
Проект “Индивидуални галактики”, 1999 – 2008 г.  

Ст.н.с. II ст. д-р Георги Петров, ръководител на проекта 
I. Описание на текущото състояние на проекта 

Задача 1: Галактики с активни ядра, звездообразуване и BOX/PEANUT галактики   
1.1. Спектрофотометрично изследване на активни ядра на галактики 
1.2. Изследване на BOX/PEANUT галактики.      

Задача 2: Фотометрично изследване на гравитационни лещи и квазари. 

Задача 3: Повърхностна фотометрия на галактики с ниска повърхностна яркост в 
направления на избрани празнини 

Задача 4: Структура на Галактиката. Изследване на разсеяни звездни купове. 

4.1 Изследване на вероятни двойни разсеяни звездни купове 
4.2 Изследване на звездни купове в посока на антицентъра 
4.3 Изследване на избрани ярки звездни купове 

II. Кратка история на проекта: 

• Етап 1 , 0884 , 0886 ã-9  
• Етап 2 , àïðèë 1998 - ìàðò 2001 ã- 9  
• Етап 3 , януари 2002 - януари 2005 ã- 9  
• Етап 4 , март 2005 – до сега 9   

III. Обезпечаване на проекта с наблюдателно време 

IV. Публикации по проекта за периода 1999 – 2008 г. 
  V. Докторанти и дипломанти, обучаващи се в отчетния период 
VI. Достъп до информация 

VII. Перспективи за развитие 
 



 2 

I. Описание на текущото състояние на проекта 

 Проект “Индивидуални галактики”+ наред с “Космология” и “Близки галактики”+ е традиционен за 
извънгалактичните изследвания в Института по Астрономия- Използува се основно двуметровия 
телескоп на НАО,Рожен и целия комплекс  от прилежаща   към  него  апаратура – BBC камера с TAUQH 
филтри+ спектрограф T@FR с комплект решетки+ осигуряващи обратни дисперсии 4/+ 0// и 1// А.мм и 
фокален редуктор FoReRo с вьзможност за използване на гризма- Става дума за широкомащабно 
фотометрично+ спектроскопично и спектрофотометрично изследване на емисионни галактики+ галактики 
с активни   ядра+ квазари и разсеяни звездни купове- Набляга се на възможността да се  използва  
комплексът от уникална апаратура за всеобхватно изследване на избраните обекти по единна методика и 
с една и съща апаратура+ което очевидно дава възможност да се получат вътрешно съгласувани 
наблюдателни данни- Това позволява да се правят по,глобални изводи относно техните  свойства и да се 
направи сравнение с различни теоретични модели- 

Основните направления на изследванията включват следните задачи и подзадачи9 
Задача 1: Галактики с активни ядра, звездообразуване и BOX/PEANUT галактики   
1.1. Спектрофотометрично изследване на активни ядра на галактики 

Търси се връзка между активните ядра и свойствата на родителските им галактики- По U+ Q+ H , 
изображения на тези галактики се  изследват фотометричните им профили и се  проследява изменението 
на цветовите им характеристики с изменение на разстоянието от ядрото- Общоприетият модел на 
активно галактично ядро включва акреция към централна свръхмасивна черна  дупка.  Полученият 
спектър се анализира и разпределението  на  енергията   в  него  се  сравнява   b теоретичните разчети за 
нетоплинно излъчване на централното тяло- От спектъра се получават лъчевите скорости и разстоянията 
до обектите-  
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На Фигура1 са представени илюстрации на някои характерни галактики с активни ядра+ изследвани с  1,
м телескоп – галактиките MFB 2116+ Lqj 0/3/+ MFB 6358 G`+ MFB 3040+ MFB 44/5+ MFB4437 и 
кратка характеристика на обектите- 
 

 

•  MFB 2116 е Сийфърт 0-4 галактика от R@A 
тип+ взаимодействаща си с по,малка 
елиптична галактика- Силен източник в 
инфрачервения+ рентгеновия и 
ултравиолетовия диапазон- Променлив в 
рентгеновия диапазон с голяма амплитуда- 
Наблюдават се приливни образования- 

•  L`qj`qh`m 0/3/ – добре изучена Сийфърт 0 
галактика със спътник- Силен и променлив 
рентгенов източник- Изявени емисионни 
линии на кислород+ сяра+ азот+ силиций в 
оптическия диапазон- 

•  MFB 6358 – спектър на галактиката в областта 
на линията на водорода Н,алфа+ получен със 
спектрограф и ССД камера към 1,м телескоп  

 
•  MFB 3040 е Сийфърт 0 галактика – една от най,
известните и изследвани галактики от списъка на 
Сийфърт- Наблюдава се силен външен бар- 
Емисионни линии на азот+ кислород+ въглерод в 
оптическия и спектър- 

•  MFB 44/5 – Сийфърт 1 галактика- Променлив 
инфрачервен източник- 

•  MFB 4437 е Сийфърт 0 галактика- Класифицирана е 
като активно галактично ядро с ниска светимост+ 
радио+ рентгенов и ултравиолетов източник- В 
ултравиолетовия спектър присъстват емисионни 
линии на хелий+ кислород+ въглерод- 
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Фигури 2 до 5 представят основните стъпки на спектрофотометричното изследване на примера на 
класическата сейфертова галактика MFB 6358 и на Маркаряновите галактики 224 и 4/8- 

 

  
Ehf-1- Двумерен спектър на галактика MFB 6358+ 
получен на 1,м телескоп на НАО със спектрограф 
T@FR  и BBC камера RS,5- Обратна дисперсия – 
0// А.мм+ областта около Hα - Калибровъчният 
спектър е Gd,Md,@q- 

Ehf-2- Контурите на емисионните линии 
показват явен наклон+ който се 
интерпретира като отражение на 
въртенето на галактиката и е метод за 
определяне на масата й -  
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Fig.4а. Едномерен спектър на галактиката MFB 6358- Fig. 4b- Фитиране на забранените емисионни 
линии на азота [NII] и сярата [SII] и разрешената линия Hα 

на  водорода- Отдолу е представена разликата 
между реалния и моделния спектър- 
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Спектри на Сийфъртовите галактики Lqj 224 , Fig.5a и Lqj 4/8 ,  Fig.5b в червената област на спектъра 
около Hα.

 
 
Широко дискутирана е връзката между еволюцията на масивната черна дупка и нейната родителска 
галактика- Има свидетелства+ че масивни черни дупки присъстват в ядрата на всички галактики+ 
независимо от степента на активност- Предполага се+ че има пряка връзка между нарастването на масата 
на черната дупка и еволюцията на родителската й галактика – резултат от поглъщане и възникване на 
по,крупни образования- По спектрите, получени на 2-м телескоп, се изследвт процесите на 
звездообразуване в две извадки от галактики - Сийфъртови галактики и галактики с висока 

повърхностна яркост- Определят  се параметрите на звездообразуването и се изследва евентуалната 
връзка между темповете на звездообразуване и активността на ядрата на галактиките- Търсят се различни 
корелации между светимостта на емисионните линии+ радио+ инфрачервената и рентгеновата 

светимост в континуума-  
 
На Fig. 6 и Fig. 7 са представени BBC изображенията и регистрограмите на спектрите на два 
инфрачервени рентгенови източника ,  HQ@R E06030*2004 и E06278*5245+ получени в обсерваторията 
G`tsd Oqnudmbd+ Франция- 
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Тези изследвания са направени за уточняване на методиката за единна обработка по съвместен Френско,
Български проект по изследване на извънгалактични рентгенови източници- 
 
1.2. Изследване на BOX/PEANUT галактики.      

