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ФИНАЛЕН НАУЧЕН ОТЧЕТ  

ПО ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА“  
  

(ДОГОВОР № ДСД-5/04.08.2020 Г.) 
 

АКАДЕМИЯ „МОЯТ ЗЕЛЕН ГРАД“ 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И 
ГЕОГРАФИЯ-БАН 

ПАРТНЬОР: ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСЕСТЕМНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ-БАН 

(Проектът се изпълнява в периода 01.08.2020 - 30.09.2020 г.) 

 

С оглед на ограниченото време за изпълнение, предварителната програма на проекта бе 

преструктурирана. Бяха заложени дейности, с които се редуцираха в съществена степен 

теренните наблюдения и мероприятия. Повече внимание беше насочено към обработка 

на съществуваща информация и изготвянето на обучителни материали, които да могат 

да се използват свободно от учители и ученици в образователния процес. Една част от 

тях поради естеството на изработката поетапно ще бъдат качвани на сайта на 

програмата след срока на действие на този договор. Според предварително разписаната 

програма за изпълнение проектът беше разделен на четири модула, насочени към 

реализиране на различни дейности. Цялостното изпълнение на проекта бе 

ситуирано в Националната природо-математическа гимназия – София, в което 

участваха общо над 25 ученика от 8, 9 и 10 класове, като и четирима учители – по 

химия, физика, история и география от същото училище.  

ПРОБЛЕМИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

Ограниченото време, както и продължаващото състояние на обществения живот и 

учебния процес в условията на въведена извънредна епидемиологична обстановка, 

вследствие на която извънкласните дейности (предполагащи по програмата на проекта 

изключително присъствена форма) са разрешени единствено в дистанционна форма за 

смесени групи от ученици, в значителна степен ограничи възможностите за ефективна 

изпълнение на заложените задачи. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОДУЛ 1 

Заложените задачи в този модул предвиждаха изучаване на състоянието на въздуха над 

София. Организирана бе група ученици от 8 и 9 клас на НПМГ за изпълнение на 

предвидените дейности. След запознаване с основните форми и начини на емитиране 

на замърсяващи вещества в атмосферата, както и източници на замърсяване, учениците 

определиха 9 точки на територията на Голяма Столична община за вземане на проби от 

валежите и определяне на тяхната киселинност (водороден показател). Събрана е 

информация за водородния показател рН за няколко случая на извалявания за перода 

декември 2019 г. август 2020 г., които дават представа за киселинността на валежите. За 

изпълнение на поставените задачи, учениците предварително бяха обучени да 

използват тест-ленти и РН-метри.  

Паралелно с това започна обработката на оперативни данни от мониторинговите 

пунктове на РИОСВ-София за 2019 и 2020 г. за определени показатели за качеството на 

атмосферния въздух (фини прахови частици, азотни и серни оксиди и др.). 

Обработената информация от деветте пункта, както и тази от мониторинговите 

пунктове на РИОСВ-София е подадена за изработване на тематични карти в ГИС среда 

от екипа по модул 4, които в последствие ще бъдат публикувани в предвидената за 

издаване монография по проекта с работно заглавие  „Моят Зелен Град“. Част от 

материалите са използвани в презентация „Замърсяване на атмосферни въздух – 

източници, форми, промени, защита“, която е в процес на подготовка за предоставяне 

на сайта на програмата за свободно ползване. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОДУЛ 2 

В изпълнение на заложените в модула задачи ученици от НПМГ се запознаха с 

основните източници и форми на замърсяване на повърхностните води. Представен им 

беше набор от апаратура за полеви измервания на определени показатели за физико-

химичното състояние на повърхностните води. За целта бяха използвани уреди за 

измерване, налични в Националния институт по геофизика геодезия и география при 

БАН. След запознаването с апаратурата и теоретична подготовка под методическото 

ръководство на учители от НПМГ те извършиха замервания на съдържанието на 

нитрати, нитрити, фосфати, мед, обща твърдост, водороден показател, наситеност с 

кислород,  съдържание на разтворен кислород и други показатели в проби от реките 
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Аджибарица (начален приток на Слатинска река) и Въртопо (десен приток на 

Слатинска река), както и на р. Блато, протичащи на територията Софийска община.  

 

Фиг. 1. Извършване на анализ на съдържанието на фосфати във водите на р. Блато. 

Създадена бе информационна основа (по данни на ИАОС) за качественото състояние на 

реките, протичащи в границите на Голяма Столична община за последните четири 

години по 15 физико-химични показателя, която информация е обработена и 

представена на предоставена на групата от МОДУЛ 4 за визуализация и изработване на 

съответните тематични карти. Резултатите могат да се използват в образователния 

процес свободно след публикуване на електронния вариант на монографията на сайта 

на програмата. 

