два допълнителни профила, всеки с дължина 85 m, са прокарани на север извън
участъка. В участък „Ливадата“ са извършени измервания по 36 георадарни профила с
единична дължина 75 m. Общата дължина на профилите е 2700 m, а изследваната площ –
2,6 дка. Резултатите дават възможност за моделиране на палеорелефа в древността – Фиг.
21.
2. Експериментални резултати
Най-широкомащабните геофизични изследвания са проведени на обект „Пропаднала
вода“. Проявите на различните геофизични полета, контрастността във физичните
свойства на вместващата среда и аномалните обекти (стара рудна галерия, антична пещ,
рудна зона) водят до ефективното използване на почти целия комплекс от геофизични
методи – магнитопроучване, електротомография, георадар, радиометрия и капаметрия.
Допълващите резултати повишават значително възможностите за количествена и
качествена интерпретация и са полезно насочващи към бъдещи археологически разкопки.

Фиг. 21. Модел на палеорелефа съставен от триизмерния георадарен модел на
участък „Лагуната“, обект „Алепу“

Фиг. 22. Илюстрация по георадарен профил GPR43 от обект Алепу, участък Плажа
Обект „Атия“ с разкритите на повърхността шлаки и стопилки – резултат от древна
минно-добивна и металургична дейност (по всичко личи, че древните рудари са извличали
медта и са оставяли желязото, поради невъзможност да го обогатяват и използват), както и
полуразрушените пещи са потвърдени с използването на магнитометрия и
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.2
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електротомография. Аномалните магнитни зони са мозаечно разположени и това
отчетливо личи на градиентометрията. Те очаквано са с повишени магнитни свойства и
понижено електросъпротивление. Ниското електрическо съпротивление се наблюдава от
повърхността до дълбочини от 2-3 метра, като достига стойности от 30 ом.м. Доколкото
съществуват повърхностни разкрития, планирането и извършването на геофизичните
проучвания имат потвърдителен и рекогносцировъчен характер. Потвърдени и масово
локализирани са древни шлаки и стопилки, както и по-големи обекти (пещи), които могат
да бъдат обект на допълнителни археологически разкопки. С помощта на геофизичните
методи е установено, че търсените обекти са на неголяма дълбочина (до 1-3 m), което
допълнително улеснява археолозите.
Обект „Алепу“ има потвърдителен характер за известна римска вила, разположена на
височината над плажа. Наблюдаваните аномалии корелират с разрушени, мозаечно
разположени останки от градеж (вилата) и по слабо интензивни магнитни аномалии,
доминирани от струпвания на керамика, видна и на склона към плажа. Моделираният
предполагаем палеорелеф, установен с помощта на георадара, добре илюстрира удобното
място, избрано за постройките на древната вила. Предстоят археологически разкопки на
обекта. Проведените металометрични измервания не доведоха до откриването на древни
метални предмети, но за сметка на това бяха идентифицирани множество съвременни
железни останки – най-вече от лодки и корабни отломки.
Изводи и заключение
Прилагането на широк комплекс от геофизични методи за изследване на
повърхностния разрез за целите на археологията потвърди ефективността на
методологията, за намаляване на нееднозначността при решаването на обратните
геофизични задачи. Използването на високоточна магнитна снимка и комбинирането ѝ с
градиентометри, добавянето на допълнителна информация за магнитните свойства на найповърхностния слой (капаметрия) спомагат значително за откриването и оконтурването на
магнитни обекти дори с невисоки съдържания на феромагнитни минерали.
Електротомографията заедно с георадара спомагат за картирането на проводящи
нееднородности, като се допълват взаимно. Това дава възможност при благоприятно
стечение на обстоятелствата да се проследи палеорелеф – важен параметър, използван и
при изследвания на други археологически обекти (напр. устието на р. Ропотамо) [Dimitrov
et al, 2019].
Радиометричните измервания, независимо от своята относителна самостоятелност,
дават възможност за откриване и картиране на радиоактивни материали, в конкретния
случай, свързани с древни рупи.
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Survey of the Use of the System for Separate Collection of Household Waste
from Packaging in the Municipality of Stara Zagora
Viktoriya Getzova, Ralitza Berberova
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Резюме: Разделното събиране и последващо рециклиране на отпадъците са в основата
на тяхното съвременно управление. По този начин се намаляват количествата депонирани
отпадъци, с което се цели намаляване на замърсяването върху почва, води, въздух, от една
страна, и от друга – намалява изчерпването на ресурси за създаване на нови продукти.
Голяма част от битовите отпадъци са т. нар. „масово разпространени отпадъци“, сред които
са отпадъците от опаковки. Нормативната уредба на европейско и национално ниво залага
конкретни цели за справяне с този проблем. Разделното събиране се осъществява чрез
общините посредством организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които
изграждат системи за разделно събиране. В основата на ефективното функциониране на тези
системи са гражданите. В община Стара Загора е изградена и функционира система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки. Целта на настоящата работа е да представи
резултати от анкетно проучване сред потребители на системата за установяване на тяхната
информираност и нагласите им относно процеса на разделно събиране. Резултатите може да
послужат за подобряване на системата.
Ключови думи: система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, анкетно проучване, община
Стара Загора.

Abstract: Separate waste collection and recycling are at the basis of today’s waste
management. This helps the reduction of landfilled waste, which aims to reduce soil, water, and air
pollution, on the one hand, and to cut down on the depletion of resources for new production, on the
other. A large portion of household waste comes from the so-called “widespread waste”, which
includes packaging waste. Legislation at European and national levels sets specific goals to
overcome this problem. Separate waste collection is carried out by municipalities via waste
recycling companies, which set up and operate systems for separate collection. Citizens are at the
heart of the efficient functioning of these systems. A separate waste collection system of this kind
has been established in the municipality of Stara Zagora in Bulgaria. The objective of this paper is
to present the results of a questionnaire survey of the system’s users to establish their awareness and
attitudes regarding the process of separate waste collection. The results can be used to improve the
system.
Key words: system of separate collection of packaging waste, survey, municipility of Stara Zagora
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Въведение
При потреблението се образуват все повече отпадъци, които, от една страна,
създават редица екологични проблеми, а от друга – представляват икономическа
възможност, която може да намали екологичния натиск [Baykov, Zaharinov, 2005;
Gadjanov, Manoilova, 2006; Jivkova, 2010; Pelovski et al., 2007; Stoyanov et al, 2012, 2018,
2020]. Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ
интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща
икономическа среда и нормативна база, и не на последно място – висока обществена
отговорност.
Част от образуваните битови отпадъци представляват отпадъци от опаковки.
Директива 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива
2008/98/ЕО относно отпадъците определя битовите отпадъци като „смесени отпадъци или
разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло,
метали, пластмаса, биологични отпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от
електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и
обемни отпадъци, включително дюшеци и мебели; смесени отпадъци или разделно
събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и
състав с отпадъците от домакинства“. Тази група отпадъци „не включват отпадъците от
производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и
канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от
пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или
отпадъци от строителство и разрушаване“ [Directive 2018/851].
Съгласно българското законодателство, отпадъците от опаковки се отнасят към т.
нар. „масово разпространени отпадъци“, които съгласно Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на
територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално
управление. ЗУО и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) определят
„отпадъците от опаковки“ като всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, от
които притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се
освободи, и които отговарят на определени критерии [ZUO, NOOO].
В нормативната уредба на европейско и национално ниво са заложени конкретни
цели по отношение на отпадъците от опаковки. Те се събират чрез системи за разделно
събиране въз основа на договори, сключени с организации за оползотворяване на
съответния вид отпадък и се изграждат безвъзмездно [Directive 2008/98/ЕО, Directive
94/62/ЕО, Directive 2018/851, ZUO, NOOO, NPUO].
В община Стара Загора разделно събиране на отпадъци от опаковки се прилага от
2006 г., когато е изградена първата система за разделното им събиране [Municipality of
Stara Zagora]. Към настоящия момент събирането и транспортирането на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло се
извършва от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОКОЛЕКТ”
АД, с която общината има сключен договор, който обхваща домакинствата,
административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено
хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм [Ecocollect JSC].
Организацията е разположила съдове в гр. Стара Загора, с. Богомилово, с. Дълбоки, с.
Старозагорски бани, с. Хан Аспарухово, с. Хрищени, с. Братя Кунчеви, с. Горно Ботево, с.
Еленино, с. Загоре, с. Калитиново, с. Калояновец, с. Могила и с. Оряховица. Системата е
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изградена в съответствие с изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъци от
опаковки. Организацията работи с двуконтейнерен модел за разделно събиране: 1. жълти
контейнери за отпадъци от опаковки от пластмаси, метали, хартия и картон - тип „Ракла“ с
вместимост 1100 литра и тип „Иглу“ с вместимост 1500 литра; 2. зелени контейнери за
отпадъци от стъкло - тип „Иглу“ с вместимост 1100 и 1180 литра. Върху контейнерите са
поставени информационни стикери с видими, четливи и ясни надписи какви видове
отпадъци от опаковки се събират в тях. Видът на отпадъците и класификационният код
съгласно Наредба № 2 за класификацията на отпадъците по групи са: хартиени и
картонени отпадъци от опаковки – 15.01.01.; пластмасови отпадъци от опаковки –
15.01.02.; стъклени отпадъци от опаковки – 15.01.07.; метални отпадъци от опаковки –
15.01.04.; дървени отпадъци от опаковки – 15.01.03.; смесени отпадъци от опаковки –
15.01.06; рециклируеми отпадъци след сепариране – код 19 [Naredba № 2].
Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите,
домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството,
животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, болничните заведения и
др. Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на
жизнената дейност на хората в домакинствата, държавните и общинските сгради. Към тях
се приравняват и отпадъците („подобни на отпадъци от домакинства“) от търговските
обекти, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и
в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им
съвместно с битовите [Directive 2018/851, NUOOCTOSZ, OPUDOTOSZ, ZUO].
Домакинствата и индивидуалните потребители въздействат върху околната среда с
избора, който правят всеки ден – директно и индиректно [EEA, 2016]. Потребителското
поведение е ключов фактор за успеха на системите за разделно събиране и рециклиране на
отпадъците. Целта на настоящата работа е да представи резултати от анкетно проучване
сред потребители на системата за разделно събиране в община Стара Загора за
установяване на тяхната информираност и нагласите им относно процеса на разделно
събиране. Получените резултати може да послужат за подобряване на изградената
система.
1. Обект и методи
Обект на проучване е потребителското поведение към системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки в община Стара Загора.
За проучването е избран анкетният метод за пряко събиране на информация по
дадената проблематика непосредствено от гражданите. Анкетирането е проведено онлайн
през месец март 2021 г. с 45 респонденти от град Стара Загора, като са спазени
принципите за анонимност и доброволно участие.
Анкетната карта съдържа 15 въпроса, разработена е специално за това проучване,
оформена е като гугъл-формуляр за онлайн анкетиране. Анкетната карта е дискутирана
предварително с представители на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД и на Дирекция „Транспорт, чистота
и екология“ към община Стара Загора, след което е валидирана чрез пробно изследване с
10 респонденти от най-важните подгрупи, които присъстват и в същинското допитване.
Чрез валидирането се направи проверка на въпросника – разбираеми ли са въпросите,
подходяща ли е подредбата им, коректно ли са зададени от гледна точка на респондента,
има ли мнения, които не могат да намерят своето „място“ в предвидените отговори и др.
Въпросите са групирани по начин, позволяващ анализ по пет критерия:
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 Факти (индивидуални характеристики на респондента) – пол, възраст, образование,
брой членове в домакинството;
 Знания (съждения на респондента за обкръжаващия свят, т.е. това, което той знае
или си мисли, че знае) – наличие на система за разделно събиране в града, познания
за видовете контейнери и тяхното предназначение;
 Мнения (съждения на респондента относно неговите предпочитания или възгледи за
определени предмети и събития) – наличие на контейнери за разделно събиране в
близост до дома и оценка на честота на събиране от обслужващата организация;
 Отношение (сравнително устойчиви настроения на респондентите и техни оценки
за определени събития, явления и идеи) – поведение при липса на контейнер за
разделно събиране в близост до дома.
 Поведение (твърдения на респондентите за това, как постъпват в един или друг
случай) – ползваемост на системата, ползваемост на контейнерите за разделно
събиране, честота на ползваемост.
Всички резултати са обработени със статистическия софтуерен пакет SPSS 19 ver.
Различията между отделните независими извадки са сравнявани чрез Т-тест на Стюдънт
при р<0,05 [Slavova, Slavchev, 2015].
2. Анкетно проучване – резултати и дискусия
Първата група въпроси е обвързана с определяне на характеристиките на
респондентите. Разпределението им по пол е следното: 73,3 % от тях са жени и 26,7 % мъже. Статистическата обработка не показа наличие на достоверни зависимости между
пола, информираността и нагласите на респондентите. Най-големият дял участници са на
възраст от 40 до 60 г. (46,7 %), следвани от тези на възраст под 20 г. (31,1 %) и 20 % - от 20
до 40 г. Отзовал се е само 1 участник (2,2 %) на възраст над 60 г., поради което тази група
не е включена в последващите дискусии и анализи, както и в статистическата обработка на
резултатите.
Разпределението на респондентите по завършена степен на образование е както
следва: 57,8 % са с висше образование, 20 % – със средно образование и 20 % – с основно
образование. Тези резултати могат да се обяснят с данните за възрастовата структура на
извадката, в която преобладава делът на групата „от 40 до 60 г.“.
Броят на членовете на домакинството е от съществено значение за количеството
генерирани отпадъци. Най-голям дял заемат домакинствата от трима души – 44,4 %,
следвани от тези с четирима души – 31,1 %, 15,6 % са в домакинство от двама души и 8,9
% – само от един човек.
Втората група въпроси е насочена към знанията на анкетираните относно
изградената система за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Стара Загора
и тяхната информираност относно правилата за разделно събиране.
На въпроса „Има ли изградена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки във Вашия град?“, положителен отговор са дали 82,2 %, което показва висок
процент на информираност. 20 % отговарят с „Не зная“ или „Не“, което показва
необходимост от провеждане на периодични информационни кампании за популяризиране
на системата за разделно събиране на отпадъци сред гражданите.
Резултатите за връзките между възрастта на респондентите и степента им на
информираност, както и между степента на образование и степента на информираност са
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представени съответно на Фиг. 1 и Фиг. 2. Прави впечатление наличието на силна
обвързаност и правопропорционална зависимост между информираността на
респондентите и двата фактора – възраст и образование. Резултатите за групата „до 20 г.“
показват, че едва половината от анкетираните знаят за наличието на съществуващата
система в техния град. Тези резултати ясно индикират, че фокусът на бъдещите
информационни кампании трябва да е именно върху тази целева група.
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Фиг. 1. Разпределение на респондентите според възрастта и информираността им за
наличие на система за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Стара Загора
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Фиг. 2. Разпределение на респондентите според образованието и информираността им за
наличие на система за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Стара Загора
На въпроса „От колко цвята са контейнерите – част от системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки във Вашия град?“ правилен отговор са дали 71,1 %,
тъй като системата в гр. Стара Загора, изградена от „ЕКОКОЛЕКТ“ АД, е по двуцветния
модел – жълт и зелен контейнер. Близо 25 % смятат, че системата се състои от три цвята
контейнери - жълт, зелен и син.
Чрез два от въпросите се установяват познанията за цветовете контейнери и
видовете отпадъци, които се поставят в тях, тъй като това е от изключителна важност за
правилното функциониране на изградената система.
На въпроса „Какъв отпадък се поставя в контейнерите с жълт цвят?“ верен
отговор са дали 44,4 % – хартия, пластмаса и метал (Фиг. 3А). Въпреки относително
високия процент, резултатите показват необходимост от повишаване на знанията на
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гражданите по отношение отпадъците, които се поставят в жълтите контейнери при
двуцветния модел за разделно събиране.
На въпроса „Какъв отпадък се поставя в контейнерите със зелен цвят?“
анкетираните показват висока степен на познание – 77,8 % са дали верен отговор – стъкло
(Фиг. 3Б). Обяснение на получените резултати при аналогичните въпроси за жълтия и за
зеления контейнер би могло да се търси в спецификите на двата модела – с използване на
двуцветни и на трицветни контейнери за разделно събиране. И при двата модела зеленият
цвят контейнер е за стъклени отпадъци, докато при двуцетния модел жълтият цвят се
асоциира съответно с хартия, пластмаса и метал, а при трицветния - само с пластмаса и
метал.