 Физическите процеси в галактиките с необикновена форма на ядрата като “box/peanut bulges” 
'A.O( не са напълно изяснени- Ahmmdx `mc Odsqnt '0874( и Vghsdlnqd `mc Adkk '0877(   приемат+ че тези 
структури може да са причинени от акретирана материя от галактики , спътници- Алтернативен 
механизъм за образуване на box/peanut , ядро представляват нестабилности в диска на галактиката+ 
предизвикани от резонанси в ядрото 'Jnqldcx 0882(- Двете хипотези за образуването на box/peanut 
bulges могат да бъдат обединени 'Lhgnr ds `k-+ 0884( Z5\-  

     Статистика от 623 галактики от каталога QB2  'cd U`tbntkdtqr ds `k- 0880(+ показва неочаквано 
висок процент '

}
34$( box, peanut-shaped+ пекулярности и.или асиметрични  структури в галактиките с 

диск 'Ktdsshjd % Cdssl`q 0887`: Ktdsshbjd ds `k- 1///(- Съгласно Ktdsshbjd ds `k- '1///(  основните 
характеристики на Box/Peanut галактиките са следните9 
• A.O структури се откриват във всички морфологични типове: 
• Имо свидетелства за синя дисторсия на A.O структурите по сравнение с цвета на балджа: 
• Няма корелация между A.O структурите и крупномащабното разпределение на галактиките – напр- 
членство в купове от галактики: 

• Има корелация между наличието на спътник и наличието на A.O структури: 
• Установено е наличието на два вида  B/P структури  – “нормални” и “sghbj anwx atkfdr”+ като 
последните са с различни характеристики: 

• A.O atkfdr не са повлияни силно от наличието на прах 'по данни от близката HQ област(: 
• Установена е силна корелация между наличието на бар и  B/P bulges – т-с- различната форма на 

A.O atkfdr може да се обясни с видимостта на бара под различен ъгъл- 
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• Никоя галактика без спътник няма B/P-Bulge и обратно+ никоя галактика със спътник не съдържа 
“нормално” елиптично ядро- 

 В нашата наблюдателна програма по общ проект "Surface photometry of BOX/PEANUT galaxies" 
между Hmrshstsd ne @rsqnmnlx ne sgd Qtgq,Tmhudqrhsx+ Anbgtl+ Fdql`mx и Института по астрономия на 
БАН+ са включени  4/ обекта , 14 основни и 14 контролни- Около 2/ от цитираните галактики са 
наблюдавани със BBC камери RAHF RS,7 на 5/,bl телескоп на обсерваторията в Белоградчик и с  
Ognsnldsqhbr BD1//@ BBC  камера на 1,l QBB телескоп на НАО “Рожен” , България-  През м- април 
1//0 г- бяха проведени наблюдения на ANW.OD@MTS галактики на 0-12м телескоп в Обсерваторията 
Калар Алто , Испания с инфрачервената камера L@FHB- 

На Fig.8 са представени нашите резултати по изследването на необикновената галактика NGC 5610 Z7\- 
Определени са елиптичността '/-56( и позиционният ъгъл '88n-6( на бара до изофота 14 l`f `qbrdb,1- 
Наклонът на галактиката+ определен по елиптичността й+ е 6/-6 градуса+ а дължината на бара е около 
46// рс-  
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Задача 2: Фотометрично изследване на гравитационни лещи и квазари. 

 

 За пръв път през 0826 г- Цвики описва възможността за гравитационна леща като следва идеите на 
А- Айнщайн-  Но от наблюдателна гледна точка тази идея не е могла да бъде реализирана-  С откритието 
на квазарите в началото на шейсетте години тази ситуация се променя- През 0853 Рефсдал дискутира 
възможността за използване ефекта гравитационна леща за определяне константата на Хъбл и масите на 
галактиките- Тази първа работа върху гравитационни лещи е потвърдена по,късно с откритието на 
първата гравитационно разделена система /846*450+ т- нар- !Двоен квазар! '0868+ Уолш(- 

  Задачата включва няколко подзадачи9  

2.1 Квазари с многократно разделени изображения , най,важните обекти за определяне на 
космологични параметри+ например константата на Хъбл-  

2.2 Микрогравитационни ефекти , за изследване на вътрешната физическа променливост на квазарите-  

2.3 Бързо променливи квазари , Някои квазари тип !блазари! показват много бърза променливост+ 
понякога до няколко часа или по,малко+ като измененията на блясъка могат да достигнат да 0 зв- вел- по 
време на една наблюдателна нощ-  Естествено+ в по,голямата си част тези промени се дължат на 
вътрешната структура на квазара+ като много малък процент от тази променливост може да се дължи на 
микрогравитационни ефекти-  
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На Fig. 9-10 са представени резултатите от нашите 
изследвания на фотометричното поведение на 
блазара 3C 345 в системата AUQH- Точността на 
фотометрията е /-/2 зв-в,ни във  U и Q- 
Амплитудата на променливостта му е 1-14 вел-+ а 
максимумът на блясъка е 03-833 в Q- В активната 
фаза обектът става по,червен- Изследвания в 2 
последователни нощи не показват променливост в 
този период и потвърждават косвено заключението+ 
че микропроменливостта корелира по,скоро с 
бързите промени на потока+ а не толкова с потока 
на дадено ниво-  
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Fig.10 

 

 

 
Задача 3:  Повърхностна фотометрия на галактики с ниска повърхностна яркост в направления 

на избрани празнини 

Повърхностната фотометрия допълва данните+ получени от    спектрофотометрията   по   отношение   на    
разпределението на повърхностната  яркост и светимост на изследваните обекти- Обсьждат се хипотези 
за   механизмите и темповете на звездообразуването в галактичните ядра+ а за спиралните галактики , и 
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за спиралните ръкави- Получаването на данни за спектъра и  повърхностната  BBC  ,  фотометрия на 
избрани галактики очевидно  дават възможност  за изграждане на по,пълна картина на изследваните 
обекти-   

 

 

Fig.11- Централната част на празнината в 
Херкулес – 4х4 ъглови минути+ цвят Q+ ССC* 1,
м телескоп на НАО- Отбелязани са галактиките+ 
намерени н автоматичен режим на идентификация 
и са очертани елипсоидите+ определени за 
новооткритите галактики- Използван е 
специализиран програмен код+ разработен от D- 
Adqshm '0885(- 
 
 

 
 

По данни от 1,м телескоп на НАО от нас са каталогизирани около 5/// галактики в направления на 
избрани празнини 'UNHCR(- Изследвани са профилите на разпределението на светимостта на около 074/ 
галактики с ниска повърхностна яркост в направление на празнината в Херкулес- Определени са 
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характерни параметри на галактиките от фона и близките галактики с ниска повърхностна яркост-  
Изследвана е функцията на светимост на тези обекти- Прилагат се нови методи за филтриране и 
апроксимация- Приложен е алгоритъм+ разработен в Института по Астрономия в Потсдам+ Германия-  

Проведена е повърхностна фотометрия на галактики с диск и спирални галактики от късен клас+ 
клъстерен статистически анализ на видимото разпределение на 0741 галактики+ идентифицирани в поле 0 
х 0 кв- градуса в посока на празнината в Херкулес 'само около 14/ галактики се идентифицират на 
Паломарския обзор( – галактиките определено показват тенденция към групиране в подструктури+ 
изявени от нас и по други параметри-  
 

Задача 4: Структура на Галактиката. Изследване на разсеяни звездни купове. 

 Получени са наблюдателни данни , около 8// BBC,кадри в T+A+U+Q+H с 1,l QBB телескоп и в A+U+Q+H 
с 5/,bl телескоп за 2/ разсеяни купове от звезди от предварително съгласуван списък на обекти , 6 
близки ярки купа+ 05 '7 w 1( вероятно двойни купа и 6 купа в посока на антицентъра- Задачата включва9 

4.1 Изследване на вероятни двойни разсеяни звездни купове 
Предположението за съществуване на двойни и кратни звездни комплекси и за наличието на 

физическа връзка между тях възниква след работите на Kxmf` % Vq`lcdl`qj '0873(- По,сериозно 
внимание на въпроса за съществуването и доказването на двойнственост на разсеяни звездни купове се 
отделя след работата на  Rtaq`l`mh`l ds `k- '0884(- Наличието на двойни звездни купове в Магелановите 
облаци+ например+ е добре известно- В същото време в нашата Галактика определено е известна само една 
такава система , “g * gh  Odqrdh”+ които се състои от два млади 'knf'`fd( ≈ 5-4( и богати на звезди купа 
MFB 758 и MFB 773+ които се намират на малко повече от 1 job от слънцето – Fig.12- 
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Fig.129 Левият куп е g Odqrdh+ а десният е χ Odqrdh- 
Север е на горе+ а изток е на ляво- 

 

Все още няма общоприети критерии  за това “кое е двоен куп”-  Известни са поне два списъка с 
двойни и кратни системи , първият от 0884 г- и вторият , от 0886 г- с около  1/ , 2/ обекта всеки+ които+ 
обаче+ не се съгласуват помежду си- И при двата не са отчетани гравитационните сили+ които биха 
направили системите действително свързани- Поради актуалността на проблема за доказване на 
двойнственост на разсеяни звездни купове и тяхното изследване и отчитайки възможността една подобна 
задача да се реши със наличната наблюдателна база на ИА+ през 0885 г- съвместно между ИА към БАН и 
Астрономическия институт към Университета в Бон  е започната програма по изследване на потенциално 
двойни купове- Тъй като извадката+ предложена от Rtaq`l`mh`l ds `k- '0884(+  се смята за най,
достоверна+ то основните усилия в нашата работа са насочени към получаване на фотометрични данни за 
разсеяните звездни купове+ присъстващи в нея- Изследването на избрани вероятно двойни купове с 
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помощта на типичните за извънгалактичната астрономия методи и класическите методи на звездната 
астрономия дава отговор на поне два принципни въпроса9  

• реално ли е различието между Магелановите облаци и нашата Галактика , смисъл на наличие на 
двойни звездни купове и ако да+ как се обяснява: 

