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 І. Студии: 
 

1.Някои аспекти относно съвременните колебания на климата  
 

         След кратък преглед на някои водещи хипотези за изменението на климата 
на нашата планета се прави анализ на колебанията на климата в близкото минало 
(около 12000 години) и нашата историческа епоха. По-нататък се прави хапактерис-
тика на Световната метеорологична организация (СМО), в това число и на станции-
те за измервания на параметри на климата в Р.България. Акцентът е по-                                
ставен на тенденциите  в изменението на климата и се стига до извода, че в 
измененията на климата се наблюдава своеобразна ритмика в проявата на периоди 
със застудявания и затопляния, намиращи своето обяснение в теорията на 
Миланкович (сръбски геофизик). 

 
2. Неоалпийски ендогенен модел на морфогенеза на Балканския полуостров 

(в съавторство с д.г.н.Г.Алексиев) 
 
   Целта на студията е да се разкрият възможностите на Неоалпийския 

ендогенен модел на морфогенеза(развитие) на Балканския полуостров в качеството 
си на орогенен сегмент. 

   Акцентът е поставен на детайлното анализиране на трите разнотипни и 
разновъзрастови геодинамични режима, а именно: 

1. на субдукционно-колизионен режим; 
2. на субдукционно-екстезионен режим; 
3. на субдукционно-екстезионно-трансформен режим. 

   В заключение, за всеки един от тези режими се дават и съответните форми- 
Рани морфогенетични структури. 
 
 ІІ. Статии: 
 

1. Obtaining virus – free strawberry plants (fragaria ananasa L.) (Issue Global 
Change, Comptes Rendus. T.41; №9, 1998 (Portugal 12-16 October 1997) с 
импакт фактор 

               Статията е за получаването на чисти от вируси ягодови растения чрез нови 
методи. Използвани са растения получени от зародиш на семенните растения. С 
това се доказва, че при формиране на зародишите проводящите тъкани на 
семепъпката на семената не позволява придвижване на опасните вируси и 
микоплазми. 
  



2. Природно-географски и антропогенни предпоставки за замърсяване на 
почвите с тежки метали в Девненската индустриална зона /Проблеми на 
география-та(БАН).т.1-4,2000, с.285-299(в съавт. с Ж.Йонева). 

               На фона на детайлна природногеографска характеристика на Девненската 
индустриална зона, задълбочено се изследва антропогенното въздействие върху 
селскостопанските земи и замърсяването на почвите с тежките метали Zn, Cu, Cd, 
Co, Pb, Ni, Mn и Hg. В заключение се посочва, че почвите в Девненската индустри-
ална зона са замърсени с кадмий, олово и никел със съдържания близки до ПДК, а 
по отношение на цинк, мед и манган се установява повишена степен на техногенна 
натовареност. 
 

3. Геохимични аспекти на замърсяването с тежки метали на почвите в Дев-
ненската индустриална зона//Проблеми на географията(БАН).Т.1-
4,2000,с.300-315 (в съавт. с Ж.Йонева). 

                 На фона на теоретичния преглед на геохимичните критерии за оценка на 
техногенното замърсяване с тежки метали се анализира замърсяването на почвите в 
Девненската индустриална зона чрез коефициентите на: техногенност, аномалност, 
кларк на концентрация, кларк на разсейване, коефициент на биологическо 
поглъщане и коефициент на радиална (вертикална) миграция. 
  

4. Viral infectivity in strawberries(fragaria ananassa duch.) (VІІІ 
Международная научная конференция ,,Иновации в технологиях и 
образовани” Белово(Русия), 5-6 март2015 (в съавт. с Ел.Стоименова). 

 
В статията се посочват резултати за най-малко три инхибиторни вещества в ягодов 
сок, от които едно е термолабилно, а останалите са термостабнлни, които 
От които едно е термолабилно, а останалите са термостабнлни, които инхибират 
ТМВ 
 инхибират ТМВ 
 
/Тютюнево-мозаечен вирус/. Тези вещества имат много голямо звачение в 
биоекологич- 
Ната дейност в растителната защита,   като алтернатива на химичната защита.  

 
  

5. Състояние и тенденции в замърсяването на атмосферния въздух в 
Девненския промишлен район./Fourth international scientific conference. 
Climate changeq economic developmentq environment and people 
conference(ccedep). Regional development of central and eastern european 
countries. Plovdiv, Bulgaria, 7-9 october 2014. 

               Изследването е концентрирано върху замърсяването на атмосферния 
въздух в Девненския промишлен район с финни прахови частици за периода 1995-
2000г. и2003-2013г., като се стига до извода, че през 2013г. са регистрирани 21 бр. 
Превишения на СДН за ФП410  не надхвърля допустимия брой (35) превишения за 
една календарна  година. Наднормените стойности са регистрирани през зимните 
месеци – резултат от използването на твърди горива в битовия сектор. 
    По отношение замърсяването с озон, сероводород, азотен диоксид и серен 
диоксид се стига до извода, че в резултат на приватизацията и преструктурирането 
на промишлените мощности в Девненския промишлен район и инвестирането в 



екологични съоръжения на новите собственици стойностите на тези замърсители на 
атмосферния въздух от 1998г. са в рамките на ПДН. 
 

6. Geochemical Aspect of Heavy Metal Pollution of Lands in Devnja Dustrict 
(North-Eastern Bulgaria)//Issue Global Change . Lisabon, Portugalq 16-18 
October2000 (в съавт. С Ж.Йонева и Б.Ангелов) 

 
More than one sixth of the agricultural lands in Devnja Districct plain have been 
converted to other uses ftom 1970 to 2000. We hypothesize that planning guidelines 
based on landscape ecology could help to plan the optimal spatial configuration of certain 
plant species, peri-urban areas. 

 
 
7. Technogene Influence of the Ore Output and Dressige Activity on the Soil 

Resources in Bulgaria //Issue Global Change. Lisabonq Portugalq 16-18 
October 2000 (в съавт. с Ж.Йонева и Б.Ангелов) 
Here we introduce a spatially-explicit approach to assist landscape architects, 
urban planners. And water managers in identifying priority sites for LID based 
exclusively on freely available data. We use a large, mixed-use watershed in 
Devnja District./ Northeast Bulgaria/, as a case-study to demonstrate our 
approach. 

 
ІII. Разработки и патенти 
 

1. Препарат за растителна защита Kapin 2,5 EC. Решение на 
Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на 
Р.Македония, №10-4454/2 от 26.09.2005г. 

2. Препарат за растителна защита Propicopin 250 EC. Решение на 
Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на 
Р.Македония, №40-4453/2 от 26.09.2005г. 

3. Препарат за растителна защита Difencopin 250 EC. Решение на 
Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на 
Р.Македония, №19-3209/1 от 10.07.2006г. 

  
 
IV. Монография 






