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Abstract: The paper presents National Research Program "Environmental Protection And 
Reduction Of Adverse Events And Natural Disasters’ Risks". The overall objective of the program 
entails implementation of fundamental and applied research to ensure a sustainable, favorable, 
and safer living environment for the population of the Republic of Bulgaria. Expected applied 
results: Assessment and mapping of the geospatial-temporal distribution of adverse events and 
natural disasters’ risks;  Developing systems for predicting adverse and catastrophic phenomena; 
Creation and development of early warning systems for natural disasters;  Establishment of early 
warning systems for changes in the ecosystems with risks of deterioration in the quality of the 
environment or loss of important bio-resources and other ecosystem services; Building decisions 
and actions support systems in case of catastrophic events and disasters; Formulation of strategic 
measures to reduce emissions of harmful substances in the atmosphere with the goal of 
reduction of the health risk and adverse impacts on the ecosystems. Expected fundamental 
results: Generation and transfer of new knowledge about processes and interactions in the 
atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere from local to national scale, their impact 
on quality of life, health risks, and ecosystems condition; Deeper understanding of the 
interactions between phenomena and processes of different scales; Investigation of the main 
mechanisms and pathways for forming the characteristics of the atmosphere, the hydrosphere 
and the lithosphere, and, respectively their impacts on the various natural disasters. Partners: 
Bulgarian Academy of Sciences; Sofia University, "St. Kliment Ohridski"; Agricultural Academy 
University of Mining and Geology is “St. Ivan Rilski”; University of Chemical Technology and 
Metallurgy; University of Forestry, Sofia; University of Architecture, Civil Engineering and 
Geodesy; Technical University, Sofia; National Center of Public Health and Analyses. 
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Национална научна програма (ННП) „Опазване на околната среда и намаляване на 
риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ е одобрена с Решение на 
Министерски съвет № 577/17.08.2018 г. и финансирана от Министерството на 
образованието и науката със Споразумение № ДО-230/06-12-2018. Детайлна информация 
за програмата може да се намери на сайта на програмата https://nnpos.wordpress.com/. 
Периодът на изпълнение на програмата е декември 2018 – ноември 2023 г.  
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Фиг. 1. Лого на ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ 
 
ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“ е една от единадесетте одобрени от правителството 
Национални научни програми. Другите десет Национални научни програми са: Национална 
научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар 
в науката, образованието и сигурността“; Национална научна програма „Нисковъглеродна 
енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС); Национална научна програма „Опазване на 
околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; 
Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 
живот“; Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална 
памет и прогрес на обществото“; Национална научна програма “Електронно 
здравеопазване в България“; Национална научна програма „Репродуктивните 
биотехнологии в животновъдството в България“; Национална научна програма „Млади 
учени и постдокторанти“; Национална научна програма „Разработване на методология за 
въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система 
на Република България“; Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за 
развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) и Национална научна програма „Петър Берон. 
Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).  

Програмите имат за цел да създадат условия за търсене и намиране на решения на 
актуални и значими обществени предизвикателства, свързани с екологични, технологични, 
културно-исторически, етични, здравни, икономически и др. въпроси и проблеми, както и 
със стимулирането на младите учени в страната. Те са разработени съгласувано със 
секторните политики на редица министерства. Научните дейности са определени след 
постигнато съгласие между висшите училища и научните организации в България за 
съвместно изпълнение на заложените в програмите цели (http://www.bas.bg/2018/08/15/, 
Ганев, 2020)  

 
Цел на програмата 
Целта на ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ е провеждане на фундаментални и 
приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и 
по-безопасна среда на живот за населението на Република България. 
  

Научни организации участващи в програмата  
ННП  „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“, се изпълнява от Консорциум, които се състои от 9 (девет) 
научни организации и висши училища (Ганев, 2020): Българска академия на науките (БАН) 
– участват с 13 института;  Софийски университет “Св. Климент Охридски”; Селскостопанска 

http://www.bas.bg/2018/08/15/
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академия (ССА); Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ); 
Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ); Лесотехнически университет – 
София (ЛТУ); Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ); Технически 
университет – София (ТУ); Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). 