• има ли и други двойни купове освен класическите “g и gh Odqrdh”> 

   Успоредно с това се изследват диаграмите “цвят , величина” и се определя възрастта  за въпросните 
разсеяни купове- 
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Fig13: Диаграми цвят,величина за предполагаемо двойния куп MFB08/6,MFB0801 
 

4.2 Изследване на звездни купове в посока на антицентъра 

Иçñëåäâàт се ðàçñåÿíè çâåçäíè êóïîâå â íàïðàâëåíèå íà àíòèöåíòúðа íà Ãàëàêòèêàòà- Íà îñíîâàíèå íà 
BBC íàáëþäåíèÿ ïðîâåæäàíè íà 1,ì- òåëåñêîï íà îáñåðâàòîðèÿòà íà Ðîæåí è 0,ì- òåëåñêîï íà 
îáñåðâàòîðèÿòà Õîå Ëèñò êúì Óíèâåðñèòåòà â Áîí сå îïðåäåëят ðàçñòîÿíèÿ+ âúçðàñò+ ðàäèàëíè 
ñêîðîñòè è äðуги ôèçè÷åñêè ïàðàìåòðè íà èçáðàíè îáåêòè îò ñïîìåíàòèÿ òèï- Èçñëåäâàíèÿòà èìàò çà 
öåë ïî ðåçóëòàòè çà ðàçïðåäåëåíèåòî íà êóïîâåòå äà ñå íàïðàâÿò èçâîäè çà ïðîñòðàíñòâåíàòà 
ñòðóêòóðà íà ãàëàêòè÷íèÿ äèñê+ à ÷ðåç òÿõíîòî äâèæåíèå , íà íåãîâàòà êèíåìàòèêà- 
 
4.3 Изследване на избрани ярки звездни купове 

Повече от 05// разсеяни звездни купа са известни в нашата Галактика 'Ch`r  1//1(+ но само около 31/ 
са сравнително добре иследвани - Тъй като 

• звездите в куповете са практически на едно и също разстояние от нас+ имат приблизително еднаква 
възраст и подобен химичен състав            

• звездите в куповете имат различни маси – от около 4/,5/ слънчеви маси за най,масивните звезди в 
много младите купове до около /-/7 слънчеви маси  

сравняването на техните   диаграми “цвят – величина” ' bnknq,l`fmhstcd ch`fq`l , BLC( или 
диаграмите на Херцшпрунг,Ръсел 'Gdqsyroqtmf,Qtrrdkk ch`fq`l , GQC( със “стандартни”  GQC+ 
определени.построени по близките звезди с известни разстояния е най,силният инструмент за проверка 
на теорията на звездната еволюция+ определяне на разстоянието до куповете и др- 
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II. Кратка история на проекта: 

Проект “Индивидуални галактики” е продължение на проекта “Индивидуални и близки галактики”+ ръководен 
дълги години от ст-н-с- д,р М- Калинков- 

• Етап 1 - 1995 – 1997 г.:  
А- Ó÷àñòíèöè 
    Ãåîðãè Òðåíäàôèëîâ Ïåòðîâ , êôí+ ñò-í-ñ- HH ñò- 
  Áîãîìèë Æèâêîâ Êîâà÷åâ , äôí+ ñò-í-ñ- H ñò- 
  Àíòîí Àòàíàñîâ Ñòðèãà÷åâ , êôí+ í-ñ- HH ñò- 

Öâåòàí Áîðèñîâ Ãåîðãèåâ , êôí+ í-ñ- H ñò-  
Òàíþ Ðóñèíîâ Áîíåâ , êôí+ í-ñ- H ñò-  
Áîíêà Ñòåôàíîâà Áèëêèíà , ôèçèê 

Б- Çàäà÷è 
1. Ãàëàêòèêè ñ àêòèâíè ÿäðà è çâåçäîîáðàçóâàíå 
0-0 Ôîòîìåòðè÷íî èçñëåäâàíå íà ðîäèòåëñêèòå ãàëàêòèêè íà Àêòèâíèòå ÿäðà 

 Èçïúëíèòåëи9 Òàíþ Áîíåâ+ Çëàòàí Öâåòàíîâ+ Ñâåòëîçàð Æåêîâ+ Èâàíêà ßíêóëîâà+ Âàëåðè Ãîëåâ 
0-1 Çâåçäîîáðàçóâàíå â Ñåéôåðòîâè ãàëàêòèêè  è â Ãàëàêòèêè ñ Âèñîêà  Ïîâúðõíîñòíà ßðêîñò 

 Èçïúëíèòåëè9 Ãåîðãè Ïåòðîâ+ Àíòîí Ñòðèãà÷åâ 
0-2 Ôîòîìåòðè÷íî èçñëåäâàíå íà êâàçàðè â ðàìêèòå íà ïðîåêòà LDFAOGNS 

 Èçïúëíèòåëè9 Ãåîðãè Ïåòðîâ+ Àíòîí Ñòðèãà÷åâ+ Áîéêî Ìèхоâ , äèïëîìàíò 
2. Ôîòîìåòðè÷íî èçñëåäâàíå íà ãàëàêòèêè 
2.1 Ïîâúðõíîñòíà ôîòîìåòðèÿ íà ñëàáè ãàëàêòèêè 
1-0-0 Ïîâúðõíîñòíà ôîòîìåòðèÿ íà ãàëàêòèêè ñ íèñêà ïîâúðõíîñòíà  ÿðêîñò â íàïðàâëåíèÿ íà 
èçáðàíè ïðàçíèíè 

 Èçïúëíèòåëè9 Ãåîðãè Ïåòðîâ+ Àíòîí Ñòðèãà÷åâ+ > äèïëîìàíò 

1-0-1 Ïîâúðõíîñòíà ôîòîìåòðèÿ íà ãàëàêòèêè íà ãîëåìè ðàçñòîÿíèÿ 
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 Èçïúëíèòåëè9 Öâåòàí Ãåîðãèåâ+ Áîíêà Áèëêèíà 
1-0-2 Ôîòîìåòðè÷íî èçñëåäâàíå íà ãàëàêòèêè â íàïðàâëåíèÿ íà UNHCR 

      Èçïúëíèòåë9 Áîãîìèë Êîâà÷åâ 
2.2 Èíäèêàòîðè íà ðàçñòîÿíèÿòà äî áëèçêèòå ãàëàêòèêè 

 Èçïúëíèòåëè9 Öâåòàí Ãåîðãèåâ+ Áîíêà Áèëêèíà 

В- Ìàòåðèàëíî îáåçïå÷àâàíå çà ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà  
1. Íàëè÷íî 

0-0 Òåëåñêîïè , 1,ì QBB ñúñ ñïåêòðîãðàô è êàìåðà+ 5/,ñì òåëåñêîïè ñ електроôîòîìåòðè 
 0-1 Ìèêðîäåíñèòîìåòúð LCL,5 
 0-2 Èç÷èñëèòåëíà òåõíèêà 
 0-2-0 Ìèêðîêîìïþòðè .òèï 7/275 è ïî,ìîùíè. 
    0-2-1 Ïðîãðàìíî îáåçïå÷àâàíå , LHC@R+ HCK+ HQ@E+ OBUHRS@ è äð- 
2. Íåîáõîäèìî 

 1-0 BBC,êàìåðà êúì 1,ì òåëåñêîï+ à ïðè âúçìîæíîñò è çà 
   5/,ñì òåëåñêîïè 
 1-1 Ôîêàëåí ðåäóêòîð çà 1,ì òåëåñêîï 
 1-2 Êîìïëåêò ôèëòðè çà BBC,êàìåðà çà 1,ì òåëåñêîï 
 1-3 RBRH,êîíòðîëåð è C@S,äðàéâåð êúì ÐÑ,7/275 
 1-4 Äîïúëíèòåëíà ïàìåò çà 1 êîìïþòúðà ÐÑ,7/275.375 
 1-5 Ìàãíèòíè íîñèòåëè , C@S,ëåíòè è GC,äèñêåòè 

Г- Ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî 
 Çàäà÷èòå ïî ïðîåêòà ùå ñå èçïúëíÿâàò â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ êîëåãèòå îò Àñòðîíîìè÷åñêèòå 
èíñòèòóòè â Ãåðìàíèÿ .Õàéäåëáåðã+ Ëèíäàó+ Ïîòñäàì+ Áîõóì è äð-.+ Ôèíëàíäèÿ , Òóðêó+ Ðóñèÿ , ÑÀÎ 
è äð- 
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• Етап 2 - април 1998 - март 2001 г. :  
А. Ó÷àñòíèöè 