А

Б
Фиг. 3. Разпределение на респондентите според информираността им за вида на
отпадъците, които се поставят в жълтия контейнер (А) и зеления контейнер (Б)

Резултатите за връзките между възрастта на респондентите и познанията им за
правилата за разделно събиране, както и между степента на образование и нивото на
познания за разделното събиране са представени съответно на Фиг. 4 и Фиг. 5. Прави
впечатление наличието на силна обвързаност и правопропорционална зависимост между
познанията на респондентите и двата показателя – възраст и образование. Сериозен
дефицит на знания за вида отпадъци, поставяни в жълтия контейнер за разделно събиране,
се доказва при анкетираните на възраст до 40 г. и особено в групата „от 20 до 40 г.“,
където верен отговор са дали едва 11 %. Тези резултати позволяват да се определи
посоката и целевите групи при бъдещите информационни кампании за повишаване
ефективността на системата.
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Фиг. 4. Разпределение на верните отговори за вида отпадъци, които се поставят в
съответния цвят контейнер според възрастта на респондентите
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Фиг. 5. Разпределение на верните отговори за вида отпадъци, които се поставят в
съответния цвят контейнер според образованието на респондентите
Последната група въпроси цели да проучи нагласите, отношението и поведението
на гражданите към разделното събиране на отпадъци от опаковки в домакинствата, тъй
като този процес изисква специална организация и предвиждане на място в дома, а
промяната на нагласите и поведението изисква сериозна мотивация и лична ангажираност
на участниците.
На въпроса „Събирате ли разделно отпадъци от опаковки?“ 66,7% отговарят, че го
правят, което е показателно за нарастването на културата и желанието за участие, което е
стъпка към екологичното мислене на хората.
На въпроса „Събирате ли разделно отпадъци за жълтия и зеления контейнер?“
48,9 % са посочили, че събират разделно отпадъците от опаковки и за двата цвята
контейнери, 13,3 % – само хартия и картон, и 26,7 % – не събират разделно (Фиг. 6).
Получените резултатите са индикация, че знанията за разделното събиране сами по себе си
не са достатъчна гаранция за прилагането им в домакинствата.

Фиг. 6. Разпределение на респондентите според вида на разделно събраните отпадъци от
опаковки в домакинствата
Резултатите за връзките между възрастта на респондентите и техните нагласи да
събират разделно отпадъците от опаковки, както и между степента на образование и
поведението им за разделното събиране са представени съответно на Фиг. 7 и Фиг. 8.
Открояват се различия между поведението на анкетираните с висше образование и на
възраст между 40 и 60 г. в сравнение с това на останалите. Именно при тях се отчитат
трайни нагласи и навици да разделят отпадъците от опаковки в дома, като при това
събират отделно всички рециклируеми материали (хартия и картон, пластмаси, метали,
стъкло).
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Фиг. 7. Разпределение на респондентите според възрастта и тяхното поведение за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в домакинствата
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Фиг. 8. Разпределение на респондентите според образованието и тяхното поведение за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в домакинствата
Може да се посочи, че вероятно по-високата степен на образование е предпоставка
за по-добро познаване на идеята за разделното събиране и прилагането ѝ, тъй като
подобни тенденции са установени и в други изследвания. Например в рамките на
изследователския проект „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите“,
финансиран от Министерство на образованието и науката чрез Фонд „Научни
изследвания“, 2009 – 2011 г., е проведено национално представително проучване с цел
установяване на отношението на индивидуалните потребители към разделното събиране
на отпадъци от опаковки, практиката на домакинствата, оценката за създадените условия
за разделно събиране, основните нагласи по отношение на околната среда и използването
на природните ресурси. Резултатите от това проучване показват като цяло висока степен
на информираност и познаване на правилата, които следва да се спазват при събирането и
изхвърлянето на домакинските отпадъци, но делът на неинформираните респонденти с
основно и средно образование е два пъти по-висок в сравнение с този на респондентите с
висше образование.
Отговорите на въпроса „Изхвърляте ли отпадъците си разделно?“ показват
необходимостта от повишаване на мотивацията на гражданите и разясняване на ползите от
разделно събиране на отпадъци от опаковки. Около 46,7 % от анкетираните потвърждават,
че изхвърлят отпадъците си разделно, 22,2 % – правят го понякога, а останалите близо 30
% изобщо не изхвърлят разделно събраните си отпадъци в цветните контейнери (Фиг. 9).
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Като основни фактори, определящи поведението на тези 30 %, които не изхвърлят
разделно, се посочват както следва: за 17,8 % от съществено значение се оказва
отдалечеността на контейнерите от дома им, а 8,9 % не вярват във функционирането на
системата.
На въпроса „Колко често изхвърляте разделно събраните отпадъци от отпаковки
от вашето домакинство?“ 28,9 % посочват, че два пъти седмично изхвърлят разделно
събраните отпадъци, което показва, че в домакинството им има висока степен на
организация на процеса на разделно събиране (Фиг. 10). 26,7 % изхвърлят разделно
събраните отпадъци веднъж седмично, 15,6 % – всеки ден, а близо 9 % – веднъж месечно.

Фиг. 9. Разпределение на респондентите
според поведението им да изхвърлят
разделно събраните отпадъци от опаковки в
цветните контейнери

Фиг. 10. Разпределение на респондентите
според честотата на изхвърляне на разделно
събраните отпадъци от опаковки

На въпроса „Има ли цветни контейнери в близост до Вашия дом?“ положителен
отговор са дали 71,1 %, което показва, че изградената система за разделно събиране на
отпадъци в гр. Стара Загора обхваща по-голям процент от домакинствата.
Получените отговори на въпроса „Ако няма цветни контейнери в близост до Вашия
дом, какво правите с разделно събраните отпадъци?“ са изключително показателни, тъй
като 66,7 % отговарят, че изхвърлят разделно събраните отпадъци в сивите контейнери за
смесени битови отпадъци, което намалява пригодността им за последващо
оползотворяване и рециклиране. Едва 28,9 % посочват, че в такъв случай търсят найблизкия цветен контейнер, т.е. демонстрират трайно проекологично поведение. Тези
резултати подчертават необходимостта от повишаване мотивацията на гражданите, след
като са направили организация по разделно събиране на отпадъци в дома си, при липса на
цветен контейнер в близост до дома им, да потърсят най-близкия такъв, където да поставят
събрания отпадък.
Резултатите за връзките между възрастта и образованието на респондентите и
тяхното поведение относно изхвърлянето на разделно събраните отпадъци са представени
съответно на Фиг. 11 и Фиг. 12. Отново се отчита разлика в поведението на анкетираните с
висше образование в сравнение с това на останалите. Именно при тях се отчитат трайни
нагласи и навици да разделят и изхвърлят в цветни контейнери отпадъците от опаковки,
независимо от липсата на такива в удобна близост до дома им. Поведението на младите
хора показва тяхното нежелание да излязат от зоната си на комфорт и да положат
съзнателни усилия за изхвърлянето на разделно събраните отпадъци в подходящ цветен
контейнер (Фиг. 12).
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Фиг. 11. Разпределение на респондентите според възрастта и тяхното поведение относно
изхвърлянето на разделно събраните отпадъци
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Фиг. 12. Разпределение на респондентите според образованието и тяхното поведение
относно изхвърлянето на разделно събраните отпадъци
Тези резултати корелират с резултатите от други социологически изследвания и
дават основание да се твърди, че поведението не е адекватно на декларираните от хората
интерес и загриженост за състоянието и опазването на околната среда. Грижите за нея се
свързват най-вече с държавата или с колективна промяна в поведението. Тази позиция
„кодира скрития отказ от индивидуална отговорност, сливането с общността, т.е.
представлява проява на вече описаните традиционни нагласи – опазването на околната
среда се явява в съзнанието като нещо, което трябва „така да се прави“ от мнозинството,
но не представлява обект на техните индивидуални потребности и интереси“ [Mantarova,
2011].
Последният въпрос в анкетната карта е относно изготвения график от
„ЕКОКОЛЕКТ“ АД, честотата на извозване и обслужване на цветните контейнери. На
въпроса „Доволни ли сте от честотата на изпразване на цветните контейнери?“ 51,1 %
дават отрицателен отговор, 31,1 % – положителен отговор, а 17,7 % са посочили друго.
Тези резултати са ясен знак за потребността от оптимизация на изградената система
за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Стара Загора.
Заключение
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в община Стара Загора
обхваща голяма част от домакинствата. Въз основа на резултатите от проведеното анкетно
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проучване сред потребители на системата и дискусията върху тях, могат да бъдат
направени следните изводи:
 по-голям процент от анкетираните са запознати с изградената система, познават
цветовете контейнери и видовете отпадъци, което е от изключителна важност за
правилното ѝ функциониране;
 има необходимост от повишаване на информираността и мотивацията на
гражданите и разясняване на ползите от разделно събиране на отпадъци от
опаковки, като е препоръчително фокусът да бъде съсредоточен върху
подрастващите и групата до 20 г., защото при тях дефицитът е най-силно изразен, а
същевременно те са бъдещото поколение, в което трябва да се формират нагласи,
отношение и поведение за опазване на околната среда и природните ресурси;
 изключително важно е в близост до дома да има цветни контейнери, тъй като
отсъствието им възпрепятства процеса на разделно събиране. Действащият график
за обслужването ѝ по отношение на честотата на извозване на контейнерите
съгласно разпределението по райони е недостатъчен (жълти контейнери – два пъти
седмично и зелени контейнери – един път на два месеца).
Въз основа на направените изводи могат да се дефинират следните мерки и
мероприятия за подобряване функционирането на системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в община Стара Загора:
 мониторинг на запълняемостта на цветните контейнери и определяне на бързо
запълващи се и такива, които стоят празни;
 необходимост от увеличаване честотата на обслужване на системата;
 необходимост от преразпределение на контейнерите по адреси и/или увеличаване
на броя им с цел обхващане на максимален брой домакинства и осигуряване на
цветни контейнери в близост до дома им;
 необходимост от повишаване мотивацията и информираността на гражданите и
разясняване на ползите от разделно събиране на отпадъци от опаковки. Провеждане
на образователни и информационни кампании.
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Резюме: Основната цел на настоящата работа е да представи резултатите от теренните
изследвания от района на поречието на р. Хаджийска и южните склонове на Еминска Стара
планина. В разглеждания ареал се наблюдават регистрирани по-голям брой археологически
обекти от времето на късната Античност (4-6 в.) и Средновековието (7-18 в.) и много помалко обекти от предходни, по-стари периоди на праисторията, тракийската и ранната
римска епоха. Геоложките изследвания показват, че в района се разкриват алувиални,
пролувиално-делувиални и пролувиални холоценски седименти. Комбинирането на
резултатите от двете изследвания позволиха: (i) проверка на хипотезата: хронологично
старите археологически обекти да бъдат покрити с натрупани седименти и (ii) да се направи
опит за интерпретация на поминъка в района в миналото.
Ключови думи: геоархеология, археологически обекти, алувиални, пролувиални холоценски
седименти.

Abstract: The main objective of this paper is to present the fieldwork results of
archaeological and geological investigations in the area of Hadjiyska river and the southern slopes
of Eminska Stara Planina in Bulgaria. The area of interest is home to a large number of
archeological findings dating back from the Late Antiquity (4-6th c.) and the Middle Ages (7-18th
c.), and fewer from older periods (prehistorical, Thracian and Roman periods). Geological
observations show presence of alluvial, prolluvial-delluvial, and prolluvial hollocen sediments.
Combining the results of archaeological and geological research allowed for (i) the verification of
the hypothesis that older archaeological objects are covered by accumulated sediments, and (ii) an
attempt to look into the livelihood in the area.
Key words: geoarchaeology, archaeological sites, prolluvial Holocene sediments

https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.4
| 36

Годишник на департамент „Природни науки“, ISSN 2367-6302, 2020-2021
Annual of Natural Sciences Department, ISSN 2367-6302, 2020-2021

Въведение
В района на поречието на р. Хаджийска и южните склонове на Еминска Стара
планина са регистрирани над петдесет обекта от различни археологически периоди:
каменно-медната, бронзова, желязната, римска епоха, късната Античност и
Средновековието.
Най-малък е броят на регистрираните обекти от каменно-медната епоха – само
четири, като близо до високите южни склонове на Еминска Стара планина не е
регистриран нито един обект с такава възраст, а само по-млади в хронологично отношение
обекти, като причината за това не е установена до момента. Известно е, че районът се
характеризира със специфична геоложка обстановка – алувиални, пролувиалноделувиални и пролувиални седименти холоценска възраст. Обвързването на
археологическите и геоложките данни позволи създаването на работна хипотеза относно
съвременното откриване на археологически обекти с различна възраст и вида на поминъка
в района: (i) на места по-старите в хронологично отношение обекти са покрити с
алувиално-делувиални наслаги и (ii) площното развитие на алувиално-делувиални наслаги
ограничава отглеждането на земеделски култури.
Целта на настоящата работа е проверка на създадената хипотеза чрез изучаване на
конкретната геоложка обстановка в местата на откриване на археологическите обекти и в
цялата изследвана област.
1. Район и методи на изследване
Районът на изследване е свързан с проект за реконструкция на ландшафта от
древността на територията на южните склонове на Еминска Стара планина в участъка,
разположен между Дюлинския проход и нос Емине. Акцентът е поставен върху
проследяването на антропогенното въздействие върху жизнената среда и възстановяване
на екологичните модели на заселване и обитаване1.
При теренната работа са използвани три основни методa на археологическите
издирвания:
- Интензивни теренни издирвания. В зоните, където видимостта на повърхността е
висока (изорани и бранувани земеделски площи), се прилага методът на
екстензивните обходи, при които членовете на полевата група отстоят на
разстояние между 5 и 10 m.
- Екстензивни теренни издирвания. В зоните, където видимостта на повърхността е
по-слаба (обраслите терени и зоните с пустеещи ниви и пасища), се прилага
методът на екстензивните обходи, при които членовете на полевата група отстоят
на разстояние между 10 и 30 m.
- Селективни теренни издирвания. Те се прилагат в труднодостъпните и залесени
зони, като спрямо предварително уточнени белези се обхождат зоните с висока
вероятност за наличие на археологически обекти.
Методиката на извършване на теренни обходи включва използване на мобилни
устройства с инсталирана версия на ГИС-софтуер, с помощта на която се попълва
информация за обектите. Критериите са предварително определени, като за целта са
съставени атрибутивни таблици, които се попълват на терен при регистрирането на
1

Проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкция на древна жизнена среда“ е
финансиран от фонд „Научни изследвания“ – МОН. Ръководител: гл. ас. д-р Живко Узунов (НБУ), договор:
КП-06-Н40/6.
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обекти. Таблиците включват информация за: име и вид на обекта; подобект, т.е. видими на
повърхността структури като сгради, постройки и други находки; датировка; надморска
височина; информация от литературата. Въвеждането и използването на атрибутивни
таблици в ГИС среда позволява третирането на информацията не само с количествени
методи, а и използването им за пространствен анализ, чрез който могат да се проследят
определени закономерности или изменения, настъпващи на определена територия през
определено време. За попълване на информацията за особеностите на релефа в ГИС среда
е включен цифров модел на терена (DEM). Той е свързан с останалите компоненти за
получаване на информация за изложение, наклон, видимост, разстояние до други обекти.
2. Информация за регистрираните до този момент археологически обекти
В рамките на няколко кампании на теренни археологически издирвания на различни
екипи от 2006 до 2021 г. от изследвания район са регистрирани над петдесет обекта от
различни епохи2. Тяхното разпределение по периоди показва, че най-малък брой открити
археологически обекти са от каменно-медната епоха – едва четири, като един от тях е
известната селищна могила при с. Кошарица, откъдето като случайна находка е намерена
антропоморфна фигурка [Mikov, 1934]. Останалите обекти от халколита представляват
открити селища със следи от обитаване със сигурност във втората половина на епохата3.
Най-близо до южните склонове на Еминска Стара планина е именно селищната могила
при с. Кошарица и разположеният в непосредствена близост обект 91, за който може да се
предположи, че е част от периферията на могилата. Двата обекта се разполагат до почти
заличена към днешна дата малка река, водеща своето начало от планината. Теренът е с
много малък наклон, спускащ се в южна посока. Към днешна дата площите са използвани
за трайни насаждения – лозови масиви. Аналогична е ситуацията с другите два обекта от
каменно-медната епоха, които се намират в землището на с. Гюльовца. Те се разполагат
отново до засипани през XX в. два малки притока на р. Бяла, при дейности, целящи
разширяване на земеделските площи, на сравнително равен терен с отлична видимост и на
не голямо разстояние един от друг.
Всичките четири обекта от епохата на халколита имат селищен характер, като на
нито един от тях не са извършвани археологически разкопки. Материалите, регистрирани
по повърхността, показват стандартни строителни техники за периода, а именно постройки
на плетено-колова конструкция и покрив от леки растителни материали.
Следващите в хронологическо отношение археологически обекти, попадащи в
работната зона, са тези от бронзовата епоха, от III-то до края на II хил. пр. Хр. Както при
2