 
Основни дейности по програмата 

 Основните дейности по ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 
неблагоприятни явления и природни бедствия“ са структурирани в два главни работни 
пакета (РП): РП I – тематични (вертикални) и РП II – хоризонтални (cross-cutting), които са 
разделени на подпакети и научни задачи (табл. 1). 

Таблица №1 Работни пакети и научни задачи на ННП „Опазване на околната 
среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия 

РП I: Тематични (вертикални) работни пакети 

Работен пакет Научни задачи 

РП.I.1. Регионални/локални 
характеристики на климата на 
страната 

РП I.1.1 Бази данни и регионални/локални 
климатични модели 

РП I.1.2 Компютърни симулации и анализ на 
бъдещите регионални климати на Балканския 
полуостров и страната 

РП I.1.3 Оценка и анализ на някои въздействия на 
текущия и бъдещите регионални/локални климати на 
Балканския полуостров и страната 

РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху 
горските екосистеми 

РП.I.1.5 Локални характеристики на климата на София. 
Изследване на чистотата на атмосферния въздух, 
концентрациите на фини прахови частици, височината 
на атмосферния граничен слой и оптичните 
характеристики 

РП.I.1.6 Методология за оценка на обектите от 
критичната инфраструктура на национално ниво и 
рисковете за тяхната устойчивост 

РП.I.2. Воден баланс и водни 
ресурси на страната 

РП I.2.1 Водните ресурси на България и тяхното 
използване в сравнение със страните от ЕС 

РП I.2.2 Пилотно изследване за водния ресурс в 
басейна на р. Янтра 

РП I.2.3 Пилотно изследване на водния ресурс и 
неговото използване в басейна на трансграничната 
река Места 

РП I.2.4. Формиране и оценка на подземните водни 
ресурси на България 

РП I.2.5. Оценка на националните водни ресурси и 
прогнози за изменението им в условията на 
изменение на климата 
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РП.I.3. Качество на 
националните водни ресурси 
(повърхностни и подземни) 

РП I.3.1. Формиране и качество на повърхностите води 
в страната 

РП.I.3.2. Формиране и качество на подземните води в 
страната 

РП I.3.3. Методи за определяне на качеството на 
водните ресурси 

РП I.3.4. Пилотни изследвания в избран водосборен 
басейн и за обекти с различни природни и 
антропогенни 
условия за формиране на качеството на водите 

РП I.3.5. Управление, координация и съвместни 
дейности с други работни пакети по програмата 

РП.I.4. Процеси, качество на 
морската среда, екосистемни 
функции и услуги в 
крайбрежната зона и 
българската икономическа 
зона на Черно море 

РП.I.4.1. Оценка и мерки за намаляване на риска от 
влиянието на неблагоприятни и екстремни 
хидрометеорологични събития върху бреговата среда 

РП.I.4.2. Многогодишни изменения на физичните 
фактори на морската среда в Черно море пред 
българския бряг – и оценка на потенциалния риск за 
състоянието на екосистемата 

РП.I.4.3. Процеси генериращи геоложки рискови 
явления, промени в черноморското ниво и 
екологични последствия за басейна 

РП.I.4.4. Оценка и анализ на условията за марикултура 
от руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt et 
Ratzeburg, 1833) с цел възстановяване на дивите 
популации и компенсиране на антропогенния натиск 
от рибарството върху морската среда 

РП.I.4.5. Оценка на въздействието на рибарството 
върху 
генетичното разнообразие на популациите на калкана 
(S. maximus) пред българския бряг 

РП.I.4.6. Процеси, качество на морската среда, 
екосистемни функции и услуги в крайбрежната зона и 
Българската икономическа зона на Черно море 