   Ãåîðãè Òðåíäàôèëîâ Ïåòðîâ , ä,ð+ ñò-í-ñ- HH ñò- 
  Áîãîìèë Æèâêîâ Êîâà÷åâ , äôí+ ñò-í-ñ- H ñò- 
      Àíòîí Àòàíàñîâ Ñòðèãà÷åâ , ä,ð+ í-ñ- HH ñò- 
      Ðóìåí Áà÷åâ , ôèçèê+ äîêòîðàíò 
      Áîéêî Ìèõîâ , äîêòîðàíò 
      Ëþáà Ñëàâ÷åâà , äîêòîðàíò 

Б.  Актуализация на çàäà÷èòå9  

 à) êîìïëåêñíî èçñëåäâàíå íà àêòèâíè ÿäðà íà ãàëàêòèêè 

          á) èçñëåäâàíåòî íà èçáðàíè êâàçàðè - ãðàâèòàöèîííè ëåùè- 

 â) Èçñëåäâàíå íà èçáðàíè ïðåäïîëàãàåìî äâîéíè ðàçñåÿíè êóïîâå 

В. Ìàòåðèàëíî îáåçïå÷àâàíå çà ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà  

 Òåëåñêîïè , 1,ì QBB ñúñ ñïåêòðîãðàô è BBC,êàìåðà  

                   5/,ñì òåëåñêîïè ñ åëåêòðîôîòîìåòúð è BBC,êàìåðà 

  Ìèêðîäåíñèòîìåòúð LCL,5 

  Èç÷èñëèòåëíà òåõíèêà9 

• Êîìïþòúð 375 . CW3 , 64 Lgy+ 01 Las Q@L+ 43/ Lasr GCC 

• Êîìïþòúð 375 . CW3 , 0/// Lgy+ 05 Las Q@L+ 0-4 Fasr GCCr 

• Êîìïþòúð 375 . CW1 , 7/ Lgy+ 05 Las Q@L+ 74/ Lasr GCC 
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• CDBrs`shnm 4///.14+ 3/ Las Q@L+ 4-4 Fasr GGCr+ TKSQHW 

  Ïðîãðàìíî îáåçïå÷àâàíå , LHC@R+ HCK+ HQ@E+ OBUHRS@ è äð- 

  Ôîêàëåí ðåäóêòîð çà 1,ì òåëåñêîï 

  Êîìïëåêò ôèëòðè çà BBC,êàìåðà çà 1,ì òåëåñêîï 

  Ìàãíèòíè íîñèòåëè , C@S,ëåíòè+ GC,äèñêåòè+ Ìàãíèòî,îïòè÷íè äèñêîâå+  BC,qnl 

 Çàá.: Âñè÷êè êîìïþòðè ñà âêëþ÷åíè â ìðåæà è èìàò äîñòúï äî ïúëåí ÈÍÒÅÐÍÅÒ- Íà ïåðñîíàëíèòå 
êîìïþòðè ñà èíñòàëèðàíè ïî äâå îïåðàöèîííè ñèñòåìè , CNR . VHMCNVR è KHMTW- 

Г. Ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî 

 Çàäà÷èòå ïî ïðîåêòà ùå ñå èçïúëíÿâàò â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ êîëåãèòå îò Àñòðîíîìè÷åñêèòå 
èíñòèòóòè â Ãåðìàíèÿ .Áîí+ Ïîòñäàì è Áîõóì .+ Ôèíëàíäèÿ + Ðóñèÿ- 

Д. Ïîäãîòîâêà íà äîêòîðàíòè è äèïëîìàíòè 

 Ó÷àñòíèöè â ïðîåêòà ñà äâàìà ðåäîâíè è åäèí çàäî÷åí äîêòîðàíòè+ ðàáîòåùè ïðÿêî ïî êîíêðåòíè 
çàäà÷è îò ïðîåêòà- 

   Ïðåäëîæåíè ñà è ùå áúäàò ïðåäëîæåíè íÿêîëêî òåìè çà ðàçðàáîòêà íà äèïëîìíè ðàáîòè íà 
ñïåöèàëèçàíòèòå îò Êàòåäðàòà ïî Àñòðîíîìèÿ íà ÑÓ- 

Е. Îáùè áåëåæêè ïî èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà 

 0- Ïðè íåîáõîäèìîñò ðúêîâîäèòåëÿò íà ïðîåêòà èíôîðìèðà ïèñìåíî Íàó÷íèÿ ñúâåò  è 
ðúêîâîäèòåëÿ íà ñåêòîð “Ãàëàêòèêè” çà èçïúëíåíèåòî íà çàäà÷èòå è çà ïðèíîñà íà âñåêè ó÷àñòíèê â 
èçñëåäîâàòåëñêàòà äåéíîñò- 

 1- Ðúêîâîäèòåëÿò íà ïðîåêòà îòãîâàðÿ çà èçïîëçâàíåòî íà íàëè÷íàòà èç÷èñëèòåëíà òåõíèêà è ïðè 
íåîáõîäèìîñò ïðåðàçïðåäåëÿ íàëè÷íèòå ðåñóðñè- 
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 2- Ðúêîâîäèòåëÿò íà ïðîåêòà èìà ïðàâî íà ïðåäëîæåíèÿ çà ïåðñîíàëíè ïðîìåíè â ñúñòàâà íà 
èçïúëíèòåëèòå ñ öåë îáåçïå÷àâàíå íà ïîñòàâåíèòå çàäà÷è- 

 3- Ïîëó÷åíèÿò íàáëþäàòåëåí ìàòåðèàë ïî çàäà÷èòå îò ïðîåêòà å ñîáñòâåíîñò íà íàó÷íèÿ êîëåêòèâ 
îò ó÷àñòíèöèòå â ïðîåêòà- 

 4- Íàó÷íèòå ïóáëèêàöèè ïî ïðîåêòà êàòî ïðàâèëî ñà ñúâìåñòíè ñ âîäåù àâòîð ïðåäëîæèëèÿò 
çàäà÷àòà èëè òîçè ñ íàé ãîëÿì ëè÷åí ïðèíîñ çà ðàáîòàòà-  

 
• Етап 3 - януари 2002 - януари 2005 ã. :  
А. Ó÷àñòíèöè 

   Ãåîðãè Òðåíäàôèëîâ Ïåòðîâ , ä,ð+ ñò-í-ñ- HH ñò 
      Ðóìåí Áà÷åâ , ôèçèê+ äîêòîðàíò 
      Áîéêî Ìèõîâ , физик . н-с- 
      Ëþáà Ñëàâ÷åâà – äîêòîðàíò 
    Валентин Копчев - докторант 
Б. Актуализация  íà  çàäà÷èòå9  

 Задача1: Кîìïëåêñíî èçñëåäâàíå íà ÿäðà íà ãàëàêòèêè 

• Гàëàêòèêè ñ àêòèâíè ÿäðà 

• ANW.ODAMTS галактики 

• Галактики с висока повърхностна яркост  

Задача 2: Иçñëåäâàíå íà èçáðàíè  ãðàâèòàöèîííè ëåùè. 

• Изучаване на кâàçàðè ñ ìíîãîêðàòíî ðàçäåëåíè èçîáðàæåíèÿ 
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• Изследване на мèêðîãðàâèòàöèîííè åôåêòè 

• Построяване на криви на блясъка на бúðçî ïðîìåíëèâè êâàçàðè  '!áëàçàðè!( 

Задача 3: Структура на Галактиката  

• Иçñëåäâàíå íà èçáðàíè ðàçñåÿíè êóïîâå в посока на антицентъра 

• Иçñëåäâàíå íà предполагаеми двойни купове 

• Иçñëåäâàíå íà ярки разсеяни купове 

В. Îáùè åòàïè íà ðàáîòà: 

     0- Допълване íà наблюдателния материал със BBC^ñíèìêè  íà èçáðàíèòå îáåêòè  íà  äâóìåòðîâèÿ è 
5/,ñì  òåëåñêîïè  

     1- Ïîâúðõíîñòíà  ôîòîìåòðèÿ íà èçáðàíèòå ãàëàêòèêè 

     2- Ïðîñëåäÿâàíå íà ôîòîìåòðè÷íîòî ïîâåäåíèå íà èçáðàíè êâàçàðè 

     3- Çâåçäíà ôîòîìåòðèÿ íà избраíè ðàçñåÿíè êóïîâå 

     5- Àíàëèç íà ïîëó÷åíèòå ðåçóëòàòè 

Г. Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè: 

Î÷àêâà ñå äà ñå óñòàíîâè9 

à( äîêîëêî ïîëó÷åíèòå äàííè îòãîâàðÿò íà åäíè èëè äðóã  òåîðåòè÷åí ìîäåë íà ãàëàêòèêè ñ àêòèâíè 
ÿäðà- 

á( âúçìîæíî ëè å êîìáèíàöèÿ îò ìîäåëè äà óäîâëåòâîðÿâà ïîëó÷åíèòå çà íÿêîè îáåêòè äàííè- 
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â( ïðîâåðêà íà ñëåäñòâèÿòà îò !Îáåäèíåíèÿ ìîäåë! за обясняване на наблюдателните характеристики 
на активните галактики 