Повече за теренните издирвания в района в: Карайотов Ив., К. Кръстев, 2007. Теренни обхождания в
землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовца, община Несебър. Археологически открития и разкопки
през 2006, София 2007, 600-601; Узунов Ж., П. Лещаков, А. Божкова, П. Кияшкина, П. Делев, И. Карайотов,
Я. Мутафчиева, И. Киров, 2014. Теренни издирвания на археологически обекти в общ. Несебър и Поморие,
Археологически открития и разкопки през 2013, София, 650-653; Узунов Ж., Б. Думанов, И. Димитрова, Б.
Костова, Т. Марваков, 2021. Теренни издирвания на археологически обекти в общини Несебър и Поморие.
Археологически открития и разкопки през 2020, София.
3
Повече за праисторическите обекти в района в: Миков, В, 1934. Златен идол от Къшла дере. –
Известия на археологическия институт том VIII, 1934, 209; Узунов Ж., П. Лещаков, А. Божкова, П.
Кияшкина, П. Делев, И. Карайотов, Я. Мутафчиева, И. Киров, 2014. Теренни издирвания на археологически
обекти в общ. Несебър и Поморие, Археологически открития и разкопки през 2013, София, 650-653; Узунов
Ж., Б. Думанов, И. Димитрова, Б. Костова, Т. Марваков, 2021. Теренни издирвания на археологически обекти
в общини Несебър и Поморие. Археологически открития и разкопки през 2020, София.
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селищата от халколита, и тези не са проучвани чрез археологически разкопки.
Документираните по повърхността при теренните издирвания отухлени късове глина със
следи от плет, показват наличието на разрушени постройки с жилищен или стопански
характер. Селищата се разполагат в най-ниските части на южните склонове на Стара
планина, в непосредствена близост до р. Хаджийска и Несебърското (Инджекьойското)
блато.
Следват по-многобройна група обекти от времето на I хил. пр. Хр. Над десет на
брой са селищата от този район, като повечето от тях се групират по бреговете на реките
Бяла и Хаджийска. Само един обект, намиращ се във високите части на Еминска Стара
планина, разположен в землището на с. Оризаре, е проучван археологически, като в
резултат е установено, че той има селищен характер и се датира в късната елинистическа
епоха (II-I в. пр. Хр.) [Uzunov 2015; Uuznov et al. 2016]. Всички останали обекти са
регистрирани при теренни издирвания. Разполагат се в най-ниските части, в
непосредствена близост до коритата на реките и Инджекьойското блато.
Най-голям брой обекти са регистрирани от времето на късната римска епоха,
късната Античност и Средновековието. Над тридесет и три обекта, повечето със селищен
характер – от единични постройки до големи селища, простиращи се на над сто декара
площ. Както при обектите от предходните в хронологическо отношение обекти и тук не са
извършвани разкопки. За разлика от другите обаче, в топографско отношение се
забелязват редица разлики. Усвояване на високите тераси и склонове на Еминска Стара
планина, както и най-ниските площи, разположени в непосредствена близост до
Несебърското блато, на едва 0.5-1 m надморска височина от днешното равнище на Черно
море.
По време на теренните издирвания в периода 2013-2021 г. не е регистриран нито
един обект от периодите на халколита до началото на I хил. пр. Хр., който да се разполага
в непосредствена близост до високите южни склонове на Еминска Стара планина. Върху
тези места са регистрирани общо двадесет обекта, като осем от тях са от късната
Античност (IV-VI в.), девет от зрялото и късното Средновековие (12-18 в.) и само три от
втората половина на I хил. пр. Хр., и нито един по-ранен в хронологическо отношение
археологически обект. Подобна е ситуацията западно от Дюлинския проход, където
теренните издирвания от 2020 г. не установиха наличието на праисторически обекти. При
по-ранни теренни издирвания от 2006-2008 г. също не са установени по-стари обекти от
желязната епоха. С отдалечаване от планинските части броят на обектите от късната
желязна епоха се увеличава. На притоци на реките Бяла и Хаджийска са документирани
още девет селища от този период. Сходна е ситуацията и с по-късните обекти от римската
епоха, късната Античност и Средновековието, където броят им се увеличава с още осем.
Площите на археологическите обекти са по-добре доловими в ниските полегати
части, в близост до реките Бяла и Хаджийска. На тези места границите, белязани от
разрушени постройки и подемен археологически материал, са много добре различими,
докато в разположените в непосредствена близост до планината селища в някои случаи
имат неясни контури4.

4

Необходимо е да бъде направено уточнение, че дискутираните археологически обекти попадат в
земеделски обработваеми площи с много добра видимост по повърхността. Обектите, регистрирани без ясни
граници, попадат в необработваеми земи с ниска видимост, обусловена от наличието на висока тревна и
храстова растителност.
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3. Геоложка характеристика на района
На североизток от селата Оризаре, Кошарица и Гюльовца е разположен
Просенишкият разсед, който ограничава от юг Еминска Стара планина. Просенишкият
разсед представлява голяма разломна структура с пропадане на южния блок, чрез което се
е образувал Просенишкия едностранен грабен (Фиг. 1, 2). Пропадането на Просенишкия
грабен е започнало вероятно през неогена – в грабена са установени неогенски (плиоцен)
седименти. Счита се, че движенията по Просенишкия разсед са продължили и през
кватернера, което се доказва от фацетираните южни склонове на Еминска планина и
отложените в подножието ѝ холоценски пролувиално-делувиални образувания [Kanchev,
1995].

Фиг. 1. Геоложка карта на района [модифицирана по Kanchev, 1992]: aQh Алувиални
образувания (чакъли, пясъци, глини) – кватернер (холоцен); pr-dQh Пролувиалноделувиални образувания (слабообработени пясъци, чакъли, валуни) – кватернер (холоцен);
prQh – пролувиални образувания – наносни конуси (чакъли, пясъци) – кватернер
(холоцен); N2 Континентални образувания (чакъли, пясъци, глини) – неоген (плиоцен).

Фиг. 2. Просенишки разсед и Просенешки грабен (изглед южно от с. Кошарица)
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Западно от Слънчев бряг в Просенишкия грабен, се установяват неогенски
(плиоцен) седименти – континентални образувания, представени от чакъли, пясъци и
глини (Фиг. 1, 3).
В останалата част на Просенишкия грабен от изследваната територия се разкриват
кватернерни (холоцен) отложения [Kanchev, 1992; Kanchev, 1995]:
- Пролувиални образувания (наносни конуси) – чакъли и пясъци.
- Пролувиално-делувиални образувания – слабо обработени пясъци, чакъли и валуни
(Фиг. 4).
Пролувиалните и пролувиално-делувиалните образувания са представени от ръбати
до полузаоблени чакъли, валуни и гравий, пясъци и песъчливи глини. Дебелината им
достига до над 10 – 20 m.
- Алувиални образувания (руслови и на заливните тераси) – чакъли, пясъци, глини,
като преобладават глините. Дебелината им достига до 15 m. Алувиалните наслаги
преминават на места в пролувиално-делувиални (показаната граница между тях на
Фиг. 1 е в голяма степен условна).
Пролувиалните, пролувиално-делувиалните и алувиалните образувания се
подхранват с късов материал от скалите на Еминската флишка свита.

Фиг. 3. Неогенски континентални
образувания – глини (източно от с.
Оризаре)

Фиг. 4. Пролувиално – делувиални
образувания (североизточно от с. Оризаре,
Казалъшка река)

На СИ от Просенишкия разсед на земната повърхност се разкриват горнокредните
скали на Еминска флишка свита (Фиг. 5) – редуване на мергели, алевролити, пясъчници и
варовици. Просенишкият едностранен грабен граничи на изток със скалите от Еминската
флишка свита по предполагаем разлом, който следва приблизително долината на р.
Корудере (Фиг. 1). Скалите от Еминската флишка свита се установяват и на ЮЗ от р.
Хаджийска [Kanchev, 1992; Kanchev, 1995].
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Фиг. 5. Контакт на скалите от Еминска флишка свита (1) с пролувиалноделувиалните образувания (2) (р. Корудере)
4. Резултати и дискусия
Процесите, образуващи пролувиално-делувиалните наносни конуси, пролувиалните
и алувиалните наслаги, са започнали през холоцена, преди около 10 000 – 12 000 г.
Основни фактори, контролиращи тези процеси са климатични (температура, валежи) и
гравитационни (наклон). За последните 12 000 г. не са документирани значителни
климатични изменения, а днешните наблюдения на склоновете на Еминска Стара планина
не показват съществено заравняване на релефа. Отчитайки тези фактори и дебелината на
наносните конуси [Kanchev, 1992; Kanchev, 1995], може да се предположи приблизителна
средна скорост на седиментация около 1 – 2 m на 1000 г. Такава скорост на седиментация
се отнася за областите, разположени близо до зоната на подхранване с късов материал
(Фиг. 6). С отдалечаване от тази зона намалява количеството на постъпващия материал,
неговия размер – от ~50х40х20 cm до около и под 1 cm, и дебелината на наслагите, което
маркира изклинването на наносния конус (Фиг. 7). Материалът от най-фината фракция се
транспортира на най-голямо разстояние спрямо подхранващата зона и се отлага като
алувиални образувания, чиято дебелина също намалява с отдалечаване от подхранващата
зона.

Фиг. 6. Разкритие на пороен конус
на земната повърхност (2 км северно от с.
Оризаре)

Фиг. 7. Участък на изклинване на
наносен конус (Обект 91)
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Приблизителната средна скорост на седиментация предполага затрупване на
археологически обекти с възраст повече от 1000 г. в областите с максимално подхранване
с късов материал. В изследвания район са регистрирани няколко обекта от втората
половина на V-то до края на II хил. пр. Хр. (Фиг. 8, 9). Обекти № 65, 70 и 132 са от
бронзовата епоха и разположени на юг от долината на р. Бяла, върху холоценски
алувиални образувания. Обекти № 55 и 91 от халколита (Фиг. 7) и са разположени в зона с
наблюдавано изклинване на наносния конус и отлагане на дребнокъсов материал.
Местоположението на тези обекти е в области с бавна скорост на седиментация, поради
което те не са били заличени от процеса на седиментация. Именно в тази зона
археологическите обекти от периодите на халколита и бронзовата епоха стават видими при
осъществяване на повърхностните теренни издирвания.
Обект № 127 е разположен върху неогенски скали (Фиг. 9), образувани преди
повече от 12 000 г., като няма геоложко основание обектът да не бъде запазен.

Фиг. 8. Обекти от периода на халколита V хил. пр. Хр.

Фиг. 9. Обекти от бронзовата епоха III-II хил. пр. Хр.
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Установяването на археологически обекти в района спомага за възстановяването на
селищните модели и в частност спомага на разбирането на икономиката и поминъка през
различните периоди на човешката история. Основен отрасъл в праисторическата и
античната икономика е земеделието, което е в пряка зависимост от плодородието на
почвите. В разглеждания ареал близките части на южните склонове на Стара планина,
условията за развитие на земеделие, са силно ограничени именно поради акумулирането
на наслаги от Еминската флишка свита и един от малкото възможни практикувани отрасли
е лозарството. За времето на втората половина на I хил. пр. Хр. и по-специално
елинистическата епоха, на базата на анализ на амфорна тара, тук е установено
производство на вино, което е търгувано във и извън пределите на Древна Тракия,
достигайки до няколко големи центъра по западното и северното Черноморие [Stoyanov
2016].
От съвременна гледна точка развитието на земеделието в непосредствена близост
до Несебър е сериозно затруднено поради високото съдържание на водоразтворими соли –
хлориди, сулфати, бикарбонати и нитрати, в площите, които са крайно неблагоприятни за
отглеждане на култури. За да се предпази почвата от засоляване, се организират действия
по прекъсване на връзката на повърхностните почвени хоризонти с минерализираните
почвени води чрез дренажна система и отстраняване на солите чрез промиване с прясна
вода [Penkov, Donov 1992].
До този момент няма изследвания, посветени на почвите от района в древността, но
със сигурност тези площи могат да бъдат изключени като обработваеми, тъй като е повече
от ясно, че действия по предотвратяване на тези процеси са невъзможни в древността.
Най-засегнатите площи се намират в долното течение на р. Хаджийска, която заедно със
заблатените в близост места не предполага използването им през античността.
Заключение
Подножието на Еминска Стара планина, разположено на ЮЗ от Просенишкия разсед,
е областта с най-интензивна седиментация през холоцена. Свързана е с отлагане на найдебелите пролувиално-делувиални и делувиални наслаги, което усложнява намирането на
повърхността на обекти с възраст над 1000 – 1500 г. Участъците от Просенишкия
едностранен грабен, в които се наблюдава изклинване на наносните конуси и
преминаването им в алувиални наслаги, са зони с по-ниска скорост на седиментация, в
които от геоложка гледна точка вероятността да се установят обекти с възраст над 1000 –
1500 г. е значително по-голяма.
Липсата на голям брой обекти от праисторията до началото на I хил. пр. Хр. може и
да се дължи на други фактори, като например открития тип селища са много по податливи
на прогресивно влошаване на състоянието на археологическите материали с времето найвече поради природни и антропогенни фактори. Това важи и за многослойните обекти,
като именно материалите от праисторическите фази са значително по-малко или дори в
незначително количество. Кратковременно обитаваните на малки праисторически обекти
са почти невидими за теренните обходи в сравнение с по-големи, по-дълго съществували
такива, особено ако на тази територия има съществували антични обекти или дори само
ако територията е била само експлоатирана през това време [Bintliff et al., 2002].
Потвърждение на гореизложеното представляват откриваните на няколко места от
разглеждания ареал спорадични материали от времето на халколита, бронзовата и ранната
желязна епоха. Най-често това са единични и обезличени фрагменти от керамични съдове,
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които обаче са в твърде ограничен брой, но въпреки това индикират за
присъствие/обитаване на тези места от споменатите епохи, но именно интензивните
процеси на седиментация и отлагане на пролувиално-делувиални и делувиални наслаги
затруднява в голяма степен установяването на археологически обекти.
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Резюме: Дезинфектантите и антисептиците са химични вещества или разтворители,
които играят ключова роля в контрола на инфекциите. Тяхната всеобхватна функционалност
намира приложение в почти всички сфери на човешката дейност. Тези препарати могат да
проявяват антивирусно, антибактериално и антимикотично действие. В основата на
различията между понятията дезинфектант и антисептик стои тяхното приложение.
Дезинфектантите са синтетични агенти, чиято биоцидна активност подлага на унищожение
микроорганизмите в околната среда, докато антисептиците се прилагат локално, най-често
върху кожа и лигавици. Морфологичните различия при Грам (+) и Грам (–) бактерии
поставят под въпрос биоцидната активност на антибактериалните агенти срещу различните
инфекциозни агенти. Целта на настоящото изследване беше да се оцени биоцидната
активност на различни дезинфектанти и антисептици от търговскта мрежа. Като тестови
организми бяха използвани референтен щам Escherichia coli и лабораторен изолат на
Staphylococcus aureus. Анализът беше проведен, използвайки метода на дифузия в агар чрез
ямки. Нашите резултати показаха, че натриевият хипохлорит (NaClO), водородният пероксид
(H2O2) и почистващата вода за устата изразяват силен бактерициден ефект срещу Грам (+) и
Грам (–) бактерии. Почистващият гел-препарат за бани, за който се смята, че е активен
предимно срещу Escherichia coli, проявява активност само към Staphylococcus aureus.
Почистващият гел-препарат за съдове, етакридин лактатът, сребърната вода и лавандуловата
вода проявяват интермедиерен или никакъв ефект срещу Escherichia coli и Staphylococcus
aureus.
Ключови думи: дезинфектант, антисептик, антибактериално действие, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus.
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Abstract: Disinfectants and antiseptics are substances or solvents which play a key role in
the control of infections. Their wide functionality is applied in almost all human activities. These
agents can have antiviral, antibacterial and antifungal effects. Disinfectants are synthetic agents the
biocidal effect of which destroys microorganisms in the environment, while antiseptics are applied
locally, primarily on skin and/or mucosae. The morphological differences between Gram (+) and
Gram (–) bacteria raise questions regarding the biocidal effects of antibacterial agents against
different types of infectious agents. The aim of our study is to evaluate the biocidal effect of
disinfectants and antiseptics available on the market. The study uses a reference strain of
Escherichia coli and a laboratory isolate of Staphylococcus aureus. The analysis was conducted
using the agar well diffusion method. Results show that sodium hypochlorite, hydrogen peroxide
H2O2 and mouthwashing water demonstrate strong bactericidal effect on both Gram (+) and Gram
(–) bacteria. The bath cleaner gel, which is considered effective against Escherichia coli,
demonstrated effectiveness against Staphylococcus aureus instead. The dishwashing gel,
ethacridine lactate, silver water and lavandula water show intermediate or zero effect against
Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
Keywords: disinfectant, antiseptic, antibacterial activity, Escherichia coli, Staphylococcus aureus