РП.I.5. Качеството на живот в 
страната 

РП.I.5.1 База данни 

РП.I.5.2 Анализ на ЗС на населението с цел разкриване 
на връзките му с ВС и ГВС 

РП.I.5.3 Мулти- мащабни симулации, получаване на 
мулти сценариен ансамбъл от числени симулации 

РП.I.5.4 Оценка и анализ на влиянието на 
характеристиките на ВС в страната и ГВС в София 
върху КЖ и ЧЗ 

РП.I.5.5 Анализ и прогноза на 
пространственовременното разпределение на 
биологически активната UV радиация в страната 

РП.I.5.6 Екологичен мониторинг на радиационната 
обстановка в приземния атмосферен слой (ИЯИЯЕ) 
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РП.I.5.7 Лидарно сондиране на атмосферата (ИЕ) 

РП.I.6. Модели на промяна на 
екосистемите в резултат на 
катастрофални събития в 
миналото – ключ към 
разбиране на настоящи и 
бъдещи заплахи за планетата 

РП I.6.1. Климатични събития през палеозойската ера 

РП I.6.2. Раннотоарско аноксично събитие (183.6–
181.6 млн. г.) 

РП.I.6.3. Вчаланжинско океанско аноксично събитие 
“Вайсерт” (134.6 – 134.3 млн г.) 

РП I.6.4. Кампан-мастрихтско климатично захлаждане 
(73–71 млн. г.) 

РП I.6.5. Палеоцен-еоценски термален максимум (55,5 
- 56 млн. г.) 

РП I.6.6. Еоцен-Олигоценски суперерупции в 
Родопския масив и тяхното отражение върху 
регионалните и глобални климатични и биотични 
промени (34 –33 млн. г.) 

РП I.6.7. Екстремни климатични промени и критични 
събития в сухоземните екосистеми през палеогена и 
неогена (65–2 млн. г.) 

РП I.6.8. Климатични промени в Източния Паратетис 
през миоцена (23 – 5 млн. г.) 

РП I.6.9. Климатични промени през кватернера (2 млн. 
г. – днес) 

РП I.6.10. Геоложки записи на кватернерни 
климатични промени 

РП I.6.11. Промените в растителността на територията 
на България през късния плейстоцен и холоцен – 
ключ за прогнозиране на измененията на 
екосистемите при климатични промени и 
антропогенен натиск 

РП I.6.12. Палеолимнологично проучване на 
кватернерни езерни седименти от високопланински 
езера в Рила и Пирин планина 

РП.I.7. Биоразнообразие, 
екосистемни функции и 
качество на жизнената среда 

РП.I.7.1. Промени в природните местообитания в 
резултат на климатични и антропогенни въздействия 

РП.I.7.2. Промени в числеността и размера на 
популациите на видове от флората, фауната и 
микотата, чувствителни към климатични промени 

РП.I.7.3. Разработване на Национална система за 
ранно откриване и предупреждение за чужди видове 

РП.I.7.4. Състояние на биологичните ресурси в 
условията на променяща се околна среда 

РП.I.7.5. Генетични, епигенетични и 
физиологобиохимични основи на устойчивостта на 
растенията към неблагоприятни условия на околната 
среда 

РП.I.7.6. Изследване на системата „почва-растение“ в 
райони с повишена антропогенна активност 
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РП.I.7.7. Растителните инвазивни видове като ресурс 
на ценни биологично активни вещества 

РП.I.7.8. Създаване и тестване с теренни данни на 
пространснтвена база данни за биоразнообразие и 
екосистеми 

РП.I.7.9. Управление на природните ресурси (почви и 
растения) във връзка с опазване биоразнообразието 
на земеделските екосистеми при устойчиво 
производство на безопасна продукция 

РП.I.8. Оценка на опасността от 
неблагоприятни/ атмосферни и 
хидросферни явления 