ã( ðàçðàáîòâàíå íà ìîäåëè çà îïðåäåëÿíå íà ïàðàìåòðèòå íà ãðàâèòàöèîííèòå ëåùè è óòî÷íÿâàíå 
êîíñòàíòàòà íà Õúáúë 

ä( îïðåäåëÿíå âúçðàñòòà è èçñëåäâàíå íà äèàãðàìàòà íà Õåðöøïðóíã,Ðúñåë çà избрани ðàçñåÿíè 
êóïîâå 

Д. Íåîáõîäèìî ôèíàíñîâî îáåçïå÷àâàíå (ориентировъчно) 

 0- Çàïëàòè è ÄÎÎ ' 0 ст-н-с-+ 0 н-с-+ 0 физик+ 0 докторант( – 14 ///  лв- . ср-год- 

    1- Êîìàíäèðîâú÷íè çà îáðàáîòêà è íàáëþäåíèÿ ' 1души х 5 нощи х 0/месеца х 01 лв.дневни * пътни 
х 1/ лв( – 1 /// лв- . ср-год- 

    2- Êàíöåëàðñêè ìàòåðèàëè+ ïîùåíñêè ðàçõîäè+ ïðîãðàìíè ïðîäóêòè+ ъпгрейд на компютрите – 1 /// 
лв- . ср-год-                     

    3- Ñðåäñòâà çà ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíè êîíôåðåíöèè+ ñèìïîçèóìè+ ðàáîòíè ñðåùè è ñúâìåñòíè 
çàäà÷è – 0/// евро . год- , } 1/// лв.ср-год- 

 4- Ñðåäñòâà çà ó÷àñòèå â ìåñòíè êîíôåðåíöèè è ðàáîòíè ñðåùè – 4//  лв- . ср-год- 

 5- Äðóãè ðàçõîäè ,  до 4 $ îò ãîðíèòå ðàçõîäè  } 04// лв- . ср-год- 

Забележка9 Към разходите по т-0 'за заплати и ДОО( би следвало да се предвидят увеличения от около 2/ 
, 4/ $ за тригодишния период- Средногодишните разходи са годишните разходи за всяка година от 
проекта- 

Е. Ìàòåðèàëíî îáåçïå÷àâàíå çà ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà  
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 Òåëåñêîïè , 1,ì QBB ñúñ BBC,êàìåðà  и '> >( ñïåêòðîãðàô 

                   5/,ñì òåëåñêîïè ñ åëåêòðîôîòîìåòúð è BBC,êàìåðà 

  Ìèêðîäåíñèòîìåòúð LCL,5 

  Èç÷èñëèòåëíà òåõíèêà9 

• Êîìïþòúð 375 . CW3 , 64 Lgy+ 05 Las Q@L+ 2 Fasr GCC 

• Êîìïþòúð 575 .  , 1// Lgy+ 05 Las Q@L+ 2 Fasr GCCr 

• CDBrs`shnm 4///.14+ 3/ Las Q@L+ 0-4 Fasr GGCr+ TKSQHW 

  Ïðîãðàìíî îáåçïå÷àâàíå , LHC@R+ HCK+ HQ@E è äð- 

  Êîìïëåêò ôèëòðè çà BBC,êàìåðà çà 1,ì òåëåñêîï 

  Ìàãíèòíè íîñèòåëè , C@S,ëåíòè+ GC,äèñêåòè+ Ìàãíèòî,îïòè÷íè äèñêîâå+ BC,qnl 

 Çàáележка: Âñè÷êè êîìïþòðè ñà âêëþ÷åíè â ìðåæà è èìàò ïúëåí äîñòúï äî ÈÍÒÅÐÍÅÒ- Íà 
ïåðñîíàëíèòå êîìïþòðè ñà èíñòàëèðàíè ïî äâå îïåðàöèîííè ñèñòåìè , CNR . VHMCNVR è KHMTW- 

Ж. Ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî 

 Çàäà÷èòå ïî ïðîåêòà ñå èçïúëíÿâàò â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ êîëåãèòå îò Àñòðîíîìè÷åñêèòå èíñòèòóòè â 
Ãåðìàíèÿ 'Áîí è Áîõóì(+ Ôèíëàíäèÿ и Ðóñèÿ-  

• По задача 0 се работи съвместно с колеги от Института по Астрономия към Университета в гр- 
Бохум+ Германия и с колеги от Русия 
• По задача 1 се работеше съвместно с участниците в проекта LDF@OGNS- 
• По задача 2 се работи с колеги от Обсерваторията Хое Лист , Германия 

З. Ïîäãîòîâêà íà äîêòîðàíòè è äèïëîìàíòè 
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 Ó÷àñòíèöè â ïðîåêòà ñà един ðåäîâен è åäèí çàäî÷åí äîêòîðàíòè+ ðàáîòåùè ïðÿêî ïî êîíêðåòíè 
çàäà÷è îò ïðîåêòà- 

   Ïðåäëагаíè ñà è ùå áúäàò ïðåäëагаíè òåìè çà ðàçðàáîòêà íà äèïëîìíè ðàáîòè íà ñïåöèàëèçàíòèòå 
îò Êàòåäðàòà ïî Àñòðîíîìèÿ íà ÑÓ- 

• Çàùèòåíà áåøå îòëè÷íî äокторска дисертация на Бойко Михов по Гравитационни лещи- 
• Представена е на предзащита дисертацията на Румен Бачев по фотометрия на активни галактики- 
• Защитена отлично дипломна работа на Венцислав Димитров по фотометрия на активни галактики-  

 

• Етап 4 - март 2005 – до сега :   
С решение на НС на ИА всички изследователски проекти+ включително и тези êúì ñåêòîð !Ãàëàêòèêè!+  
са продължени- В рамките на проекта  !ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÍÈ  ÃÀËÀÊÒÈÊÈ! е добавена задачата 
“Българска виртуална обсерватория”. Участниците в проекта са същите... 
 
III. Обезпечаване на проекта с наблюдателно време 

Íàáëþäàòåëíàта  äåéíîñò включва: 

• Îò íà÷àëîòî íà 0884ã-+ íà 1,ìåòðîâèÿ QBB òåëåñêîï íà ÍÀÎ &&Ðîæåí&&+ ñå èçâúðøâàò 
íàáëþäåíèÿна гравитационни лещи+ започнати  ïî ïðîекта LDFOGNS+ êàòî äî íàñòîÿùèÿ 
ìîìåíò ñà íàáëþäàâàíè è îáðàáîòåíè около 2/ квазара9 

Гравитационни леши9 P/042*633+ P/108*317+ P/124*053+ P/31/,/03+ P/343*733+ P/427*387+ 
P/624*067+ P/725*60/+ P/846*450+ P040/,/78+ P0530*288+ P1023*//3+ P1112,/41+ P1116,/77+ 
P112/*003+ P1126*/2/+ P1140*047+    P1140*133+  GR 0835*6547 и др- 
 

• Ïîâúðõíîñòíà ôîòîìåòðèÿ íà ãàëàêòèêè  , получени са наблюдателни данни за 23 ANW.OD@MTS 
галактики и около 14 галактики с активни ядра9 
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ANW.OD@MTS галактики9 MFB 017+ 421+ 862+ 0064+ 558+ 573+ 0/21+ 0478+ 1313+ 1438+ 2/68+ 3/02+ 3734+ 
4418+ 450/+ 4562+ 46/6+ 4854+ 54/3+  5817+ 6/02+ TFB 5+ 7+ 03+ 04+ 0/103+ 00460 и др- 

• Фотометрия на Галактики с активни ядра9 Ljq 5+ 68+ 168+ 204+ 271+ 0/4/+ @jm 01/+ 453+ 2B 01/+ 28/-2+ 
MFB 3040+ 5703+ 6358 и др- 

 
• Получени са фотометрични данни в T+A+U+Q+H цветове за около 2/ разсеяни звездни купа 

Разсеяни купове9 MFB 035+ 0082+ 0402+ 0434+ 0772+ 08/6+ 0801+ 1140+ 5644+ 5645+ 5700+ 5708+ 5828+ 5885+ 
6/20+ 6/75+ 61/8+ 6318+ 6132+ 6134+ 6150+ 668/+ A@RDK 7+ BNKK 317+ JHMF 03+ LQJ 4/ + Adqjkdx 50-     
 

Тъй като изискването за отчитане на заявено.отпуснато наблюдателно по проекти противоречи на 

практиката на разпределението на наблюдателното време по сектори+ точна и обектина оценка неможе да 

бъде представена-   

Общо за сектор “Галактики”  за отчетния период са отпуснати 346 нощи на 2-м телескоп, 450 

нощи на 50/70 см Шмидт телескоп и 321 нощи на 60-см телескоп в Белоградчик- Последните са 