Въведение
Дезинфектантите и антисептиците са химически вещества, играещи изключително
важна роля в контрола на инфекциите, с широко промишлено, медицинско и битово
приложение. Терминът „биоцид“ е обединяващ антибактериалното действие на тези
синтетични вещeства понятие [Russell, 2002]. По своята функционална същност тези
химични субстанции атакуват и инактивират бактериите, проявявайки токсично действие
върху техните клетки. Най-често механизмите включват: нарушаване на бактериалната
клетъчна хомеостаза, лизис, последван от изтичането на вътрешното съдържимо на
клетката, инхибиране на каталитичната функция на бактериалните ензими, нарушаване на
електронния транспорт и окислителните процеси, отрицателното взаимодействие с
макромолекулите и биосинтетичните процеси на бактериите [McDonnell and Russell, 1999].
До 40-те години на ХХ век и откриването на първия антибиотик от Александър Флеминг –
пеницилина, през 1928 г., адекватно лечение за справяне с бактериалните инфекции не е
съществувало. Тогава антисептиците и дезинфектантите са били единствените биоциди,
използвани с различни цели, като най-значимите от тях са фенолите (карболова киселина),
живаченият хлорид, хлорът, хипохлоритите и йодът [Russell, 2002]. Влиянието на
глобализацията и в условията на коронавирусна пандемия опасенията, свързани с
потенциалната заплаха от замърсявания с микробиологичен характер, нарастват.
Повишеният риск от разрастващи се инфекции в пространствата за обществено хранене
също доведоха до увеличена употреба на антисептици и дезинфектанти от широката
общественост [McDonnell and Russell, 1999]. Именно затова е постигнат значителен
напредък в разработването и разбирането на механизмите на антибактериалното действие
на тези химически вещества [McDonnell and Russell, 1999].
Могат да се разграничат два основни ефекта на дезинфектантите и антисептиците
върху бактериалната клетка, а именно: бактериостатичен – ефект, при който развитието на
бактериите се задържа и те продължават да са жизнеспособни. Когато се отстрани
съответното химично вещество, микроорганизмите продължават развитието си.
Бактерицидният ефект, от друга страна, предизвиква необратима промяна в микробната
клетка и води до нейната смърт [Pankey et al., 2004 and McDonnell and Russell, 1999]. В
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лабораторни условия in vitro, за да бъде определено дали дадено химично съединение
притежава бактериостатичен или бактерициден ефект, се взимат под внимание четири
водещи фактора, базирани на характеристики на бактериалната култура. Към тези фактори
спадат присъствието на повърхностни структури, придаващи устойчивост на
микроорганизма – бактериална капсула, нейният химичен състав и способността на
клетката да я образува [Singh et al., 2019], способността на бактериите да образуват спори,
което от своя страна би превърнало микроорганизмите в изключително толерантни към
разнообразни стресови условия като топлина, химични съединения и тежки физични
условия, за разлика от вегетативните бактериални клетки [Wohlgemuth and Kämpfer, 2014].
Следващият определящ фактор е диференциращият състав на клетъчната стена на
микроорганизма, определящ ги като Грам (+) или Грам (–) бактерии. Поради своята
отличителна морфологична структура, Грам (–) бактерии са по-устойчиви от Грам (+)
бактерии и именно затова причиняват значително по-висока заболеваемост и смъртност в
световен мащаб [Breijyeh et al., 2020]. Друг фактор са условията на растеж на изследвания
микроорганизъм – например температурата. При повишаване на температурата в
определени граници се засилва токсичното действие на биоцидите. Влияние оказва и
водородният показател (pH), спрямо който бактериите се разделят на три групи –
неутрофили (от 6.8 до 7.2), алкалофили (>7.5) и ацидофили (<2,0). Важни фактори са и
количеството бактерии и продължителността на експеримента [Pankey et al., 2004]. По
отношение на характеристиките на биоцидите тяхното действие се определя от химичната
им природа, тяхната концентрация, наличието на друг химичен фактор, възможен
синергизъм или антагонизъм между две или повече химични вещества.
По своята етиология дезинфектантите и антисептиците се различават по една
основна разлика, криеща се в тяхното приложение. Антисептиците се използват за
унищожаване на бактериалните клетки върху кожа и лигавици, като тяхната цел е да
заличи или задържи развитието на бактериалните клетки при запазване на тъканите
[McDonnell and Russell, 1999]. Дезинфектантите се използват за унищожаване на
микроорганизмите в околната среда. В исторически план дезинфекцията на околната среда
е най-старата и все още широко развиваща се област [Galabov, 2007]. Именно затова част
от дезинфектантите проявяват споростатично и спороцидно действие [McDonnell and
Russell, 1999 and Russell, 1990].
Бактериалният вид E. coli е Грам (–) микроорганизъм, който принадлежи към
космополитното семейство Enterobacteriaceae. Това е микроорганизъм, чиито екологични
взаимодействия и съжителства проявяват изключително голям обхват. Видът често бива
наблюдаван като типичен коменсал или бактерия – част от нормалната микрофлора,
обитаваща човешкия храносмилателен тракт. Колонизацията на човешкото тяло от
микроорганизма се осъществява постнатално [Proença et al., 2017]. От друга страна,
неговото наличие би било етиологичната причина за развитието на множество и различни
бактериални инфекции на пикочните пътища, холецистити, апендисити, перитонити,
следоперативни инфекции и сепсиси и неонатален менингит. [Proença et al., 2017 and Zou
et al. 2014]. Чревните инфекции се предизвикват от различни щамове E. сoli. – напр.,
diarrhoeic E. coli [Zou et al., 2014]. Бактериалното замърсяване може да настъпи във всеки
един етап от достигането на хранителните продукти от производствените предприятия до
общественото потребление. Най-често контаминацията на храната с E. сoli възниква по
време на производството, преработката или разпространението на отделните партиди
[Yang et al., 2017]. В основата на бактериалните инфекции с E. coli стоят месните
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продукти, които се явяват и основните резервоари на резистентни на антимикробни
препарати инфекции, причинени от същия микроорганизъм.
Видът Staphylococcus aureus принадлежи към бактериалното семейство
Staphylococcaceae. Този микроорганизъм е Грам (+) факултативен анаероб, типичен
представител на човешката микрофлора по кожата и лигавиците [Taylor, 2020]. Въпреки
това той е един от най-значимите човешки патогени, чийто проявления притежават
разнообразие от клинични прояви, вариращи от леки кожни инфекции като импетиго до
тежки заболявания като ендокардит, пневмония, сепсис, синдром на токсичен шок,
остеомиелит и синдром на попарената кожа [Taylor, 2020; Otto, 2015 and Pietrocola et al.,
2017]. Този инфекциозен причинител е известен със способността си да предизвиква
антропонозни инфекции, които могат да бъдат придобити както на обществени места, така
в болнични условия [Pietrocola et al., 2017]. Характерно за S. aureus е секрецията на
множество и разнообразни ензими и токсини, които обуславят неговата вирулентност.
Тези метаболити играят ключова роля в патогенезата и взаимодействат директно с
гостоприемника [Otto, 2015].
Целта на настоящото изследване е изучаване на антибактериалното действие на
дезинфектанти и антисептици, закупени от търговската мрежа, срещу Грам (–) Escherichia
coli и Грам (+) Staphylococcus aureus.
Този експеримент се опитва да покаже чувствителността и устойчивостта на
микроорганизмите към използваните в обществения бит дезинфектанти и антисептици.
1. Материали и методи
Като тестови микроорганизми бяха използвани референтният щам Escherichia coli
NIBMCC 8751 (Грам (–) и Staphylococcus aureus (Грам (+), лабораторен изолат.
Бактериалите култури бяха култивирани за 24 часа. Върху бактериалните култури бяха
селектирани и приложени едни от най-често използваните от българското население
биоциди: белина, почистващ гел-препарат за бани (от търговската мрежа), измиващ гелпрепарат за съдове (от търговската мрежа), кислородна вода (Н2О2), етакридин лактат,
сребърна вода, почистваща вода за уста (от търговската мрежа) и лавандулова вода.
Микроорганизмите бяха инокулирани при концентрация 0.5 по McFarland.
Чувствителността на микроорганизмите към приложените биоциди беше изследвана
посредством метода дифузия в агар, като пробите бяха нанасяни в стерилно изрязани
ямки.
1.1. Бактериални култури: В настоящото проучване бяха използвани два 24-часови
тест-микроорганизми (Escherichia coli NIBMCC 8751 и лабoраторен изолат Staphylococcus
aureus), любезно предоставени от колекцията на Нов български университет, УПИЗ по
Биология. Бактериалната концентрация, с която бяха инокулирани петритата 0,5 х 106
cfu/ml McFarland Standard.
1.2. Определяне на биоцидна активност: Влиянието на дезинфектантите и
антисептиците срещу Грам (–) и Грам (+) микроорганизми беше изучено посредством
метода ямки в агар. Предварително разлятите с месопептонен агар петрита (HiMedia, India)
се инокулират със 100μl 24-часови тест-микроорганизми Е.coli и S. aureus. Непосредствено
след инокулацията в агара на всяко от петритата бяха изрязани по 5 ямки с помощта на
стерилно синьо типче. За всеки отделен вид дезинфектант се накапваха по две ямки в
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петритата с двата тест-микроорганизма, а в централната ямка беше накапвана стерилна
вода за контрола. За да се улесни дифузията на активната субстанция в агара, пробите бяха
поставяни за два часа в хладилник при 4оС. Впоследствие петритата бяха инкубирани в
термостат при 37оС за 24 часа. Отчитането се извърши на 24-ия час чрез измерване в мм на
диаметъра на зоните без растеж около ямките, със съответния дезифектант или
антисептик. Ямките, съдържащи антисептик или дезинфектант, около които не се формира
инхибираща зона бяха отчитани като отрицателен резултат, а бактериалният вид - за
резистентен.
1.3. Използвани биоциди
1.3.1. Дезинфектанти
Бяха използвани три дезинфектанта: белина – разтвор на ≤ 5% NaClO, почистващ
гел-препарат за бани (от търговската мрежа) и измиващ гел-препарат за съдове (от
търговската мрежа).
Белина (NaClO)
Белината е силен и ефективен дезинфектант. Биоцидната функционалност на това
вещество се основава на нейната активна съставка – натриев хипохлорит (NaClO). Това
вещество проявява изключителни дезинфекциращи свойства при унищожаването на
бактерии, микроскопични гъбички и вируси, но въпреки това лесно се инактивира от
органична материя [WHO, 2014]. За химичните разтвори на натриевия хипохлорит е
характерна широка приложимост за дезинфекция на твърди повърхности (домакинска
белина), като същевременно могат да се използват и при дезинфекция на инфектирана
кръв [McDonnell and Russell, 1999].
Почистващ гел-препарат за бани със сложен състав (от търговската мрежа)
По своята химическа същност почистващите препарати притежават изключително
силна дезинфекцираща активност поради множеството активни съставки, които съдържат.
Гелът, който беше използван в това изследване съдържа: кватернерни (четвъртични)
амониеви съединения като бензил С12-16 алкил диметиламониев хлорид (N-Alkyl-Nbenzyl-N,N-dimethylammonium chloride); фосфорна киселина (H3PO4), амфотерни
повърхностно активни вещества (ПАВ); нейоногенни ПАВ; натриева основа (NaOH),
ароматизатор. Изброените химични съединения са често срещани съставни елементи на
почистващите препарати.
Измиващ гел-препарат за съдове със сложен състав (от търговската мрежа)
Подобно на почистващия препарат за бани, и измиващият препарат за съдове
притежава сложен състав: анионни ПАВ, амфотерни ПАВ, ароматизатор: C15H20O (2Benzylideneoctanal), консервант C6H5COONa (натриев бензоат). Тези химични съединения
стоят в основата на биоцидната активност на субстанцията.
1.3.2 Антисептици
Антисептиците, които бяха приложени при изготвянето на експерименталното
проучване, включват: кислородна вода (H2O2), етакридин лактат, сребърна вода,
почистваща вода за уста със сложен състав (от търговската мрежа) и лавандулова вода.
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Кислородна вода (от търговската мрежа) (H2O2)
Водородният пероксид (H2O2) е биоцид, който се използва широко от населението за
дезинфекция, стерилизация и антисептика. Поради своята химична структура пероксидите
са източник на активен (атомен) кислород. Известно е, че пероксидът проявява по-силна
биоцидна активност срещу Грам (+), отколкото към Грам (–) бактерии. Освен това
присъствието на активни ензимни защити в бактериалната клетка, като каталаза или други
пероксидази, играе важна роля при повишаването на толерантността на тези
микроорганизми при наличие на по-ниски концентрации H2O2 и възстановяването на
наличните лезии в клетъчния геном [McDonnell and Russell, 1999 and Samoĭlenko et al.
1983]. Именно затова по-високата чувствителност на анаеробните микроорганизми към
водороден пероксид се обуславя от невъзможността на бактериите да синтезират ензима
каталаза, който неутрализира пероксида.
Етакридин лактат (от търговската мрежа)
Етакридин лактатът (2-етокси-6,9-диаминоакридин монолактат монохидрат) познат
също като риванол, е намерил своето място като силен биоциден агент още от
пеницилиновата ера, проявявайки активността си при различни тестове с антигени [Jain
and Surana, 2011]. По своята химична същност той е органично съединение – част от
групата на акридиновите багрила [Ziętek et al., 2020].
Сребърна вода (от търговската мрежа)
От хиляди години среброто (Ag) се използва като антимикробно средство [Rodriguez
et al. 2007]. Доказано е, че този метал е биологично активен, когато се намира във фино
дисперсно или йонно състояние (Ag+), включително когато е разтворен във водна среда.
Почистваща вода за уста със сложен състав (от търговската мрежа –
концентрат)
Почистващата вода за уста е концентрат на основата на растителен екстракт,
притежаващ силна биоцидна активност. Съдържа: вода (H2O), екстракт от смрадлика,
алкохол (C2H5OH), алуминиев хлорид (AlCl3), калциев хлорид (CaCl2), ментол (C10H20O),
(2S)-(2-пропил)-(5R)-метил-(1R)-циклохексанол;
захарин:
C7H5NO3S,
1H-1λ6,2Benzothiazole-1,1,3(2H)-trione.
Лавандулова вода (от търговската мрежа)
Активната субстанция в лавандуловата вода е извлеченото от лавандуловия цвят
етерично масло. Съдържание на етеричното масло: 0,08% - 0,12%.
2. Резултати
Резултатите от получените проби бяха интерпретирани посредством измерване
диаметъра на зоните без растеж около ямките със съответните биоциди. Съединенията,
които проявиха изразена антибактериална активност, образуваха прозрачна зона без
растеж около инуколираните с тях ямки. Резултатите от експеримента са показани в
Таблица 1. От представените данни става ясно, че някои от използваните дезинфектанти
проявяват по-силен биоциден ефект към Грам (+) бактерии от вида Staphylococcus aureus,
отколкото към Грам (–) Escherichia coli (Табл.2).
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От таблицата се вижда, че едновременно бактерицидно действие както към Грам (+),
така и срещу Грам (–) бактерии имат белината, кислородната вода и почистващата вода за
уста. С бактерициден ефект само към Грам (+) бактерии е почистващият гел-препарат за
бани.
Таблица1. Индикатори ефект на чувствителност