РП.I.8.1 Анализ на опита и прилаганите решения при 
оценката на опасността от 
неблагоприятни/катастрофални атмосферни и 
хидросферни явления 

РП.I.8.2 Информационно осигуряване и създаване на 
интегрирана геопространствена база данни за оценка 
на опасността от неблагоприятни/катастрофални 
атмосферни и хидросферни явления 

РП.I.8.3 Методи и модели за оценка на опасността от 
неблагоприятни/катастрофални атмосферни явления 

РП.I.8.4. Изследване, моделиране и оценка на 
опасността и риска от пожари 

РП.I.8.5 Методи и модели за оценка на опасността от 
наводнения и други неблагоприятни/катастрофални 
хидросферни явления 

РП.I.8.6. Екологични последствия и екосистемни 
услуги за регулиране на опасността от неблагоприятни 
явления 

РП.I.8.7: Методи и модели за оценка на риска 
(човешки ресурси, сграден фонд, инфраструктура, 
икономически сектори 

РП.I.8.8. Технологични решения за изследване на 
опасността и системи за ранно предупреждение 

РП.I.9 Оценка на опасността от 
неблагоприятни/катастрофални 
геоложки (вкл. хидрогеоложки) 
явления 

РП.I.9.1. Анализ на разпространението на опасни 
геоложки процеси 

РП.I.9.2. Мултифакторен анализ на опасността от 
възникване на катастрофални геоложки явления 
(свлачища, срутища и др.) на територията на страната 

РП.I.9.3 Развитие и разпространение на опасни 
геоложки явления в България (свлачища, срутища, 
кално-каменни порои) в условията на климатични 
промени 

РП.I.9.4 Влияние на антропогенния фактор върху 
развитието и разпространението на опасни геоложки 
процеси (свлачища, срутища) 

РП.I.9.5. Анализ на условията, факторите и 
разпространението на склонови процеси по 
перифериите на платовидни заравнености 
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РП.I.9.6. Активни разломи и свързани с тях теренни 
деформации 

РП.I.9.7. Райониране на терените по възможна проява 
на вторични сеизмогенни деформации като 
втечняване на слаби земни почви в речни тераси, 
слягания на терени и хидроразривни явления 

РП.I.9.8 Опасни процеси с хидрогеоложки характер 

РП.I.9.9. Влияние на геоложката среда върху химичния 
състав на подземните води (минерален, 
петрографски, геохимични особености) 

РП.I.9.10. Мониторинг на опасни геоложки процеси и 
системи за ранно предупреждение 

РП.I.9.11 Оценка на въздействието на опасни 
геоложки процеси върху околната среда 

РП.I.10. Оценка на опасностите 
от  катастрофални 
земетресения и последствията 
от тях 

РП.I.10.1 Бази данни 

РП.I.10.2 Определяне на зони с възможност за 
генериране на силни земетресения 

РП.I.10.3 Оценка вероятността за реализация на 
екстремални сеизмични събития 

РП.I.10.4 Сеизмични сценарии за зони с потенциал за 
силни земетресения 

РП.I.10.5 Оценка на последствията от силни 
земетресения 

РП.I.10.6 Анализ на процедурите и правилата за 
действие в случай на земетресение 

РП II: Хоризонтални (cross-cutting) работни пакети 

РП.II.1. Създаване на единна 
Геоинформационна среда 

РП.II.1.1. Проучване на нуждите и обезпечеността с 
геопространствени данни и информационни ресурси 

РП.II.1.2. Разработване на единни изисквания към 
участниците относно качеството, форматите и 
стандартите на геоинформационните ресурси и 
свързаните с тях метаданни 

РП.II.1.3. Проектиране и изграждане на интегрирана 
геобаза данни 

РП.II.1.4. Осигуряване на изчислителна среда за 
използване на най-съвременни числени, динамични и 
статистически модели 