ползвани и по задачи извън тези+ разработвани в сектора- 
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Конкретно по проекта са проведени наблюдения както следва: 

Година Рожен, Zllcc\ Белоградчик , Zllcc\ – 136 нощи 
 1,м RСС – 89 нощи  Шмидт,телескоп   
0888 /104+ /105+ /11/+ /306+ /307+ /308+ 

/310+ /311+ /8/5+ /8/6 – 10 
нощи 

 /008+ /011+ /012+ /103+ /105+ /203+ /205+ /21/+ /308+ /31/+ /503+ 
/6/5+ /6/6+ /707+ /708+ /8/5+ /8/6+ /8/7+ 0//0+ 0//2+ 0//3+ 0//7+ 
00/0+ 00/1+ 00/2+ 0018+ 002/+ 01/0+ 01/2+ 01/3  , 30 нощи 

1///   /020+ /1/0+ /1/3+ /105+ /2/2+ /2/6+ /4/6+ /5/1+ /5/2  , 9 нощи  
1//0 /3ww+ /5/4+ /6/4+ /6/7 /712+ /715+ 

/716+ /803+ /804+ /805 – 10 
нощи 

 /707+ /708+ /71/ – 3 нощи 
 

1//1 /303+ /307+ /403+ /404+ /405+ /7/5+ 
/7/6+ /7/8+ 0//2+ 0//3+ 0/15+ 0/17+ 
0/18 – 13 нощи 

 /503+ /504+ /505 – 3 нощи 

1//2 /616+ /617+ /62/+ /720+ /8/0 – 5 
нощи 

 /42/+ /420+ /5/0+ /5/2+ /717+ 0106+ 0107 – 7 нощи 

1//3 /702+ /8/7 – 2 нощи  /513+ /515 – 2 нощи 
1//4 /30/+ /301+ /4/2+ /4/4+ /50/+ /518+ 

/6/0  , 7 нощи 
 /0/2+ /418+ /42/+ /8/1+ /8/3+ /8/5+ /818+ 0/20+ 00/0+  00/1+  00/2+  

00/3 – 12 нощи 
1//5 /415+ /416+ /417+ /418+ /42/+  /616+  

/618+  /62/ – 8 нощи  
 /014+ /015+ /016+ /018+ /4/3+ /505+ /506+ /508+ /705+ /707+ /708+ 

/71/+ 0007 – 13 нощи 
1//6 /203+ /204+ /205+ /506+ /507+ /508+ 

/51/+ /604+ /605+ /606+ /607+ /608+ 
/707+ /708+ /71/+ /710+ /711  , 13 
нощи 

 /00/+ /000+ /004+ /005+ /007+ /110+ /203+ /204+ /205+ /206+ /207+ 
/208+ /311+ /315+ /4/8+ /40/+ /400+ /401+ /402+ /403+ /404+ /5/8+ 
/501+ /502+ /6/6+ /6/7+ /60/+ 0//2+ 0//4+ 00/1+ 00/2 – 31 нощи 

1//7 /0/6+ /0/7+ /0/8+ /00/+ /000+ /001+ 
/002+ /018+ /02/+ /1/0+ /1/1+ /1/2+ 
/30/+ /301+ /5/4+ /6/0+ /6/7+ /6/8+ 
/60/+ /600+ /601 – 21 нощи 

/6/5+ 0017+ 0018+ 
002/ – 4 нощи 

/0/7+ /0/8+ /000+ /02/+ /1/0+ /118+ /2/2+ /3/6+ /3/7+ /318+ /418+ 
/42/+ /5/0+ /5/1+ /6/2+ /6/4+ /6/5+ /612+ /613+ /616+ /617+ /618+ 
/62/+ /620+ 0016+ 0017 – 26 нощи 
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IV. Публикации по проекта за периода 1999 – 2008 г. (55 заглавия): 
 

A`bgdu+ Q-+  0888+ @%@+ 237+ 60- Dlhrrhnm khmdr eqnl hkktlhm`sdc v`qodc 
`bbqdshnm chrjr hm AFM  

A`bgdu Q-+ Odsqnu F-+ 
Rk`ubgdu` K-+ Lhgnu A-+  

0888+ @bshud F`k`bshb Mtbkdh `mc Qdk`sdc 
Ogdmnldm`+ Oqnbddchmfr ne H@T Rxonrhtl 
083+ gdkc 06,10 @tf- 0887+ hm Xdqdu`m+ 
@qldmh`- Dchsdc ax X- Sdqyh`m+ D- 
Jg`bghjh`m+ `mc C- Vddcl`m+ R`m 
Eq`mbhrbn9 @rsqnmnlhb`k Rnbhdsx ne sgd 
O`bhehb+ 0888-+ o-200- 

 Ak`bj Gnkd L`rrdr `mc Tmhehb`shnm ne 
Rdxedqsr 

Lhgnu A- L-+ A`bgdu Q- R-+- 
Rsqhf`bgdu A- A+ Rk`ubgdu` K- 
R-+ Odsqnu F- S-+  

0888+ @bshud F`k`bshb Mtbkdh `mc Qdk`sdc 
Ogdmnldm`+ Oqnbddchmfr ne H@T Rxonrhtl 
083+ gdkc 06,10 @tf- 0887+ hm Xdqdu`m+ 
@qldmh`- Dchsdc ax X- Sdqyh`m+ D- 
Jg`bghjh`m+ `mc C- Vddcl`m+ R`m 
Eq`mbhrbn9 @rsqnmnlhb`k Rnbhdsx ne sgd 
O`bhehb+ 0888-+ o-064- 

Ognsnldsqhb Lnmhsnqhmf ne Rdkdbsdc 
Pt`r`qr9 Sgd Ghfgkx Ktlhmntr Pt`r`q 
GR 0835*6547 

Odsqnu F-+ Rk`ubgdu` K-+ 
A`bgdu Q-+ Lhgnu A-+  

0888+ @bshud F`k`bshb Mtbkdh `mc Qdk`sdc 
Ogdmnldm`+ Oqnbddchmfr ne H@T Rxonrhtl 
083+ gdkc 06,10 @tf- 0887+ hm Xdqdu`m+ 
@qldmh`- Dchsdc ax X- Sdqyh`m+ D- 
Jg`bghjh`m+ `mc C- Vddcl`m+ R`m 
Eq`mbhrbn9 @rsqnmnlhb`k Rnbhdsx ne sgd 
O`bhehb+ 0888-+ o-83- 

 Rtqe`bd Ognsnldsqx ne A`qqdc AFM 
Aq`jdkh`m 453 

Rk`ubgdu` K-+ Lhgnu A-+ 0888+ @bshud F`k`bshb Mtbkdh `mc Qdk`sdc Rodbsqnognsnldsqx ne Rdkdbsdc AFM9 
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Odsqnu F-+ A`bgdu Q-  Ogdmnldm`+ Oqnbddchmfr ne H@T Rxonrhtl 
083+ gdkc 06,10 @tf- 0887+ hm Xdqdu`m+ 
@qldmh`- Dchsdc ax X- Sdqyh`m+ D- 
Jg`bghjh`m+ `mc C- Vddcl`m+ R`m 
Eq`mbhrbn9 @rsqnmnlhb`k Rnbhdsx ne sgd 
O`bhehb+ 0888-+ o-86- 

Rdxedqs F`k`wx AJM 453 

A`bgdu Q-+ Rsqhf`bgdu A-+ 
Odsqnu F- 

0888+ Atkf-I-Ogxr+ u-15+ Mn-4,5+ o-155,161-  Nardqu`shnmr `s Adknfq`cbghbj 
`rsqnmnlhb`k nardqu`snqx vhsg sgd BBC 
b`ldq` RS,7- 

Odsqnu F-+ Rsqhf`bgdu A-+ 
Lhgnu A-+ Odsqnu H- 

0888+ B-q-+ u-41+ Mn-0,1+ o-4-  Lnmsd B`qkn rhltk`shnmr ne sgd 
chrsqhatshnm ne sgd f`k`whdr hm sgd 
chqdbshnm ne Gdqbtkdr unhc '05//*07(-  

Rk`ubgdu` K-+ Odsqnu F-+ 
Lhgnu A-  

0888+ Bnlosdr qdmctr cd k&@b`cdlhd atkf`qd 
cdr Rbhdmbdr+ Snld 40+ M 0,1- 

 Rodbsq`k Am`kxrhr ne Rdxedqs 0 
F`k`whdr- 

A`bgdu Q-+ Rsqhf`bgdu A-+ 
Chlhsqnu U- 

1///+ @%@ Rtok+ 036+ 064- UQH bnlo`qhrnm rs`qr enq rdkdbsdc 
`bshud f`k`whdr  

A`bgdu Q-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K- 

1///+ Oqnbddchmfr ne sgd Rdbnmc Rdqah`m,
Atkf`qh`m @rsqnmnlhb`k Lddshmf+ Gdkc Itmd 
12,15+ 1///+ hm Y`idb`q+ Rdqah`- Dchsdc ax L- 
Chlhsqhiduhb+ K- Ononuhb&+ `mc L- Srudsjnu- 
Otakhrgdc ax sgd @rsqnmnlhb`k Nardqu`snqx+ 
Unkfhm` 6+ 00/// Adkfq`cd+ Xtfnrk`uh`+ M 56+ 
o-2- 