Таблица 2. Антибактериална активност на приложените биоциди

От таблицата се вижда, че почистващият гел-препарат за съдове, етакридин лактатът,
сребърната вода и лавандуловата вода проявяват интермедиерен или никакъв ефект срещу
Escherichia coli и Staphylococcus aureus.
3. Дискусия
Задълбочените познания в областта на дезинфекцията и антисептиката са ключов
компонент в контрола и овладяването на бактериалните инфекции. Биоцидите, които
използвахме за целите на това проучване, бяха закупени от търговската мрежа. С това
изследване си поставихме за цел да оценим ефективността на едни от най-често срещаните
биоциди в нашето ежедневие. Настоящият експеримент разкри, че част от използваните
дезинфектанти проявяват по-силен биоциден ефект към Грам (+) бактерии от вида S.
aureus, отколкото към Грам (–) E.coli.
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Силната антибактериална способност на белината се основава на нейната активна
съставка – натриевият хипохлорит (NaClO). Натриевият хипохлорит е хлор-освобождаващ
агент, който притежава изключително силна оксидативна активност. Тя стои в основата на
нарушаването на бактериалната вътреклетъчна хомеостаза чрез увреждане на клетъчната
активност на протеините [Ascenzi, 1996]. За да се осъществи максималното действие на
биоцида, рН-то в средата трябва да бъде ниско. Известно е, че хлор-освобождаващите
агенти проявяват много силен увреждащ ефект върху бактериалната ДНК и участват в
сформирането на производни на хлора нуклеотидни основи. Най-често те индуцират
разкъсвания в едноверижните ДНК молекули и намаляват вътреклетъчната активност на
ендонуклеазите [Shih and Lederberg, 1976, McDonnell and Russell, 1999]. Ето защо,
бактериалната ДНК е прицелната точка на чувствителност към натриев хипохлорит.
Доказано е, че при наличие на високи концентрации на хлор-освобождаващи
вещества и оптимални нива на pH, биоцидът притежава и спороцидна активност
[McDonnell and Russell, 1999]. Антимикробното действие на препарата се изразява в лизис
на бактриалната клетка, а спорите изгубват белтъчната си обвивка, което е предпоставка за
тяхното загиване. Също така редица проучвания [McDonnell and Russell, 1999] показват, че
третираните с хлор-освобождаващи агенти спори показват повишена пропускливост на
споровата обвивка. Предполага се, че спороцидното действие на тези химични вещества е
тясно свързано с разпадането на споровата обвивка, последвана от кортекса.
Нашата експериментална работа показа, че и двата 24-часови тестови
микроорганизма E.coli (Грам (–) и S. aureus (Грам (+) проявяват изразена чувствителност
към биоцидната активност на това вещество. След отчитане на резултатите при
аналогично проучване от колеги Sayed et al., 2020 оценяващо антимикробната активност
на множество субстанции е наблюдавано, че при третиране на експериментални
микроорганизми, сред които E. coli и S. aureus с натриев хипохлоритен и хлорхексидинов
гел, най-големи зони на инхибиране на бактериалния растеж са били измерени именно при
тези две субстанции [Sayed et al., 2020]. Съответствието между нашите и техните
резултати доказва, че независимо от физичното състояние, под което се предлага (течност
или гел), NaClO проявява силна оксидативна активност срещу микроорганизмите.
Анализът на резултата, получен след третирането на двата тестови микроорганизма с
почистващия гел-препарат за бани със сложен състав, показа, че при тази субстанция не се
наблюдава активност срещу Грам (–) E. coli, докато Грам (+) S. aureus се повлияват.
След третирането на бактериите с измиващия гел-препарат за съдове със сложен
състав микроорганизмите проявиха доста изразен интермедиерен ефект. Този резултат ние
определихме като отрицателен. Възможно е бактериите да са се повлияли от
концентрацията на химичния комплекс в in vitro условия, което не би могло да се
гарантира в практиката или бита.
Кислородната вода е разтвор на водороден пероксид (Н2О2) и дестилирана вода
(dH2O). H2O2 е естествено съдържащ се химичен компонент на пчелния мед и млякото,
който от своя страна ги предпазва от разваляне, но също така е метаболит, който се
генерира и в човешките тъкани благодарение на клетъчния метаболизъм. Именно
посредством индуцирането му в човешкия организъм се създава антибактериална защита
от инвазивните микроорганизми [Block, 2001]. В търговската мрежа водородният пероксид
се предлага под формата на бистра, безцветна течност, която може да бъде намерена в
различни концентрации, вариращи от 3 до 90 % [McDonnell and Russell, 1999]. Биоцидната
активност на пероксида се влияе от pH в пъти по-малко, отколкото много други
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дезинфектанти като органични киселини и феноли [Block, 2001]. По своята същност
кислородната вода е стабилен разтвор, но въпреки това повечето продукти съдържат
стабилизатори за предотвратяване на разлагането й до вода (Н2О) и кислород (О2). H2O2
притежава изключително широкоспектърнo действие срещу вируси, бактерии,
бактериални спори и дрожди [McDonnell and Russell, 1999; Block, 2001 and Linley et al.,
2010]. Известно е, че водородният пероксид притежава по-висока оксидативна способност
от хлора и хлорния диоксид. Механизмът, по който се проявява дезинфекциращата му
активност, се основава на освобождаването на свободни окси-радикали (СОР), които водят
до геномни увреждания в бактериалните клетки [Totaro et al., 2020]. В основата на
биоцидната активност на това вещество е генерирането на свободни хидрокси радикали (·
OH), които притежават способността да окисляват тиоловите групи на протеините, вкл.
ензимите [McDonnell and Russell, 1999]. Най-често се наблюдават нарушения в структурата
и пропускливостта на клетъчната стена, цитоплазматичната мембрана, както и
индуцирането на рибозомни увреждания и разкъсвания на бактериална ДНК [Samoĭlenko et
al. 1983]. Спороцидна активност се наблюдава при две условия: по-високи концентрации
(10 до 30 %) в съчетание с по-продължителен контакт на веществото с бактериалните
клетки или чрез преминаването на пероксида в газова фаза [McDonnell and Russell, 1999].
Въпреки това, действието на химичното вещество невинаги успява да покаже висока
биоцидна активност. При разтвор (3% - 6 %) водородният пероксид показва много нисък
вирусициден ефект спрямо ентеровирусни вириони (1 минутна обработка в повърхностния
тест спрямо полиовирус тип 1 суха суспензия) или липса на ефект (1 мин тест за
суспензия) [Galabov, 2007]. Подобни резултати биха могли да се наблюдават и при
третиране на бактерии. Известно е, че пероксидът проявява по-силна биоцидна активност
срещу Грам (+), отколкото към Грам (–) бактерии. Освен това присъствието на активни
ензимни защити в бактериалната клетка, като каталаза или други пероксидази, играе важна
роля при повишаването на толерантността на тези микроорганизми при наличие на пониски концентрации H2O2 и възстановяването на наличните повреди в клетъчния геном
[McDonnell and Russell, 1999 and Samoĭlenko et al., 1983]. Именно затова по-високата
чувствителност на анаеробните микроорганизми към водороден пероксид се обуславя от
невъзможността на бактериите да синтезират ензима каталаза, който неутрализира
пероксида.
В настоящото проучване успяхме да покажем антибактериалната ефективност на
Н2О2. В пробите и при двата тест-микроорганизма бе отчетена чувствителност на
бактериите. В аналогични проучвания, Al-Talib et al., 2019 установяват, че бактерии,
принадлежащи към семейството Enterobacteriaceae, включително и Грам (–) E. coli, се
повлияват чувствително от кислородната вода (Н2О2). В същия научен труд е доказана и
чувствителността на метицилин-резистентната Грам (+) бактерия S. aureus [Al-Talib et al.,
2019]. Тези и други in vitro експерименти доказват антисептичните качества на този
продукт.
В хуманната и ветеринарна медицина етакридин лактатът се използва под формата на
0,1 % водни разтвори за локално приложение. Биоцид се прилага при третирането на
кожни и гнойни инфекции, рани и трудно зарастващи наранявания и възпалени лигавици.
Показано е съединението да се предписва при лечение на генитални възпаления, орални
инфекции, ожулвания на кожата, изгаряния и язви. Други литературни данни показват
ефективността на етакридин лактата при лечение на диария и някои паразитни
(протозойни) заболявания [Ziętek et al., 2020]. Известно е, че това органично съединение
https://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.5
| 55

Годишник на департамент „Природни науки“, ISSN 2367-6302, 2020-2021
Annual of Natural Sciences Department, ISSN 2367-6302, 2020-2021

проявява много силна ефективност срещу множество Грам (+) и някои Грам (–) бактерии,
но едновременно с това спектърът му на действие обхваща и гъбички [Petrikaite et al.,
2007]. Механизмът на действие на етакридин лактата е инхибиране на микробния синтез
на протеини, което от своя страна се дължи на свързването му с бактериалната ДНК,
инхибирайки способността на клетката да синтезира ДНК и РНК. Доказано е, че
структурата на трицикличния етакридин действа като интерлокалатор, включвайки се
между базовите двойки в бактериалната нуклеинова киселина. Това от своя страна
довежда до промяна в рамката на четене, нарушение в правилното протичане на
транскрипцията, което води до допълнителни промени в синтеза на протеините и
последваща смърт на бактериите [Ziętek et al., 2020].
Резултатите, които получихме с етакридин лактата спрямо двата тестови
микрорганзима показаха, че при in vitro третиране на Грам (–) E. coli се наблюдава изразен
интермедиерен бактериален ефект, докато Грам (+) S. aureus проявява устойчивост към
антисептика. Junka et al., 2014 описват, че при използването на разнообразни
микробиологични методики риванолът проявява отрицателен резултат спрямо Грам (+)
коагулаза-отрицателни стафилококи, Грам (–) Klebsiella pneumoniae и срещу
вътреболнични изолати на Грам (–) Pseudomonas aeruginosa. Биоцидното действие на
риванола в голяма степен е доказано при Грам (–) бактерии и при някои видове Грам (+)
микроорганизми, но едновременно с това спектърът на действие се простира и срещу
гъбички [Petrikaite et al., 2007]. Въпреки това, тази невисока активност на етакридин
лактата при in vitro условия е пречка за установяването му като широкоспектърен
антисептик.
Доказано е, че среброто е биологично активно, когато се намира във фино дисперсно
или йонно състояние (Ag+), също когато е разтворено във водна среда (сребърна вода) [Sim
et al., 2018] въпреки много слабата си разтворимост. Тази форма на среброто се използва за
създаването на йонни сребърни съединения, като сребърен нитрат и сребърен
сулфадиазин, които често намират приложение в лечението на рани [Sim et al., 2018]. Към
момента са известни три механизма на действие на среброто върху микроорганизмите.
Първият механизъм се обуславя от способността на сребърните катиони да пробиват
бактериалната клетъчна стена чрез взаимодействие с пептидогликанния слой. Второто
действие на сребърните йони се свързва със склонността им да навлизат в бактериалната
клетка, посредством инхибирането на клетъчното дишане, последвано от нарушения в
метаболитните пътища, а това води до генериране на реактивни кислородни видове (ROS).
Последният, трети механизъм, доказващ биоцидното действие на сребърните катиони, се
основава на нарушения, възникващи в репликационния цикъл на бактериалните клетки,
предшествани от нарушения в микроорганизмовата ДНК молекула [Sim et al., 2018].
Антибактериалното действие на сребърните йони е тясно свързано с взаимодействието им
с тиоловите (сулфхидрилни) групи, което не изключва останалите прицелни мишени [Jung
et al., 2008]. Доказано е, че аминокиселините, като цистеин и други съединения,
съдържащи тиолови групи като натриев тиогликолат, инхибират действието на среброто
срещу бактериите. Също така е известно, че сяра съдържащите аминокиселини, сяра
несъдържащите аминокиселини и съдържащите сяра съединения, като цистатион,
цистеинова киселина, l-метионин, таурин, натриев бисулфат и натриев тиосулфат, не са в
състояние да инактивират сребърните йони. Тези и други научни трудове доказват, че в
основата на биоцидното действие на среброто е взаимодействието на сребърните йони с
тиоловите групи (-SH) в протеините, вкл. ензимите на бактериите.
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Въпреки това е известно, че в тези процеси могат да участват и други клетъчни
компоненти, напр., водородните връзки [Jung et al., 2008]. В допълнение към ефекта си
върху бактериалните ензими, сребърните йони проявяват силна инхибираща способност
върху бактериалния растеж, като впоследствие се отлагат в клетъчните вакуоли или в
гранули, прикрепени за клетъчната стена. Освен това, сребърните йони притежават
способността да нарушават клетъчното делене и да увреждат клетъчната обвивка и
вътрешното съдържимо на бактериите [Jung et al., 2008]. Доказано е, че среброто нарушава
множество интрацелуларни процеси в микроорганизма, включително образуването на
дисулфидни връзки, цялостния метаболизъм и хомеостазата на желязо [Ramirez et al.,
2013]. Експериментални постановки, базирани на трансмисионната електронна
микроскопия, онагледяват значителни промени в мембраните на бактериалните клетки
след третиране със сребърни йони, което може да е причината или последицата от
клетъчната смърт [Jung et al., 2008].
Множество изследвания доказват резистентността на някои бактериални видове към
среброто. Устойчивостта към сребърните съединения е определена от бактериалните
плазмиди и гени, а това е доказано посредством методите на молекулярната генетика
[Silver, 2003]. Условията за разграничаване на чувствителните и резистентните към
среброто микроорганизми не са добре известни и дори съществуването на подобен
феномен се оспорва, особено наличието на устойчиви към сребро бактерии, които
причиняват клиничен проблем [Silver, 2003].
Анализът, който направихме след отчитане на резултатите за сребърната вода с двата
тестови микроорганизма, показа общ резистентен бактериален ефект. В друг научен труд
[Muller, 2018] се описва, че понастоящем резистентността на бактериите към среброто се
разглежда най-вече в контекста на лабораторните изследвания, проведени върху
изолирани отделни микроорганизмови видове, докато при клинични условия, т.е. при
хронични рани, микроорганизмите съществуват предимно в рамките на полимикробни
съобщества. В същото проучване авторите предполагат, че тъй като устойчивостта към
сребро може лесно да бъде постигната без непременно да настъпват мутации в
бактериалната клетка или трансфер на генетичен материал между отделните видове,
потенциалът за оцеляване на чувствителните към сребро микроорганизми в богата на
сребро среда вероятно ще бъде срещан далеч по-често, отколкото се смята в момента.
Според авторите, една от причините за все по-често наблюдаваната резистентност към
иначе чувствителните на метала бактерии е способността на микроорганизмите да
използват катиона като краен електронен акцептор, комбинирайки извънклетъчния редокс
токсин пиоцианин като електронен преносител, което позволява намаляване на
концентрацията на Ag+ до Ag0 в извънклетъчната среда [Muller, 2018].
Почистваща вода за уста със сложен състав (от търговската мрежа) е концентрат на
основата на растителен екстракт от смрадлика. Етеричните масла се синтезират от
различни части на ароматните растения като вторични метаболити с летлив характер
[Swamy et al., 2016 and Liaqat et al., 2018]. Етеричните масла имат голям потенциал в
областта на биомедицината, тъй като ефективно проявяват антибактериалната си
способност към отделни бактериални видове, гъбички и вируси. Наличието на
разнообразни химични вещества като алдехиди, феноли, терпени и други антимикробни
съединения обуславя антимикробната функционалност на маслата към различни патогени
[Swamy et al., 2016]. В друг научен труд – на Nazzaro et al., 2013 се описва, че механизмът
на действие на етеричните масла не е строго определен, а по-скоро се определя като една
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каскада от реакции, протичаща в бактериалната клетка. Принципният модел на действие
на тези метаболити е инхибирането на бактериалния растеж и производството на токсични
бактериални метаболити. Авторите споделят, че голяма част от етеричните масла имат посилен ефект срещу Грам (+) бактерии, отколкото Грам (–), и че вероятно този ефект се
дължи на разликите в състава на клетъчната им стена [Nazzaro et al., 2013]. Резултатите,
които получихме в нашата лаборатория напълно подкрепят тези твърдения.
Лавандулата принадлежи към семейството Lamiaceae, вид известен с
широкоспектърни терапевтични свойства и биологична активност, като напр.,
антиконвулсна, анксиолитична, антиоксидантна, противовъзпалителна и антимикробна
[Cardia et al., 2018]. Доказано е също, че лавандуловите етерични масла притежават
благоприятен имуномодулиращ ефект върху зарастването на рани [Kwiatkowski et al.
2020]. Етеричното масло от лавандула е един от най-популярните фитопродукти, които
могат да бъдат извлечени от няколко растителни вида лавандула. Има четири основни вида
лавандула: Lavandula latifolia, Lavandula angustifolia, Lavandula stoechas и Lavandula x
intermedia (стерилно кръстосване между L. latifolia и L. angustifolia). Видът Lavandula
angustifoliaе е най-широко култивираният вид, който е общопризнат като търговска
лавандула [Hossain, 2017]. Основните съставни елементи на растението са линалол,
линалилацетат, 1,8-цинеол β-оцимен, терпинен-4-ол и камфор, като същевременно
относителното ниво на всеки един от фитохимикалите варира при различните видове
[Koulivand et al., 2013]. Лавандуловите етерични масла се получават след дестилация на
пресни или изсушени връхчета на цъфтящи растения посредством водна пара.
Съдържанието на отделните компоненти е: R-енантиомери на линалол (20–45%) и
линалилацетат (25 до 46%). Високото наличие на тези съставки определя качеството на
маслото. Относителното съдържание на останалите съставки трябва да бъде в следните
граници: лимонен (> 1,0%), евкалиптол (<2,5%), камфор (> 1,2%), терпин-4-ол (0,1–6,0)
%), лавандулол (<0,1 %), лавандулилацетат (<0,2%) и α-терпинеол (> 2,0%) [Wińska et al.,
2019]. Лавандуловото масло не трябва да съдържа твърде много оцимен, цинеол, камфор
или терпин-4-ол, защото високата им концентация повлиява негативно неговия аромат.
Линалоолът и линалилацетат са доказани като силни биоцидни агенти срещу бактерии
като E. coli и E. cloacae. Също така е доказано, че съединенията като лимонен, α-пинен и βпинен имат антибактериална активност срещу различни човешки патогенни бактерии. In
vitro експерименти установяват благоприятен ефект на лавандуловите етерични масла
срещу метицилин-резистентния S. aureus и резистентния към ванкомицин E. faecium
[Hossain, 2017 and Wińska et al., 2019]. Точният начин на действие на фитохимикалите все
още не е напълно изяснен. Предполага се, че биоцидното действие се обуславя от
влиянието на маслата върху ултраструктурата на бактериалната стена, което води до
промяна в чувствителността на същинските бактериални клетки [Kwiatkowski et al., 2020].
От научно проучване на Kwiatkowski et al. 2020 става ясно, че лавандуловите
фитохимикали дължат своята активност главно на линалола и линалилацета, но в
същинската си част експериментът показва, че тези съединения в по-ниски количества са
важни за създаването на уникална смес с изразена синергия [Kwiatkowski et al., 2020]. В
настоящото проучване показахме, че и двата тестови микроорганизма проявяват
устойчивост към лавандуловата вода. Резистентността на бактериите би могла да се
обясни с ниското количество на етерични масла в суспензията. Друг научен труд – на
Roller et al., 2009 сравнява антимикробната ефикасност на четири лавандулови масла,
използвани поотделно и в комбинация, върху метицилин-чувствителни и метицилинhttps://doi.org/10.33919/ansd.20-21.6.5
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резистентни бактерии от вида Staphylococcus aureus (MSSA и MRSA). Експериментът им
се основава на дисково-дифузен метод, който от своя страна позволява осъществяването
на директен контакт между микроорганизмите и маслата. В резултат на тяхната
лабораторна работа in vitro авторите споделят, че четирите лавандулови масла инхибирали
растежа, както на MSSA, така и на MRSA чрез директен контакт, но не и в газовата фаза
[Roller et al., 2009]. Вследствие на тези данни ние предполагаме, че различията в биоцидна
активност на лавандуловата вода и етеричните масла се основава именно в това, че
лавандуловата вода е дестилат и процентното количествено съдържание на активните
съединения е значително по-ниско. Това предположение от своя страна би могло да обясни
ефекта на резистентност, който наблюдавахме и при двата тестови микроорганизми (Грам
(–) Escherichia coli и Грам (+) Staphylococcus aureus).
Заключение
Резултатите от настоящото проучване показват, че част от използваните
дезинфектанти проявяват по-силен биоциден ефект към Грам (+) бактерии от вида
Staphylococcus aureus, отколкото към Грам (–) Escherichia coli. Натриевият хипохлорит,
водородният пероксид и почистващата вода за уста изразяват силен бактерициден ефект
срещу Грам (+) и Грам (–) бактерии. Почистващият гел-препарат за бани, за който се
смята, че е активен предимно срещу Escherichia coli, проявява активност само към
Staphylococcus aureus. Почистващият гел-препарат за съдове, етакридин лактатът,
сребърната вода и лавандуловата вода проявяват интермедиерен или никакъв ефект срещу
Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Изненадващо, бактерицидните свойства на
почистващата вода за уста е съизмерима с тези на белината и кислородната вода.
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Abstract: The study discusses new approaches designed for the purposeful selection of
archeological and geological sites and sample collection for analysis via archaeological chemistry
techniques. The approaches discussed provide opportunities for coherent interpretation of analytical
data in view of the project’s objectives: gaining fundamental knowledge of material culture in
different archaeological periods as well as of people’s knowledge of the environment in ancient
times.
Key words: archaeological and geological approaches, fieldwork planning, fieldwork, post-fieldwork, sample
collection

