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Справка на приносите, внедрявания и цитирания  

на гл. ас. д-р Eлена Свиленова Христова  

във връзка с участие в конкурс за доцент в секция „Приложна метеорология”  

към департамент „Метеорология” на НИМХ-БАН, обнародван в „Държавен 

вестник“ брой 1 от 3 януари 2017 г. 

 

 

Въз основа на научните резултати, представени в списъка на публикациите и в 

свързаните с конкурса научно-приложни и оперативни дейности, могат да се отделят 

две научни тематики със съответните научни и научно-приложни приноси : 

I. Научни приноси 

1. Изследване на химическия състав на валежите 

1.1. Изследване състава на валежите в град София. Oпределeни са основни 

физико-химични параметри (рН, електропроводимост, основни катиони и аниони) на 

валежите в град София за период от две години. Изчислени са минималните, 

максималните и средномесечните стойности за киселинност и електропроводимост.  

Направено е разпределението на относителната честота на рН за изследвания период. 

Изчислени са средномесечни концентрации на аниони и катиони за събраните проби от 

валеж. Определен е приноса на всеки отделен йон/елемент към общата маса на йоните 

във валежите проби.  

Първите резултати са представени в публикации [1] и [8] и докладвани в D2, D6 и D18. 

1.2. Изследване на киселинността на валежите в България. За периода от 

2014 до януари 2017 г. е създаден архив с данни за киселинност на валежите от 34 

синоптични станции включени в мрежата за киселинност на валежите. 

Определени са многогодишните средномесечни стойности на рН на валежите за всички 

станции от мрежата по химизъм на валежите за последните 10 години. Тези стойности 

се използват за определяне на процентното отконение на средномесечните стойности 

на киселинността на валежите за съответните станции (P12). Получените реултати се 

представят регулярно в седмични и месечни бюлетини на НИМХ-БАН. 

Изследван е приноса на серен диоксид и азотен диоксид върху образуването на 

киселини валежи в град София. Получените резултати са докладвани в [1] и D5. 

1.3. Изследване състава на атмосферна депозиция, включително валежите, 

за района на югоизточна България. В рамките на българо-турски проект [Р5] бяха 

получени нови данни за атмосферната депозиция (обща, суха и валеж) в 2 български 

(Бургас и Ахтопол) и 2 турски (Къркларели и Кайнарджа) пункта за период от 6 месеца 

през 2014 г.  

Направен е сравнителен анализ на киселинността (pH) и химическия състав (аниони, 

катиони, тежки метали) на различен тип депозиция (обща, суха и валеж). Потърсена е 

връзка между физико-химичните параметри на валежите и метеорологичните елементи 

на базата на различни синоптични ситуации. 

Направен е анализ и сравнение на експериментално получените данни за атмосферна 

депозиция на сяра и азот с получените моделни резултати от системата WRF-CMAQ.  
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Основните резултати са представени в публикации [4, 9, 12] и са докладвани на 

следните конференции: D1, D7, D8, D17 и D19. Изготвен е подробен научен отчет 

съвместно с всички участници в проекта:  http://saap4future.ecobg.org/.  

2. Изследване замърсяването на атмосферния въздуха с фини прахови частици 

(ФПЧ, ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в градска среда 

В рамките на международени проекти (Р3, Р6, Р7 и Р9) по линия на 

Международнара агенция по атомна енергия (МААЕ), за първи път в България е 

изследван елементния състав на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 с недеструктивен метод ED-XRF 

(съвместно с лаборатория по Ренгено-флуресцентен анализ (РФА), ИЯИЯЕ-БАН). 

Проведени са регулярни експериментални изследвания за ФПЧ10 в периода от 2012 до 

2015, а от 2015 до февруари 2017г. за ФПЧ2.5 в град София. Филтърните проби са 

анализирани за микро и макро елементи (повече от 20 елемента) с използване на ED-

XRF. Определени са и основни водоразтворими йони във ФПЧ10.  

Направена е оценка на приноса на естествените и антропогенни източници за 

формиране на химическия състав и концентрацията на ФПЧ в София. Използвани са 

съвременни статистически програмни пакети (STATISTICA6.0, EPA-PMF model) за 

индентифициране на източниците на ФПЧ.  

Получените резултати са уникални за България и са представении в публикации [ 2, 

3, 5, 6, 13, 14, 15, 16] и са докладвани в D3, D10, D14, D15, D16, D18 и D20. Забелязан е 

един цитат на публикация [5]. 

Резултатите за елементния състав на ФПЧ10 са включени в международен проект 

по Дунавската стратегия, свързан с идентифициране на източниците на замърсяване с 

ФПЧ в три града от Дунавски регион (Загреб, Будапеща и София), JRC Technical Rep., 

EU 2015, http://source-apportionment.jrc.ec.europa.eu/Docu/LB-NA-27712-EN-N.pdf , (Р4) 

Изследвана е връзката между метеорологичните характеристики и замърсяването на 

въздуха в София. Получените резултатии са представени в публикация [10] и са 

докладвани на една българска и две международни конференции D4, D9, D11. 

 

II. Научно-приложни приноси и внедрявания 

1. Mониторинг на състава на валежите. Във връзка с ангажиментите на НИМХ-

БАН съгласно НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. чл.4 (6) и чл. 39 (1). т.7 за мониторинг на 

водите издадена от министъра на околната среда и водите, е възстановен мониторингът 

на състава на валежите в град София. 