 Rd`qbg enq Noshb`k U`qh`ahkhsx hm Svn 
Rdxedqs F`k`whdr 

Lhgnu A- 1//0+ @%@o+ 26/+ o-32 Sgd Dwsdqm`k Rgd`q hm sgd 
Fq`uhs`shnm`kkx Kdmrdc 
Rxrsdl P 1126*/2/49 ` Svn,Ok`md 
Kdmr Lncdkkhmf 

Odsqnu F-+ Rdffdvhrr V-+ 
Chda`kk A-+ Jnu`bgdu A- 

1//0+ @rsqnm- @rsqnogxr-+ u-265+ o-634-  BBC rs`mc`qcr enq T `mc H hm sgd nodm 
bktrsdq MFB 668/- 
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Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ 
Njmx`mrjhi U-+ Lhgnu A- 

1//0+ @rsqnogxr- Ro- Rbh-+ unk- 164+ Mn 3+ o- 
274-  

BBC Ognsnldsqx ne PRN /846*450 A 
% A Trhmf K` O`kl` Aqbghud 

Rk`ubgdu`,Lhgnu` K- 1//1+ WHU B`m`qx Hrk`mcr Vhmsdq Rbgnnk enq 
@rsqnogxrhbr+ Gdkc 07,18 Mnu-+ 1//1+ 
Sdmdqhed+ Ro`hm- 

 AUQ
b
H

b
 Rxqe`bd Ognsnldsqx ne Rdxedqs 

F`k`whdr Lqj 2/3 Amc Lqj 241 

A`bgdu Q-+ Rsqhf`bgdu A- 1//3+ @M+ 214+ Mn- 3+ 0   Noshb`k Bnmshmttl U`qh`ahkhsx ne sgd 
Abshud F`k`wx Lqj 168 , Hlokhb`shnmr 
enq Cheedqdms Abbqdshnm Qdfhldr” 

Rdljnu D-+ Rsqhf`bgdu A-+ 
A`bgdu Q- 

1//4+ @dqnro`bd Qdrd`qbg+ Oqnbddchmfr ne 
sgd Rntsg,D`rsdqm @rsqnmnlhb`k Bnmedqdmbd+ 
Qnygdm+ 1//3-  

Rodbsq` ne aqhfgs pt`r`qr nardqudc vhsg 
sgd 1l Qnygdm sdkdrbnod! 

Jnobgdu U-+ Mdci`kjnu O-+ 
Odsqnu F- 

 1//4+ B-q-@b`c-Rbh-Atkf-+ 47+ Mn-01+ o-0252+-  @fd cdsdqlhm`shnm ne nodm rs`q 
bktrsdqr Jhmf 03 `mc MFB 035-  

Rdljnu+ D-+ A`bgdu Q-+ Lhgnu 
A-+ Rsqhf`bgdu A- 

1//4+ Chrs`ms Vnqkcr+ @arsq`bs Annjkds+ 
IDM@L 1//4+ Khdfd+ Itkx 3,7+ 1//4 

“Hl`fhmf `mc rodbsqnrbnohb rstcx ne 
W,q`x rdkdbsdc @FMr9 ehqrs qdrtksr” 

A`bgdu Q-+ Rsqhf`bgdu A-+ 
Rdljnu D- 

 1//4+ LMQ@R+ 247+ 663:  “Rgnqs,sdql noshb`k u`qh`ahkhsx ne ghfg,
qdcrghes pt`rh,rsdkk`q naidbsr” 

Odsqnu F-+ Jmh`ydu A-+ Eqhdc 
I- 

 1//4+ Oqnb- Ne sgd A`kj`m @rsqnmnlhb`k 
Lddshmf+ Gdkc hm Itmd+ 03 , 07+ 1//3 `s 
Qnygdm M@N+ Atkf`qh`- @dqnro`bd Qdrd`qbg 
hm Atkf`qh` 20, o-01/-  

Rstchdr ne rdkdbsdc unhcr- Ognsnldsqx ne 
e`hms f`k`whdr hm sgd chqdbshnm ne 
05//*07 hm Gdqbtkdr unhc-  

Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ Odsqnu 
F-+ Lhgnu A- 

1//4+ Oqnb- Ne sgd A`kj`m @rsqnmnlhb`k 
Lddshmf+ Gdkc hm Itmd+ 03 , 07+ 1//3 `s 
Qnygdm M@N+ Atkf`qh`- @dqnro`bd Qdrd`qbg 
hm Atkf`qh`+ 20 – o-5/-  

Rtqe`bd ognsnsldsqx ne `bshud f`k`whdr- 

Odsqnu F-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K-+ Lhgnu A- 

1//4+ Oqnbddchmfr ne sgd Entqsg Rdqah`m,
Atkf`qh`m @rsqnmnlhb`k Lddshmf+ Gdkc hm 

 Rtqe`bd Ognsnldsqx ne MFB 450/ – A 
Anw.Od`mts Rsqtbstqd Hm Am 
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@oqhk+ 10,13+ 1//3+ hm Adkfq`cd+ Rdqah`+ Dcr-9 
L- Chlhsqhiduhb+ U- Fnkdu+ K- Ononuhb- 
Otak-@rsqnm-Nar-Adkfq`cd+ 74+ 130,135- 

Hmsdqldch`sdkx Hmbkhmdc F`k`wx 

Odsqnu F-+ Eqhdc I-+ Jmh`ydu 
A- 

1//5+    Oqnb- Ne sgd Vnqjrgno Uhqst`k 
Nardqu`snqx9 !Ok`sd Bnmsdms Chfhshy`shnm+ 
@qbghud  Lhmhmf `mc Hl`fd Rdptdmbd 
Oqnbdrrhmf!+ @oqhk 16,2/+ 1//4+ RNEH@+ 
Gdqnm Oqdrr+ o-174-  

Rstchdr ne rdkdbsdc unhcr- Bktrsdq 
@m`kxrhr ne e`hms f`k`whdr hm sgd 
chqdbshnm ne Gdqbtkdr unhc '05//*07(- 

Odsqnu F-+ Rsqhf`bgdu A- 1//5+  Hmsdqm`shnm`k rbnnk `s M@N Qnygdm+ 
`oqhk 0883- @rsq-Hmudrs-'Atkf-@R(+ u-6+ o-26- 

Nardqu`shnmr ne sgd Cntakd Pt`r`q 
/846*450 `s M@N Qnygdm enkknvhmf 
sgd LDF@OGNS bnkk`anq`shnm-   

Odsqnu  O-+  Odsqnu F-+  
Odsqnu` I- Amc Fdnqfhdu Bg- 

1//5+  UHH^ма Международна конференция  
“@cu`mbdc l`mte`bstqhmf nodq`shnmr”+ 
септември 1//5+ Созопол+ България+  
o-1/0-   

 Bnmsqnk ne sgd vdkc onnk enql`shnm 
ctqhmf dkdbsqnm ad`l vdkchmf 
chrrhlhk`q l`sdqh`kr-   

Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ Odsqnu 
F-+ Lhgnu A- 

1//5+ @dqnro`bd Qdrdqbg hm Atkf`qh`+ 1//4+ 
1/+ www-  

“Ltkshbnkntq Rtqe`bd Ognsnldsqx Ne 
Rdxedqs F`k`whdr9 Ehqrs Qdrtksr” 

Odsqnu F- 1//5+ @rsq-Hmudrs- 'Atkf-@R(+ u-6+ o-21-  F`k`whdr hm unhcr vhsg sgd 1^l QBB 
sdkdrbnod ne M@N Qnygdm- 

Odsqnu F-+ Rk`ubgdu` K-+ 
Lhgnu A-  

1//5+ @rsq-Hmudrs- 'Atkf-@R(+ u-6+ o-65  Rtqe`bd ognsnldsqx ne a`qqdc AFM- 
Vnke,Q`xds f`k`wx MFB 5653- 

Lhmdu` U-+ Odsqnu F- 1//5+ @rsq-Hmudrs-'Atkf-@R(+ u-6+ o-05-  Маси и моменти на въртене на  73 
Маркарянови и 02 нормални 
галактики-  

Odsqnu F-+ Lhmdu` U-  1//5+ @rsq-Hmudrs-'Atkf-@R(+ u-6+ o-2- Зависимости “Относителен момент – 
маса” и “Абсолютна звездна величина 
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–  максимална скорост на въртене” за 
някои типове активни галактики-  