Резюме: Създадени са подходи за целенасочен подбор на археологически и геоложки
обекти и събиране на проби за изследване чрез методите на археологическа химия. Тези
подходи позволяват методическа работа, която предоставя възможност за адекватна
интерпретация на аналитични данни за постигане на целите на проекта - фундаментални
познания за материалната култура в различни археологически периоди и познания на хората
за древната среда.
Ключови думи: археологически и геоложки подход, подготовка за теренна работа, теренна работа,
камерална работа, събиране на образци

Introduction
The project’s objective is to obtain new data on material culture (archaeological synthetic
materials – ceramic building materials, pottery, cement composites, and slags) and people's
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knowledge for the ancient environment (geological local raw materials used for building,
production of materials, household items, technology development, etc.) in the area of the
Sarnenа Sredna Gora Mountain and the southern foothills.
In view of the interdisciplinarity of the project, the accomplishment of the research
objectives follows three approaches. Archaeological and geological approaches are applied to
sample collection. The investigation of the composition and structure of archaeological and
geological samples through the archaeological chemistry approach is applied to achieve the final
project objective.
There are many publications in the literature on archaeological chemistry presenting the
approach to analytical methods choice, as well as many examples of specific experimental results
interpretation [Glascock et al., 2006; Goffer, 2007; Issi et al., 2013; Krapukaitytė et al., 2008;
Naseerutheen et al., 2013; Neff, 1993; Palanivel et al., 2009; Palanivel Ret al., 2011; Pollard and
Heron, 2008; Roberts and Thornton, 2013; Sáncheza et al., 2019]. Based on the state of art, the
following analytical techniques have been selected for the current project: X-ray fluorescence
spectrometry, powder X-ray powder diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy
Mössbauer spectroscopy, thermal analysis).
Regarding the archaeological and geological approaches, specific scientific sources in the
field are yet to appear. Such approaches are essential, as they carry out the activities for sample
collecting, necessary for achieving the project objectives. These activities include fieldwork
planning, actual fieldwork (simply referred to as fieldwork), and post-fieldwork.
This paper deals with created archaeological and geological approaches and the results
obtained from their application.
1. Approaches for sample collection
1.1. Archaeological approach
The created archaeological approach includes:
- preparation of bibliographic references about the history of archaeological research in the
Sarnena Sredna Gora Mountain and the southern foothills to select suitable archaeological
sites;
- fieldwork for sample collection of archaeological materials from the selected sites;
- chronological determination of the collected samples;
- archaeological samples cataloging;
- creating a set of representative samples for analytical investigation.
1.2. Geological approach
The created geological approach includes:
- bibliographic reference preparation for geological settings in the area of interest to search
the contemporary locations situated on the earth surface of potential raw materials for
archaeological materials preparation;
- fieldwork to search and collect raw material for laboratory studies in the area under study;
- geographical linking of rock deposits with selected archaeological sites;
- identification of rock materials used as a building material for the construction of walls of
houses, fortress walls, etc.
- description of collected samples;
- creating a set of representative samples for analytical investigation.
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2. Results and discussion
2.1. Fieldwork planning
The project is a continuation of our previous successfully implemented project supported
by the Bulgarian Science Research Fund in 2014-2017: "Center for localization and experimental
reconstruction of ancient roads and habitats through the methods of spatial analysis and
archaeometry". During the work on the project in 2014-2017, 159 archeological sites from 7
archeological periods were registered [Dumanov et al. 2016; Dumanov et al. 2017b; Uzunov,
2017a; Uzunov et al. 2017b]. Based on these results, the prepared bibliographic references and
data from the Archaeological Map of Bulgaria of the previously registered and studied
archaeological sites, a preliminary selection of archaeological sites suitable for the archaeological
material collection was created.
The selection of archaeological sites was made in view of two criteria:
- sites with a high probability of finding suitable material to achieve the objectives of the
project, namely building materials (mortar, ceramic building materials), pottery, traces of iron
production (slag);
- sites with material of different archaeological periodization.
The selected archaeological sites are allocated within 7 archaeological periods
(Chalcolithic, Bronze Age, Iron Age, Roman Age, Antiquity, Medieval, and Bulgarian
Renaissance). Most of them were registered during our previous project. To supplement the set of
samples, additional sites of archaeological importance for this project have been added. These
sites date back to the Roman age and Late Antiquity and were chosen due to the preserved
archaeological structures on the earth's surface of stone walls with mortar and clay plasters, as
well as ceramic fragments (building ceramic and pottery). In the study area, such archaeological
structures have been established only from these two epochs, due to the use of stone for
construction during this time [Uzunov et al., 2017b]. Although we have registered sites from the
region of Gorno Novo selo village, the additional sites were chosen due to their archaeological
importance as part of the settlement complex, defined as regional management, economic and
religious center in the central part of Sarnena Sredna Gora [Dumanov, 2017a].
The geological background of the area has been studied via bibliographic references
[Boyanov et al., 1991; Boyanov et al., 1993a; Boyanov et al., 1993b; Boyanov et al., 1993c;
Tsankov et al., 1995a; Tsankov et al., 1995b]. Pre-Cambrian, Paleozoic, Mesozoic, and Neogene
rocks are revealed on the earth's surface. Pre-Cambrian (Arhai) rocks are discovered in the area
of the villages Slavyanin, Elhovo, Gorno Novo selo, Dolno Novo selo, and Malko Dryanovo. The
rocks are represented by gneisses, gneiss-schist, and amphibolites from the Ardenska group.
Paleozoic (Carbon) rocks are discovered in the area of Medovo village - different types of
granites of the South Bulgarian granitoid group. Mesozoic Upper Cretaceous rocks from the
Flishka formation (limestones, sandstones, and marls) are discovered in the area of the villages of
Vinarovo, Izvorovo, Sredno Gradishte, and Stoyan- Zaimovo. Upper Cretaceous rocks from the
Volcanogenic-Sedimentary Association (tuffs, sandstones, marls, and limestones) are situated in
the area of the Sarnevets village, by Upper Cretaceous medium-acid volcanic bodies, mostly
andesites. Associated with the volcanic bodies are hydrothermal solutions from which hematite
iron ores have been deposited in the Sarnevets deposit, located between the villages of Sarnevets
and Malko Dryanovo. The ore bodies are revealed on the surface, coloring soil in a characteristic
red due to hematite weathering. Traces of old mining have also been described [Kanurkov, 1988;
Tsankov et al., 1995b; Kostova, 2017]. Upper Cretaceous rocks from the Flishka carbonate
formation (limestone, sandy limestone, marl, and sandstone) are discovered in the area of the
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villages of Sladak Kladenets, as well as south of the villages of Slavyanin, Gorno Novo Selo,
Dolno Novo Selo, and Elhovo. Neozoic (Oligocene) rocks from the Merichlerska limestone
formation (limestones) are described in the area of Malko Tranovo village. Neozoic (Neogene)
rocks from the Akhmatovska Formation (gravels, sands, and clays) are found in the area of
Dimitrievo village. There are no data for the presence of modern clay deposits in the studied area.
Based on the selected archeological and geological sites, preliminary routes for fieldwork
have been prepared, to create an optimal opportunity to visit each of them.
2.2. Fieldwork
During the fieldwork 23 archeological sites were visited. The location of each one is known
(available coordinates), and to find them we worked with mobile devices with an installed mobile
version of GIS software (ArcPad).
The visited sites are 23, from which 17 were registered in our previous project (20142017), the others have been registered and investigated by other researchers during the last two
decades or earlier. The number, geographical location (village), and the type of archaeological
sites are as follows: №1 Slavyanin, settlement; №2 Medovo, settlement; №3 Vinarovo,
settlement; №4 Sladuk kladenets, settlement; №5 Elhovo, Roman villa Chatalka; №6 Malko
Tranovo, open settlement; №7 Slavyanin, Roman tomb; №8 Dimitrievo, Emporion Pizos; №9
Izvorovo, Malkoto gradishte, fortified settlement; №10 Izvorovo, Golyamoto gradishte, fortified
settlement; №11 Izvorovo, settlement; №12 Sredno gradishte, fortified settlement; №13 StoyanZaimovo settlement; №14 Gorno Novo selo, Sveti Nikola, fortified settlement; №15 Gorno Novo
selo, church Extra Muros 1; №16 Gorno Novo selo, church Extra Muros 2; №17 Gorno Novo
selo, fortified settlement; №18 Gorno Novo selo, Topra Asra, fortified settlement; №19 Dolno
Novo selo, settlement; №20 Sarnevets, settlement; №21 Sarnevets, settlement; №22 Malko
Dryanovo, settlement; №23 Medovo, settlement.
Today, most of the sites (16) are located on the territory of arable agricultural lands (Fig. 1.
1). Archaeological structures above the earth's surface have been preserved in only seven sites
(Figs. 2-8).