РП.II.1.5. Разработване на ГИС сървърно приложение 
на НП, осигуряващо технологични и аналитични 
възможности за специализирани геоинформационни 
услуги 

РП.II.3 Публично представяне и 
комуникация на получените 
научни резултати в обществото 

РП.II.3.1 Комуникация на резултатите от проекта с 
изследователски групи от други научни области 

РП.II.3.2 Разпространение на знания в рамките на 
международната изследователска общност 
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(поетапно и след края на 
програмата) 

РП.II.3.3 Принос към дейностите по разработване на 
публични и частни политики 

РП.II.3.4 Комуникация с широката общественост 

РП.II.3.5 Разпространение на знания в педагогическата 
практика 

 
 Очаквани резултати по програмата 
 В процеса на осъществяване на програмата ще бъдат: генерирани нови знания за 
процесите и взаимодействията в атмосферата, хидросферата, литосферата и биосферата от 
локален до национален мащаб, на тяхното влияние върху качеството на живот, здравния 
риск и състоянието на екосистемите; изяснени взаимодействията между явленията и 
процесите с различни мащаби; изградени системи за прогнозиране на неблагоприятни и 
катастрофални явления; формулирани стратегически мерки за редукция на емисиите на 
вредни вещества в атмосферата с цел намаляване на здравния риск и неблагоприятното 
въздействие върху екосистемите; оценено и картографирано пространствено-времевото 
разпределение на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия; изработени 
препоръки към Националния план за действие за адаптация към климатичните промени; 
проследени основните механизми и пътища за формиране характеристиките на 
атмосферата, хидросферата и литосферата, съответно на тяхното отражение върху 
качеството на живот, здравния риск и много други. 
  

РП.II.3. Публично представяне и комуникация на получените научни резултати в 
обществото 
 Този работен пакет е разделен на няколко пакета: РП.II.3.1 Комуникация на 
резултатите от проекта с изследователски групи от други научни области; РП.II.3.2 
Разпространение на знания в рамките на международната изследователска общност; 
РП.II.3.3 Принос към дейностите по разработване на публични и частни политики; РП.II.3.4 
Комуникация с широката общественост; РП.II.3.5 Разпространение на знания в 
педагогическата практика. 
 В периода декември 2018 г. – август 2020 г. по този работен пакет са реализирани 
следните дейности.  

- Създаден е и подържан сайт на програмата (фиг. 2) - https://nnpos.wordpress.com/ 

 
Фиг. 2. Сайт на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване 

на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 
 

- Съставена е брошура на програмата (фиг. 3) 

https://nnpos.wordpress.com/
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Фиг. 3. Брошура на Национална научна програма „Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 
 

- Съставени са постери на програмата на български и английски език (фиг. 4) 

   
Фиг. 4. Постери на български и английски език на Национална научна програма 

„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и 
природни бедствия“ 

 
- Съставена е анкета и е организирано гласуване за лого на програмата (фиг. 5)- 

https://nnpos.wordpress.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/ 
- Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска 

от неблагоприятни явления и природни бедствия“ е представена на различни 
научни и публични форуми: В Големия салон на Българската академия на науките 
(ул. „15 ноември“ № 1) - 12 март 2019 г.; Български географски фестивал - Стара 
Загора 2019 – 20.04.2019 г. (фиг. 5); Софийски фестивал на науката – София – 9-
12.05.2019 г. (фиг. 5), Ден на отворените врати на Физически факултет; Конференция 
"География и регионално развитие", Созопол, 20-22.09.2019 г.; Международен 

https://nnpos.wordpress.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/
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научен симпозиум X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", 03-
06.10.2019 в Яхорина, Босна и Херцеговина, вкл. и в Бизнес срещата AGROSYM B2B 
(03.10.2019) (фиг. 5).   

- Отпечатани са банери на програмата  
 

   

  
Фиг. 5. Постери за представяне на Национална научна програма „Опазване на 

околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни 
бедствия“  
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