Наред с практическата работа е изготвена и презентация „Антропогенно въздействие 

върху качеството на речните води – източници, форми, замърсяващи вещества, 

изменения, защита“, за образователни нужди, която ще бъде предоставена за свободно 

използване  чрез сайта на програмата. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОДУЛ 3 

Целите и задачите на участниците в модула бяха изучаването на промените в зелените 

площи (паркове, градини и др.) на територията на София, както и създаване на моделни 

познавателни маршрути с ботаническа и културно-историческа насоченост на 
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територията на София, предназначени за ученици и широката общественост. По време 

на проучването на тези маршрути с учениците бяха дискутирани създаването и 

развитието на зелената система на столицата, както и вредните въздействия на 

стопанската и битова дейност върху нея. Учениците бяха запознати и с промените във 

флористичното разнообразие на парковите системи вследствие на различни  инвазивни 

видове растения. Под ръководството на доц. Анева от Института за биоразнообразие и 

екосистемни изследвания при БАН и учителят по история в НПМГ Пламен Янков 

ученици от 10 клас на НПМГ разработиха идейни проекти на два пилотни маршрута 

„ЗАПАД“ и „ИЗТОК“, започващи от централната част на града. Те включват както 

емблематични за столицата „зелени системи“ като Борисовата градина, Ботаническата 

градина на пл. Левски, Докторската градина, Александровската градина и др. така и 

представители на културно-историческото наследство на столичния град. Бяха 

проведени онлайн представяния на историята на парковете в столицата, както и две 

натурни изучавания на Борисовата градина и на културно-исторически и ботанически 

обекти в централната част на София. Като резултат от съвместната работа между учени, 

учители и ученици бяха разработени няколко презентации и един видеоклип, които са 

предоставени за свободно използване на сайта на програмата: „История на зелените 

площи в София“; Видове растения в Борисовата градина“; „Видове растения в 

Докторската градина; „Често използвани дървесни и храстови видове в парковете“ и 

„Един ден в Борисовата градина“. В момента се извършва събиране, класификация и 

систематизация на литературен и снимков материал по пилотните маршрути. Част от 

информацията се използва при изработването на тематични карти в среда на QGIS, 

които ще бъдат поместени в подготвяната монография.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОДУЛ 4 

Основната цел на този модул е запознаване, обучение и създаване на умения за работа в 

средата на Географски информационни системи с отворен код на учениците и 

учителите от целевата група. Този курс е от особено значение за реализацията на целия 

проект, тъй като чрез него ще се създадат съответните визуални продукти и обучаемите 

ще навлязат в полето на усвояването и използването на съвременни технологии с 

масово приложение в различни сфери.  
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Курсът започна своята работа през януари 2020 г. в Националната природо-

математическа гимназия с теоретични занятия, предстои и стартирането на 

практическите дейности. Автори на лекционния материал и лектори на курса са учени-

изследователи от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН 

проф. дгн Румяна Вацева, доц. д-р Любка Пашова и гл. ас. д-р Дейвис Динков. 

 

Фиг. 2. Стартиране на курса за работа с ГИС с отворен код QGIS. 

За съжаление, поради въведените строги ограничения и преминаването на училищната 

образователна система в дистанционен режим, цялостното изпълнение на курса беше 

осуетено. За да се създадат предпоставки и възможности за усвояване на този тип 

технологии, екипът по този модул изработи кратък курс по QGIS “Обучение за 

прилагане на географски информационни системи (ГИС) за визуализация и анализ на 

научни резултати“, който е предоставен за качване на сайта на програмата. 

Същевременно подобен материал с практически реализации ще се включи в 

подготвяната по проекта монография. Съществена част в монографията е отделена на 

практическото използване на ГИС в различни сфери на образователния и 

изследователския процес. 

МОНОГРАФИЯ „МОЯТ ЗЕЛЕТ ГРАД“ 

Поради настъпилите ограничения, както и възможностите които предоставя 

програмата, екипът по изпълнение на проекта, взе решение да изработи монографичен 

труд с посоченото заглавия, в който да представи както основните резултати от 

извършената работа, така и практически напътствия и методическа помощ за прилагане 

на ГИС технологии в образователната и изследователската дейност. В написването на 

някои от текстовете участват учителите и ученици от НПМГ, участващи в проекта. 
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Финансирането на изданието е благодарение на програмата, като материалите освен в  

книжен формат, ще бъдат предоставени на сайта на програмата за безвъзмездно 

ползване. Планирано е монографията да излезе от печат в края на м. ноември 2020 г. 

 

 

София, 05.10.2020 г.      

 

Ръководител на проекта: 

        (Доц. д-р Мариан Върбанов) 

 

 

 