Fig. 1 Site №4

Fig. 2 Site №5
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Fig. 3 Site №9

Fig. 4 Site №12

Fig. 5 Site №14

Fig. 6 Site №15

Fig. 7 Site №16

Fig. 8 Site №17

The collected archaeological samples include building ceramic (bricks and different types
of tiles), pottery, mortars, waste products from metallurgical activity (slags).
The geological sampling includes rocks, and minerals, preliminary defined as potential raw
materials for composite archaeological samples were sampled. During the fieldwork, the
geographical linking of rock deposits with the visited archaeological sites was made, as well as
identification of rock materials used as a building material for the construction of walls of houses,
fortress walls, etc.
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The collected gneisses from the Ardenska group are revealed on the earth's surface at sites
№1, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Gneisses are suitable for wall constructions - they can easily be
split into larger and smaller blocks. The main minerals in gneisses are quartz, feldspar, and mica.
During physical weathering, they are mechanically crushed into a sand fraction with practically
unchanged mineral composition, which is suitable for mortar, plaster, and ceramics preparation.
After gneisses chemical weathering, the quartz remains unchanged. Micas (muscovite
KAl2(AlSi3O10)(OH)2/biotite K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2) are changed to clay mineral kaolinite
Al2Si2O5(OH)4. Feldspars are changed according to the following scheme: sericite
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 → kaolinite Al2Si2O5(OH)4) → aluminum hydrates + SiO2. Thus formed,
clays can be used as a raw material for the ceramics and wall plasters production. The gneisses
chemical weathering takes place in river beds, forming local clay lenses. Similar formations
probably existed in the past in many places in Omurovska River’s bed and its tributaries (the
largest tributary of the Novoselska River), which passes through the rocks of the Ardenska
Group. If the pottery found at the sites had been locally produced, the clay is likely of such
origin, as no industrial clay deposits were known in the study area.
Collected limestones and marls from the area of Izvorovo village and limestones and
sandstones from the area of Sredno Gradishte village belong to the Flishka formation. They
outcrop the earth's surface at sites №3, 9, 10, 11, 12, 13. Limestones and marls are of low
hardness and easy to process which makes them suitable for wall construction. Their chemical
composition (CaCO3) defined them as a major source of mortar production.
The collected hematite from the area between the villages of Sarnevets and Malko
Dryanovo is the most probable mineral iron reduction. Evidence for such a process are the
documented old mines and the slag found.
Upper Cretaceous rocks from Flishka carbonate formation (limestones from the region
south of the villages Gorno Novo selo and Elhovo; sandstones from the region south of the
village Elhovo) were collected. These rocks revealing on the earth's surface at sites №4 and 7 and
rocks revealing on the earth's surface near sites №14, 15, 16, 17, 18, 19. Limestones and
sandstones are suitable both for wall construction and for mortar production.
Oligocene limestones from the Merichlerska limestone formation are collected from the
area of Malko Tranovo village. The limestones revealing on the earth's surface in the area of the
village. They are suitable both for construction and for mortar production.
The identification of building material for wall construction was made. The stone wall at
site №5 is of limestone and sandstone, welded with mortar (Fig. 2). On the earth's surface are
revealed only gneisses, which were not used for the walls. To the south, near to the site №5 on
the earth's surface, the Upper Cretaceous limestones and sandstones from the Flishka carbonate
formation were discovered, which were used for the wall construction and most probably for
mortar preparation (limestones). At sites, №9 (Figs. 3) and №10 are preserved walls of
predominantly limestone and a small quantity of marl, where at site №12 (Fig. 4) – the walls are
from limestone, red and yellow sandstones. These rocks are from the Flishka carbonate formation
and outcrop on the earth's surface at the sites. The presence of limestones and marls allows not
only their use for the mortar preparation but also their use for construction - limestone is a soft
rock, it is easy to get smooth surfaces of blocks, suitable for construction. At sites №14, №15,
№16, and №17 (Figs. 5 - 8) are preserved stone walls of predominantly gneisses and minor
quantity limestones. The gneisses are revealed on the earth's surface. The limestones belong to
the Flishka carbonate formation, discovered in the immediate vicinity. The lower limestone
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quantity in the walls suggests that its presence is mainly related to the preparation of discovered
mortar.
2.3 Post-fieldwork
Chronological determination of the collected archaeological samples was made during the
post-fieldwork. From the expected 7 archeological periods, samples from 5 were collected:
Chalcolithic, Iron Age (Early Iron Age - 12th – 7th century BC and Late Iron Age - 6th – 1st
century BC), Roman Age, Late Antiquity, and Bulgarian Renaissance. The earliest samples date
back to Chalcolithic period and were found in sites №1 and №5. Iron Age materials have been
diagnostic in four sites: №2, №3, №4, and №20. Samples from the Roman age were determinate
in six objects: №4, №5, №6, №7, and №8. From late Antiquity, the largest number of samples
were found, collected from 15 sites. During post-fieldwork, the sample description was made.
Three groups of archaeological samples are collected:
- building materials - bricks, different types of tiles, mortar and clay plaster of Roman age
and late Antiquity;
- pottery – different vessel fragments from all five archaeological periods;
- slags - traces of iron production.
The geological samples (different types of gneisses, marls, limestones, and sandstones)
from different localities as possible local raw materials for building materials and pottery
production, and hematite as raw ore for iron production.
All collected samples are cataloged, supporting the creation of appropriate sample sets for
analysis by archaeological chemistry analytical techniques.

Conclusion
The created archeological and geological approaches allow for efficient and targeted work. A
purposeful selection of archeological and geological sites and collection of samples was made:
 archaeological sites of confirmed archaeological significance of all seven epochs proven
and described in the literature in the area of interest;
 geological sites with contemporary locations of the earth's surface are identified to search
potential raw materials for archaeological materials preparation;
 the preliminary routes for fieldwork have been prepared to create an optimal opportunity
to visit each of them;
 successful collection of most of the planned sample types, namely: (i) Archaeological
samples from 23 sites and five archeological periods. The samples are of all planned types
– building ceramic (bricks and tiles), building materials (mortar and clay plaster), pottery
(different vessel fragments), iron slags. (ii) Geological samples of all found localities of
rocks and minerals predefined as possible raw material for archaeological samples
production.
Such methodical work allowed the creation of representative sample sets for investigations
with archaeological chemistry analytical techniques. This basis provides an opportunity for
adequate interpretation of analytical data to achieve the project objectives - fundamental
knowledge of material culture in different archaeological periods and people's knowledge of the
ancient environment.
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Резюме: В статията се представят резултати от научното и образователно сътрудничество
между Департамент „Природни науки” на Нов български университет (НБУ) и Институт за
космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) за
периода 1996–2021 г. в областта на науките за Земята и екологията.
Ключови думи: образователна, научна и изследователска дейност, науки за Земята и екология,
НБУ, ИКИТ-БАН.

Abstract: The paper presents the results of the scientific and educational cooperation in the field of
earth sciences and ecology between the Department of Natural Sciences at New Bulgarian
University (NBU) and the Space Research and Technology Institute at the Bulgarian Academy of
Sciences (SRTI-BAS) for the period 1996-2021.
Key words: educational, scientific and research activity, earth sciences and ecology, NBU, SRTI-BAS

Въведение
Нов български университет е създаден на 18 септември 1991 г. с решение на
Великото народно събрание. Пет години по-късно, през 1996 г., в НБУ се създава
Департамент „Науки за Земята и околната среда“, в който се провежда обучение и
изследователска дейност в професионално направление 4.4. Науки за Земята. През 2013 г.
Департаментът е преструктуриран в „Природни науки“ и към него са приобщени
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преподавателите и учебните програми в професионално направление 4.3. Биологически
науки, които дотогава са част от Департамент „Медикобиологични науки“. Природните
науки винаги са били една от приоритетните области в академичния профил на НБУ.
В годините Департаментът е разработил и ръководи академично бакалавърските
програми „Екология и опазване на околната среда“, „Науки за Земята“, „Науки за Земята и
алтернативни енергии“, „Биология – обща и приложна“, „Клетъчна биология и
вирусология“ и магистърските програми „Екологични експертизи и контрол“,
„Международен алтернативен туризъм“, „Екологичен мениджмънт“ (съвместно с
Департамент „Администрация и управление“), „Екология и устойчиво развитие“,
„Геотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Аерокосмически изследвания на
околната среда“ (съвместно с ИКИТ-БАН), „Гемология и дизайн на бижута“ (съвместно с
Департамент „Изящни изкуства“), „Микробиология“. Преподавателският екип има
дългогодишен опит и в дистанционното обучение, тъй като повечето от програмите се
предлагат както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение. Програмите на
Департамент „Природни науки“ са акредитирани от Националната агенция по оценяване и
акредитация.
Преподавателите в Департамента развиват научна дейност в областите: екология и
опазване на околната среда, минералогия и кристалография, мониторинг на природни
катастрофи, качество на живота, опазване на природните ресурси, качество на храните,
нови материали, екологични торове и подобрители за почви, алтернативен туризъм.
За повишаване качеството на обучение и научно-изследователска дейност по
природни науки са създадени специализирани лаборатории, които постоянно се развиват:
Лаборатория по геология (2000 г.), Лаборатория по природни бедствия и рискове (2008 г.),
Лаборатория по биология (2011 г.), Лаборатория по химия (2014 г.), Лаборатория по
морска биология (2015 г.), Лаборатория по ботаника и зоология (2016 г.) и др.
Освен собствената материална база, за професионално направление 4.4. Науки за
Земята (екология и опазване на околната среда) има сключени рамкови договори за научно
и образователно сътрудничество с външни организации с цел обучение, стажове и научни
изследвания. Една от първите научни организации, с които Департамент „Природни
науки“ на Нов български университет осъществява сътрудничество, е Институтът за
космически изследвания и технологии при Българска академия на науките.
През 1969 г. към Президиума на Българска академия на науките се основава Научна
група по физика на Космоса. С решение на Бюрото на Министерски съвет от 1975 г. тази
група прераства в Централна лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ), която през
1987 г. е преструктурирана в Институт за космически изследвания при БАН (ИКИ – БАН).
От началото на 2012 г., с решение на Общото събрание на БАН, Институтът се преименува
на Институт за космически изследвания и технологии.
Основните области, в които ИКИТ-БАН развива дейността си, са:
 космическа физика – изследване на космически източници на лъчение и тяхното
взаимодействие с космическата плазма – изучава се също директното и
индиректното въздействие на космическото лъчение върху структурата и
динамиката на атмосферата;
 дистанционно изследване на Земята от Космоса – за целите на екологията,
комуникациите, навигацията;
 аерокосмически технологии – разработване на системи за управление на
авиационни и космически апарати; безпилотна летателна техника; изследване и
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получаване на нови фрикционни и свръхтвърди материали в областта на
космическото материалознание.
За половинвековната си история ИКИT-БАН има значителни постижения в областта
на космическите изследвания – създадени и изведени на орбита са повече от 150 научни
прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата
ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми. С изстрелването на
първия български космически прибор П-1 през 1972 г., България става 18-та космическа
държава в света. Създадени са научни програми и апаратура и за двата спътника
„Интеркосмос България–1300“ и „Метеор-Природа“, научните програми и апаратура за
двата космически полета на българските космонавти Георги Иванов (1979 г.) и
Александър Александров (1988 г. – програма „Шипка“), с които нашата страна се нарежда
на 6-то място в света, имаща космонавти. Български прибори летят и работят на борда на
орбитални станции, космическата станция „Мир“, Международната космическа станция,
междупланетните космически апарати „Фобос“, ВеГа, мисии към планетата Марс и др.
ИКИТ-БАН сътрудничи с десетки научни институции, университети, ведомства и
други структури у нас и в чужбина. Едно от най-дългогодишните и най-ползотворни
сътрудничества е с НБУ.
Сътрудничеството между НБУ [https://naturalsciences.nbu.bg/bg/] и ИКИТ-БАН
[http://www.space.bas.bg/] датира от 1996 г. и е в областта на екологичните изследвания и
обучение. Изминалият 25-годишен период ни дава повод и възможност да се направи
кратък преглед и анализ на това сътрудничество.
Нашето сътрудничество е обусловено от самите същности на екологията и на
аерокосмическите изследвания. На първо място това е тяхната актуалност, която става все
по-значима. Освен това и двете научни области изискват интердисциплинарен подход и
съответно сравнително широк спектър от различни специалисти, с каквито разполагат и
двете институции. Добра предпоставка за подобно сътрудничество са и специфичните
особености и възможности на едно типично модерно висше учебно заведение като НБУ и
един типичен интердисциплинарен академичен институт, какъвто е ИКИТ.
Основните направления на сътрудничеството между НБУ и ИКИТ-БАН могат да се
очертаят по следния начин:
 създаване учебни програми и курсове, лекционна дейност и реализиране на
практически занятия;
 ръководство на дипломанти и обучение на докторанти;
 участие в съвместни проекти и изследвания;
 съорганизиране на научни форуми;
 съвмeстни научни публикации, доклади, книги и др.
1. Съвместна образователна дейност
1.1. Лекционна дейност и практическа работа със студенти
Учени от ИКИТ-БАН и преподаватели от Департамент „Природни науки“ на НБУ са
разработили съвместно над 15 учебни курса за програмите по екология на НБУ:
Екологични катастрофи, Защита от бедствия и екокатастрофи, Оценка на риска от
екологични катастрофи, Апаратурни геофизични изследвания, Геоинформационни
системи в екологията, Дистанционни методи за изследване на Земята, Контрол на шум и
вибрации, Контрол на електромагнитното замърсяване, Аерокосмически методи в
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екологията, Методология на дистанционните изследвания, Аерокосмическа апаратура за
екологични изследвания, Аерокосмически летателни средства, Инженерна екология,
Обработка на аерокосмически изображения, Космология, Геоинженерни проучвания за
антисеизмично строителство и др. [NBU – Catalogs and directories]. Сред учените от ИКИТ,
лектори в теоретични курсове и практически занятия, са: проф. дтн Гаро Мардиросян, чл.
кор. проф. дтн Петър Гецов, проф. д-р Димитър Теодосиев. проф. дфмн Никола Георгиев,
проф. д-р Георги Желев.
Сътрудничеството между ИКИТ-БАН и НБУ дава отлични възможности за
провеждане на изнесеното обучение на студенти от Департамент „Природни науки“ в
следните учебни дисциплини: Космология, Аерокосмически методи в екологията и
околната среда, Природни бедствия и екокатастрофи, Геоинформационни системи в
екологията.
Лекциите и практическите занятия, провеждани на територията на ИКИТ, дават
качествено ново ниво за овладяване на знания и умения у студентите. Мотивация за това
твърдение е големият интерес и желание на студентите да участват в този вид обучение.
Много добрите връзки и сътрудничество на ИКИТ-БАН с Националния институт по
геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН също дават възможност на студентите
да посетят и да се запознаят с уникални обекти и апаратури, като например НОТССИ
(Национална оперативна система за сеизмологична информация), Геомагнитната
обсерватория „Панагюрище“, Геодезична обсерватория „Плана“ и други.
Още в първите години на сътрудничество ИКИТ-БАН и НБУ разработват първата и
най-добре ресурсно осигурена в България магистърска програма „Аерокосмически методи
в екологията и околната среда“. За съжаление тази програма не се предлага от години,
поради липса на кандидати за обучение в нея. Тъй като съвременните екологични
изследвания и изучаването на Земята без използване и прилагане на аерокосмически
технологии са трудно осъществими, то в програмите по екология и опазване на околната
среда в НБУ тази тематика е застъпена в отделни курсове. Въпреки това трябва да се
преосмисли възможността за предлагане на отделна квалификационна програма
„Аерокосмически технологии в екологията и околната среда“.
1.2. Научно-образователна дейност
1.2.1. Ръководство на дипломанти
Учени от ИКИТ-БАН ръководят дипломанти и съответните преддипломни стажове
на студенти от Департамент „Природни науки“ на НБУ. Преддипломният стаж на
студентите се провежда в лабораториите на ИКИТ, като те участват реално в научноизследователската работа. Осъществено е ръководство на 14 бакалавърски и магистърски
тези в следните научни и научно-приложни области: Методология и технология на
дистанционните изследвания, Дистанционно аерокосмическо изучаване на горски пожари
и нефтено замърсяване на водни площи, Мониторинг на атмосферно замърсяване,
Аерокосмически изследвания в екологията и околната среда, Възможности и приложения
на лек безпилотен летателен апарат за дистанционни геофизични изследвания,
Геоинженерни проучвания за антисеизмично строителство, Геофизични и климатологични
характеристики при недвижимите имоти, Дистанционно аерокосмическо изследване на
наводнени територии, Дистанционно изучаване на Земята, Аерокосмически методи за
прогноза и борба с природните бедствия и катастрофи, Екологични проблеми на
летищните комплекси и др. [Library of NBU - Catalogue].
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1.2.2. Участие в научни форуми и съвместна публикационна дейност със студенти
Студентите от бакалавърските и магистърски програми по екология и опазване на
околната среда в НБУ традиционно участват като слушатели в ежегодната международна
научна конференция „Космос, екология, сигурност - SES“, организирана от ИКИТ-БАН. В
последните години се отчита активно привличане на студенти за съвместно участие с
техните преподаватели в изследвания и представяне на резултатите в рамките на този
научен форум. За периода 2012 – 2020 г. студентите, взели участие в конференцията са 5
[Programs of the International Scientific Conference “Space, Ecology, Security – SES”].
Общият брой студенти, участвали в публикации в съавторство с учени от двете
институции в издания с научно рецензиране, е 7 – броят на студентите с публикации в
Сборник с научни доклади от конференция “SES” в съавторство с преподаватели от
Департамента е 4 и 3-ма студенти в съавторство с учен от ИКИТ участват в статия,
публикувана в Годишник на Департамент „Природни науки“ [Ilkov et al., 2019; Jelev et al,
2020; Nikolova et al., 2017].
1.2.3. Работа с докторанти
Четирима докторанти свързват Департамент „Природни науки“ на НБУ и ИКИТБАН в тяхната подготовка за придобиване на образователната и научна степен „доктор“
[Berberova, 2009; Frantsova, 2007; Marinova, 2010; Velkoski, 2010]. Трима от тях са
възпитаници на НБУ, които продължават обучение за докторска степен в ИКИТ-БАН
[Berberova, 2009; Frantsova, 2007; Velkoski, 2010]. Единият е от чужбина, а двама са щатни
преподаватели в Департамент „Природни науки“ на НБУ. Благодарение на полученото
високо образование и лични и професионални качества и четиримата докторанти се
реализират успешно и заемат ръководни длъжности в страната и чужбина – Център за
аерокосмическо наблюдение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ към Министерство на вътрешните работи, Нов български университет и
Институт GAPE – Скопие.
2.
Съвместна научна и изследователска дейност
2.1. Съвместни проекти и изследвания
Завършена е работата по проект „Разработване на стратегия и методи за мониторинг
на електромагнитното замърсяване на околната среда в района на Западните Балкани“, в
който участват учени и специалисти от България, Македония, Словения, Хърватия и
Чехия. Резултатите от този проект са база за подготовка на нов съвместен проект и имат
пряко отношение към Шеста рамкова програма на Европейския съюз – INTAS–SEE.ERA.
NET – (Southeast European - European Research Area) [Getsov et al., 2008].
Специалисти от ИКИТ съвместно с колеги от Департамент „Природни науки“ и
Лаборатория по природни бедствия и рискове към НБУ работиха по създаване на
методология и извършват измервания на електромагнитното замърсяване на околната
среда. Крайната цел е подготовка за проект на мониторингова система на територията на
населени места, която да позволява събиране на експериментални данни в реално време за
нивото на електромагнитните лъчения от различни източници в диапазона от 0 до 30 GHz.
Екипът разполага с 3 броя идентична модерна апаратура „SPECTRAN” на фирмата
„AARONIA AG” с комплектация „SPECTRAN NF 5010”(1 Hz до 1 MHz) и „SPECTRAN HF
6060” (1 MHz до 7 GHz) – единият е собственост на ИКИТ, другият е на НБУ
(Лаборатория по природни бедствия и рискове), а третият – на македонския Институт
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GAPE [http://igape.edu.mk], с който и ИКИТ и НБУ поддържат дългогодишно научнотехническо сътрудничество. Проведени са редица измервания на електромагнитното
замърсяване в София, Пловдив, Плевен, Бургас, Панагюрище и други населени места,
както и в градовете Кичево и Скопие в Македония [Mardirossian et al., 2003; Getsov et al.,
2008; Teodossiev et al., 2009, 2010].
2.2. Научни форуми
НБУ и ИКИТ са съорганизатори на няколко научни конференции с международно
участие, които имат пряка екологична насоченост:
 „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени
при открит въгледобив“ – Мини „Марица-Изток“, октомври 2007 г.
 „Аномални природни и антропогенни въздействия върху околната среда“ –
съвместно с Институт GAPE – Скопие (Република Македония), декември 2007 г.
 „Аерокосмически и наземни методи и средства за оценка на нарушени от
промишлеността терени“ – Мини „Марица-Изток“, октомври 2008 г.
 „Аномални природни и антропогенни въздействия върху околната среда“ – Охрид
(Република Македония), юни 2008 г.
 „Екологизация 2010“ – София и Плевен, юни 2010 г.
 „Екологизация 2011“ – София и Плевен, юни 2011 г.
 „Екологизация 2012“ – София, юни 2012 г.
 „Екологизация 2013“ – София, юни 2013 г.
Табл. 1. Участие на щатни преподаватели от програмите по екология на НБУ в
традиционната годишна научна конференция „Космос, екология, сигурност – SES“ и
публикувани научни доклади за периода 2006 – 2020 г. [Programs and Proceedings of the
International Scientific Conference “Space, Ecology, Security”, SES]
Година
Брой участници
Брой
Брой
Брой
от НБУ
участия
автори
публикации
в Конференцията
на статии в Сборника
2006
1
1
1
1
2007
1
1
1
1
2008
3
3
3
3
2009
4
6
3
5
2010
2
1
2
3
2011
2
3
2
3
2012
7
6
5
3
2013
7
7
5
7
2014
6
8
7
7
2015
6
3
6
3
2016
6
5
4
3
2017
5
4
5
5
2018
4
5
4
4
2019
5
8
5
6
2020
3
3
3
3
*
*
ОБЩО
64
57
*По-голяма част от авторите участват ежегодно
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Учени и специалисти от Департамент „Природни науки“ на НБУ са активни
участници в ежегодните международни научни конференции „Космос, екология,
сигурност – SES“, организирани от ИКИТ-БАН (Табл. 1). В последните десетина години се
забелязва участие във форума и на щатни преподаватели от други департаменти в НБУ
(„Телекомуникации“, „Администрация и управление“), като някои от тях са съвместно с
колеги от Департамент „Природни науки“.
В рамките на създадения в Департамент „Природни науки“ постоянен научен
семинар „TERRA nostra“ ежегодно се организират съвместни научни срещи за представяне
и дискусия по актуална проблематика в областта на екологията и опазването на околната
среда, в която освен колеги специалисти, участват и студенти: „Вредно ли е влиянието на
електромагнитното поле от мобилната телефония”, „Геопатогенни полета и тяхното
влияние върху хората“, „Борба от Космоса с природните бедствия“, „Какво не знаем за
Космоса и космическите технологии?“ и др.
2.3. Съвместни научни публикации, доклади и книги
Учени от ИКИТ-БАН и Департамент „Природни науки“ при НБУ имат съвместни
научни публикации и научни доклади освен на цитираните по-горе съвместно
организирани конференции, така също и на други наши и международни научни и научнопрактически форуми [Getsov et al., 2008; Teodossiev et al., 2009, 2010;].
Книги на учени от ИКИТ се ползват успешно в няколко учебни курса на
Департамент „Природни науки“ [Mardirossian, 1993, 1999, 2003, 2015, 2020; Getsov, 2002,
2014]. Има издадени и съвместни книги [Mardirossian et al., 2011]. Част от посочените
книги са издадени от Издателство на НБУ.
Учени от ИКИТ са членове в редакционната колегия, рецензенти и автори на статии
в издавания от НБУ
„Годишник на Департамент „Природни науки“
[https://naturalsciences.nbu.bg/bg/godishnik-na-departament-prirodni-nauki].
През годините над 60 научни статии на щатни преподаватели в Департамент
„Природни науки“ са публикувани в издания на ИКИТ – Сборник „Космос, екология,
сигурност – SES“ и научно списание „Aerospace Research in Bulgaria“
[http://journal.space.bas.bg] (Табл. 1).
3. Други научно-образователни дейности
Сътрудничеството между НБУ и ИКИТ се изразява още в обмен на специалисти при
участия в съвети, комисии, журита, експертни съвети, семинари, кръгли маси,
пресконференции и др., както и при изготвяне на рецензии, становища, мнения, отзиви,
експертизи и др.
Заключение
Сътрудничеството между двете институции, НБУ, чрез Департамент „Природни
науки“, и ИКИТ-БАН, доказано разширява възможностите за научни изследвания и
повишава качеството на обучението в тях, което ни дава основание да заключим, че то
трябва да продължи и в бъдеще. Трябва да се отбележи, че са налице възможности за
разширяване на това сътрудничество – например, съвместно участие в национални и
международни научни и образователни проекти, тематични конкурси и др.
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Abstract: The paper presents the results of a successfully completed international project of
the Department of Natural Sciences titled “Monitoring and identification of the entomopathogenic
fungus Entomophaga maimaiga in Lymantria dispar populations” and funded by the National
Research Fund in 2017-2019. Investigating the distribution of E. maimaiga in Austria and Bulgaria
in 2018-2019 shows that the pathogen has expanded its range to the west and reached Lower
Austria. E. maimaiga has been identified in Bulgaria as well and has become part of the natural
enemy complex of L. dispar.
Key words: Entomophaga maimaiga, Lymantria dispar, Austria, Bulgaria