Направен е анализ на възможността за използване на автоматични и неавтоматични 

пробовземащи устройства в мрежата за химизъм на валежите. Проведен е експеримент 

по паралелно събиране на проби от валеж с автоматично и неавтоматично устройство 

на територията на Централна Метеоролигична Станция на НИМХ – София. Направен е 

анализ на резултатите от паралелните измервания на проби от двата вида устройства. 

Определени са технически характеристики на необходимите автоматични устройства за 

мониторинг на състава на валежите.  

http://saap4future.ecobg.org/
http://source-apportionment.jrc.ec.europa.eu/Docu/LB-NA-27712-EN-N.pdf
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Получените резултати са включени в отчетите на НИМХ по споразуменията с МОСВ за 

2015 и 2016г. Отчетите са приети без забележки с протокол от заседанието на 

Комисията по приемане изпълнението на споразумението. 

Изготвена е методика за работа и пробонабиране с автоматично устройство “WADOS” 

на валеж и суха депозиция с последващ анализ на физико-химичните им параметри 

(Одобрена за внедряване от научен съвет на НИМХ-БАН и внедрена в оперативен 

режим със заповед на директора на НИМХ-БАН №РД 09-304/21.12.2016 г.). Създадена 

е и се допълва база данни за химически състав на валежите в град София. 

Kопие от заповедта за внедряване и методиката са дадени в директория /Vnedriavania на 

приложеното CD 

2. Актуализирани са методическите указания за пробонабиране на валежни проби 

и измерване на рН на валежите за цялата мрежа по химизъм на валежите 

(актуализирани със Заповед № 236/23.11.2015 г.).  

3. В областта на изследване замърсяването на атмосферния въздуха с фини 

прахови частици в градска среда е разработена методология за пробовземане и 

определяне на масовата концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 съгласно EN-12341 

стандарт. 

 

III. Личен принос към представените работи 

По голямата част от представените за рецензия работи са в съавторство с един или 

няколко съавтори. Затова е редно да направя някаква самооценка на личния си принос в 

тях. Бих ги определила така: 

По отношение на всички описани в параграф I.1 (1.1 и 1.2) изследвания състава на 

валежите в град София и киселинността на валежите в България: определянето на  

разпределението на относителната честота на рН за изследвания период, определянето 

на  приноса на всеки отделен йон/елемент към общата маса на йоните във валежите 

проби, е изцяло мое дело. 

- Създаването на архив с данни за киселинност на валежите от 34 синоптични 

станции включени в мрежата за киселинност на валежите е мое дело. 

- Определянето на многогодишните средномесечни стойности на рН на валежите 

за всички станции от мрежата по химизъм на валежите за последните 10 години 

е мое дело. 

- Участието ми в изследването на приноса на серен диоксид и азотен диоксид 

върху образуването на киселини валежи в град София е  водещо. 

По отношение на описаните приноси в параграф I.1, (1.3) изследване състава на 

атмосферна депозиция, включително валежите, за района на югоизточна България 

моето участие е равностойно.  

- Направеният сравнителен анализ на киселинността (pH) и химическия състав 

(аниони, катиони, тежки метали) на различен тип депозиция (обща, суха и 

валеж) е изцяло мое дело. 
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- Участието  ми в определянето на връзка между физико-химичните параметри на 

валежите и метеорологичните елементи на базата на различни синоптични 

ситуации е равностойно. 

- Участието ми в  анализ и сравнение на експериментално получените данни за 

атмосферна депозиция на сяра и азот с получените моделни резултати от 

системата WRF-CMAQ е равностойно. 

По отношение на описаните приноси в параграф I.2 изследване замърсяването на 

атмосферния въздуха с фини прахови частици (ФПЧ, ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в градска среда 

моето участие е равностойно. 

- Участието ми в оценката на приноса на естествените и антропогенни източници 

за формиране на химическия състав и концентрацията на ФПЧ в София е 

равностойно. 

- Участието ми в изследване на връзката между метеорологичните 

характеристики и замърсяването на въздуха в София е равностойно. 

По отношение на описаните научно-приложни приноси в параграф II.1 свързани с 

мониторинга на състава на валежите участието ми е водещо. 

По отношение на параграф II.2 актуализирани са методическите указания за 

пробонабиране на валежни проби и измерване на рН на валежите за цялата мрежа по 

химизъм на валежите участието ми е водещо. 

По отношение на параграф II.3 в разработването на методология за пробовземане и 

определяне на масовата концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 съгласно EN-12341 

стандарт, моето участие е равностойно. 

 

IV.  Забелязани цитати  

Общ брой забелязани цитати (без автоцитирания) до 23.01.2017г.: 34 

От тях публикация [22] е цитирана в българско списание, публикациите [5, 23, 24] са 

цитирани в международни издания, от които 20 са с импакт-фактор.  

Публикации [23, 24] са цитирани и в три дисертации (публикация [23] цитирана в 12-

Индия, а публикация [24] цитирана в 20 – Франция и 33-Испания).  

 

Забележка: Номера на цитираната публикация отговаря на номера ѝ в приложения 

списък с публикации (Документи са представени в директория /Citation на 

приложеното CD). 

 

Списък на забелязани цитати: 

5. Veleva B., Hristova E., Nikolova E., Kolarova M., Valcheva R, (2014), Еlemental 

composition of air particulate (PM10) in Sofia by EDXRF techniques, J. of Chem. Technol. 

Metallurgy, 49, 2, 163-169. ISSN: 1314-7978, ISSN-L: 1314-747 
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5. Wang, J., Wang, Y., Huang, X., Yuan, Y.-L., Chen, R.-H., Zhou, H., Zhou, 
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