Резюме: Представени са резултатите от успешно реализиран международен проект на
Департамент „Природни науки“ „Мониторинг и идентификация на ентомопатогенната гъба
Entomophaga maimaiga в популации на Lymantria dispar“, финансиран от ФНИ, МОН в
периода 2017 – 2019 г. Проучването на разпространението на E. maimaiga в Австрия и
България през 2018 – 2019 г. показа, че патогенът е разширил своя ареал на запад и е
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достигнал Долна Австрия. E. maimaiga е установена и в България и е част от естествения
комплекс неприятели на L. dispar.
Ключови думи: Entomophaga maimaiga, Lymantria dispar, Австрия, България.

The gypsy moth (Lymantria dispar, Lepidoptera) is one of the most dangerous pests of
deciduous tree species in Bulgaria. Calamities оf this pest occur every 8-10 years, causing
enormous damage, mainly in oak and poplar forests. Huge financial resources are spent to control
the pest.
E. maimaiga is a fungal pathogen of the gypsy moth that demonstrated efficacy against this
pest in the USA as well as in Europe. It forms two types of spores after the death of its host, the
gypsy moth: conidia and resting spores or azygospores. Conidia are only alive for a short period
of time. They are formed externally on the dead larvae of gypsy moth. Under favorable
conditions, after they reach the cuticle of another larva, they immediately germinate and infect
new larvae of the host during the same season. Azygospores have thick double envelopes and are
resistant to adverse external influences [Hajek, 1999]. They are formed inside the larvae. In the
fall, the azygospores accumulate in the soil around the stems of the attacked trees. They can
survive adverse conditions and maintain their viability in the soil for more than 12 years [Hajek
et al. 2018].
Bulgaria is the first country in Europe where a successful introduction of E. maimaiga was
performed. The fungus was imported from the United States in 1999 and 2000 and was
introduced into two gypsy moth populations. In 2005, strong epizootics of E. maimaiga were
observed in four regions of Bulgaria, located 30-70 km from the sites of introduction. During the
period 2005 - 2016, E. maimaiga expanded its distribution in Bulgaria, both through new
introductions and by natural dispersal. The pathogen is currently common throughout the country
[Pilarska et al. 2016]. After the introduction of the pathogen in the country, almost no other
control measures against the gypsy moth had to be performed [Pilarska et al. 2018].
In 2011, E. maimaiga was detected in the European part of Turkey [Georgiev et al. 2012]
and Central Serbia [Tabaković-Tošić et al. 2012], and in 2012 in Greece and the Republic of
Macedonia [Georgieva et al. 2013]. In 2013, the pathogen caused epizootics in Croatia, Slovakia,
Hungary, Bosnia and Herzegovina [Zubrik et al. 2014; Csoka et al. 2014; Milotic et al. 2015],
and in 2014 in Romania [Netoiu et al. 2016]. A study from 2014-2016 showed that E. maimaiga
was already widespread in Slovakia and Hungary, reaching the border of the Czech Republic and
Austria [Zubrik et al. 2018].
Studies on the impact of E. maimaiga on gypsy moth larvae and other lepidopteran species
inhabiting oak forests in Slovakia, Hungary, and Bulgaria confirm the host specificity of the
pathogen (Zubrik et al. 2018).
Based on the distribution of the pathogen on the Balkan Peninsula and in Central Europe we
supposed that the fungus has spread also in Austria. To check this hypothesis, we submitted а
cooperative research project to the Bulgarian National Science Fund (NSF) and the Austrian
Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD) together with
colleagues from the University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) and the Austrian
Research Centre for Forests (BFW) in Vienna, Austria, and the Forest Research Institute,
Bulgarian Academy of Sciences in Sofia, Bulgaria. The project entitled “Monitoring and
identification of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga in Lymantria dispar
populations” was accepted by NSF and OeAD and received funding for 2 years; it started in
October 2017. The project coordinators were Assoc. Prof. Dr. Christa Schafellner from BOKU
University of Natural Resources and Life Sciences on the Austrian side and Prof. Dr. Daniela
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Pilarska from the Department of Natural Sciences at New Bulgarian University on the Bulgarian
side. The purpose of the project was to study L. dispar populations in Austria for the presence of
E. maimaiga and to monitor the distribution of the fungus in Bulgaria.
Monitoring of Entomophaga maimaiga in Austria in 2018 and 2019
In 2018, an analysis of soil samples for the presence of E. maimaiga was conducted.
Samples were collected in ten mixed oak forests with known L. dispar populations. Two оf the
sites in the area of Eggenburg had gypsy moth populations at outbreak levels and the site in the
area of Ebergassing showed slightly elevated population densities. Surveys of oak forests in the
area of Eggenburg ascertained that the population density of the gypsy moth was very high with
800-1300 egg masses per 100 trees. As a result, the trees were completely defoliated by the pest.
Laboratory analyses of gypsy moth larvae, pupae, and adults collected from both localities near
Eggenburg did not show the presence of E. maimaiga [Pilarska et al. 2020]. However 18% of the
older larvae were parasitized by braconids – (e.g. Glyptapanteles liparidis (Hymenoptera:
Braconidae), and tachinids (e.g. Blepharipa pratensis, Drino incospicua (Diptera: Tachinidae).
Additionally, another pathogen, nucleopolyhedrosis virus (Ld NPV) was detected in 1.3 % of all
collected larvae.
In 2019, L. dispar population density in the Eggenburg area remained very high (400-500
egg masses/100 trees). At the time of the survey defoliation in the forests reached 90-100 %. No
signs of E. maimaiga infections were detected in the field. However, laboratory analyses showed
that 33% of the collected larvae and 65 % of the dead larvae contained spores (conidia or
azygospores) of E. maimaiga [Hoch et al. 2019]. Parasitoids were found in 2 % and Ld NPV in
18 % of the collected larvae.
In the second monitored site in Ebergassing slight defoliation of mixed oak-hornbeam
forest was observed. In 2019, massive mortality of 5th and 6th instar larvae was recorded.
Symptoms were typical of entomophtorous infection - dead larvae hang upside down, clamped to
the stems of the tree with legs spread. Microscopic examinations revealed the presence of E.
maimaiga in 99.4% of all collected dead and live specimens of L. dispar. All the dead larvae
collected contained conidia and azygospores.
In 2019, climatic conditions were favorable for the development of the entomopathogenic
fungus. May 2019 was cool and rainy [Hoch et al. 2019].
Monitoring of Entomophaga maimaiga in Bulgaria
The monitoring conducted in six gypsy moth habitats in Bulgaria in 2018 and 2019
confirmed the presence of E. maimaiga in three of the six studied sites, despite the low pest
population density in the country. E. maimaiga was detected in 50 % of larvae collected in the
village of Gabrovnitsa in 2018, where the second successful introduction of the pathogen was
made in 2000. In 2019, in the village of Gorni Lom, the pathogen was observed in 100 % of the
collected larvae.
The third site where the fungus was found in 2019 was a site near Petrich, in Belasitsa
Mountain; 65 % of the investigated larvae were infected. Microscopic inspections of larvae,
pupae, and moths collected in the village of Topolovo did not reveal the presence of E.
maimaiga. However, the microsporidium Nosema lymantriae (Microsporidia, Nosematidae) was
detected in 12 % of the collected larvae.
No pathogens were observed in larvae from the area of Kremen and Chakalarovo villages
in 2018 and 2019.
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CONCLUSION
The survey of E. maimaiga distribution in Austria and Bulgaria showed that the pathogen
has expanded its range in Europe to the west and reached Lower Austria. It was the first record of
the fungus in Austria. The border to Slovakia, where the fungus was detected in 2014 [Zúbrik et
al. 2014], is approximately 35 km from the easternmost location where the fungus was found.
The frequent finding of E. maimaiga despite the very low population density of gypsy moth
shows that the pathogen has been well established in many regions in Bulgaria. It has become an
effective part of the natural enemy complex that controls the population densities of this pest.
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