Odsqnu F-+ Rk`ubgdu` K-+ 
Lhgnu A- 

1//5+ @rsq-Hmudrs-'Atkf-@R(+ u-6+ р- 65-  Rtqe`bd ognsnldsqx ne a`qqdc @FM- 
Vnke,Q`xds f`k`wx MFB 5653-  

Jnobgdu U-+ Odsqnu F-+ 
Mdci`kjnu O- 

1//5+ AtkfIOgxr+ 22+ o-57-  @fd cdsdqlhm`shnm ne onrrhakd nodm 
bktrsdqr MFB 1272+ MFB 1273+ Ohrlhr 
5 `mc Ohrlhr 7- 

Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ Lhgnu 
A-+ Odsqnu F- 

1//5+ Oqnb- Ne sgd Vnqjrgno Uhqst`k 
Nardqu`snqx9 !Ok`sd Bnmsdms Chfhshy`shnm+ 
@qbghud Lhmhmf `mc Hl`fd Rdptdmbd 
Oqnbdrrhmf!+ @oqhk 16,2/+ 1//4+ Gdqnm Oqdrr 
RNEH@+ o-200-  

@c`oshud Ehksdq @ookhb`shnmr Hm Rtqe`bd 
Ognsnldsqx ne F`k`whdr 

Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ Lhgnu 
A-+ Odsqnu F-+ Jnobgdu U- 

1//5+ U Българо,Сръбска Конференция по 
Астрономия и Космически Науки+ 8,01 май   
1//5  г-+ София- '`rsqn,og./5/5365( 
Atkf-I-Ogxr+ 22+ www-  

Ltkshbnkntq Noshb`k Rtqe`bd Aqhfgsmdrr 
Oqnehkdr Cdbnlonrhshnm ne sgd Rdxedqs 
F`k`whdr HHH Yv 1+ Lqj 4/5 `mc Lqj 
4/8- 

Lhgnu A-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K- 

1//5+ Конференция “14 Години НАО 
Рожен!+ 00 ноември 1//5 г-+ София- 

 “Ltkshbnkntq Noshb`k Rtqe`bd 
Aqhfgsmdrr Oqnehkdr cdbnlonrhshnm ne 
sgd Rdxedqs F`k`whdr Lqj  68 `mc Lqj 
168”- 

Jnobgdu U-+ Odsqnu F- 1//5+ Научна сесия , 14 години НАО+ 
00-00-1//5+ София- Atkf- @rsqnm- I-+ u-7+ 
o-046- 

ВU фотометрия на вероятната двойка 
разсеяни звездни купове MFB 6/20 . 
MFB  6/75- 

Lhgnu A-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K-+ Odsqnu F-  

1//5+ Научна сесия , 14 години НАО+ 
00-00-1//5+ София- Atkf- @rsqnm- I-+ u-7+ o-38- 

Спектрални наблюдения на 
Сиифъртови галактики с 1^м QBB 
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телескоп на НАО !Рожен!- 

Odsqnu F-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K-+ Jnobgdu U- 

1//6+  U Българо,Сръбска Конференция по 
Астрономия и Космически Науки+ 8,01 май 
1//5 г-+ Atkf-I-Ogxr+ 23'1(+ 274,28/-  

 Rstchdr ne rdkdbsdc unhcr- E`hms 
f`k`whdr hm sgd chqdbshnm ne sgd unhc 
//38 */4- 

A`bgdu Q-  1//6+ Oqnbddchmfr ne sgd 4sg Atkf`qh`m,
Rdqah`m @rsqnmnlx Bnmedqdmbd  !@rsqnmnlx 
`mc RO@BD RBHDMBD!- 8,01 май 1//5+ 
София- Atkf-I-Ogxr+ 23'1(+… 

!Sq`bhmf pt`r`q `bbqdshnm q`sdr `s 
ghfgdq qdc rghesr! 

Jnobgdu U-+ Odsqnu F-+ 
Rk`ubgdu`,Lhgnu` K- 

1//6+ U Българо,Сръбска Конференция по 
Астрономия и Космически Науки+ 8,01 май 
1//5+ София-  Atkf-I-Ogxr+ 23'1(+ 6/,70- 

AUQH ognsnldsqx ne sgd onrrhakd 
ahm`qx nodm rs`q bktrsdq MFB 
5644.MFB 5645- 

Q`hsdqh B- L-+ Uhkk`s` L-+ 
K`qhnmnu U- L-+ Ftqvdkk L- 
A-+ Bgdm V- O- ---+ A`bgdu Q-+ 
Ds Ak- 

1//7+ @%@ 380+ 644-  !@ mdv `bshuhsx og`rd ne sgd ak`y`q 2B 
343-2- Ltksheqdptdmbx nardqu`shnmr ax 
sgd VDAS `mc WLL,Mdvsnm hm 
1//6–1//7! 

K`qhnmnu U- L+ Inqrs`c R- F-+ 
L`qrbgdq A- O-+ Q`hsdqh B- 
L-+ Uhkk`s` L-+ ---+ A`bgdu Q-+ 
Ds Ak- 

1//7+ @%@ 381+ 278:  !Qdrtksr ne VDAS+ UKA@ `mc QWSD 
lnmhsnqhmf ne 2B 168 ctqhmf 1//5–
1//6! 

A`bgdu Q-+ Rsqhf`bgdu A-+ 
Rdljnu D-+ Lhgnu A-  

1//7+ @%@+ 377+ 776:  !Rodbsqnrbnox ne aqhfgs pt`r`qr9 
dlhrrhnm khmdr `mc hmsdqm`k dwshmbshnm! 

Lhgnu A-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K- 

1//7+ @rsqnm- M`bgq-+ 218+ 307: HRRM ///3,
5226- 

 Ingmrnm,Bntrhmr l`fmhstcdr ne 
bnlo`qhrnm rs`qr hm sgd ehdkcr ne sdm 
Rdxedqs f`k`whdr+ 

Lhgnu A-+ A`bgdu Q-+ 1//7+ @rsqnmnlhrbgd M`bgqhbgsdm+ u- 218+   !Ognsnldsqhb lnmhsnqhmf ne sgd 
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Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ 
Rsqhf`bgdu A-+ Rdljnu D-+ 
Odsqnu F- 

Mn-0+ 66,72- HRRM ///3,5226- ak`y`q 2B 234 enq sgd odqhnc 0885 , 
1//5! 

Jnobgdu U-+  Odsqnu F- 
 

1//7+ @rsqnmnlhrbgd M`bgqhgsdm+ u-218+ 
Mn-7+ o-734,737-  
 

AU ognsnldsqx ne ` onrrhakd nodm rs`q 
bktrsdq o`hq MFB 6/20.MFB 6/75- 
 

Odsqnu F-+ Jnobgdu U-+ 
Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ Lhgnu 
A- 

1//7+ Intqm`k ne A@R+ Mn-2+ o-5/,
56*ohbstqdr- HRRM //6,2878-  

Dwsq`f`k`bshb hmudrshf`shnmr hm Atkf`qh`- 
Oqnidbs Hmchuhct`k F`k`whdr-  

Lhgnu A-+ Rk`ubgdu`,Lhgnu` 
K-+ Odsqnu F-+ Cdmmdedkc L- 

1//7+ Oqnb- UH Rdqah`m,Atkf`qh`m 
@rsqnmnlhb`k Bnmedqdmbd+ Adkfq`cd 6,00 
L`x 1//7+ Dcr- L- R- Chlhsqhidub+ L- 
Srudsjnu+ K- Ononuhb+ U- Fnkdu- Otak- @rsq- 
Rnb- „Qtcidq Anijnuhb“+ MN- 8+ o-224- HRRM 
/4/5,3184- 

 @bshud F`k`bshb Mtbkdh9 qdk`shnmr 
adsvddm mtbkd`q `bshuhsx+ rs`q enql`shnm 
`mc atkfd l`rrdr- Dlhrrhnm khmd 
oqnodqshdr  ne  Rdxedqs f`k`whdr  hm 
QARB,MURR r`lokd- 

Odsqnu F- 1//7+ Oqnb- UH Rdqah`m,Atkf`qh`m 
@rsqnmnlhb`k Bnmedqdmbd+ Adkfq`cd 6,00 
L`x 1//7+ Dcr- L- R- Chlhsqhiduhb+ L- 
Srudsjnu+ K- Ononuhb+ U- Fnkdu- Otak- @rsq- 
Rnb- „Qtcidq Anijnuhb“+ MN- 8+ o-276-   HRRM 
/4/5,3184- 

Atkf`qh`m uhqst`k nardqu`snqx- 
Ltkshbnknq nardqu`shnmr ne Anw .Od`mts 
f`k`whdr-  

Odsqnu F-+ Cdbgdu L-+ 
Rk`ubgdu`,Lhgnu` K-+ Ctbgkdu 
O-+ Lhgnu A-+ Jnobgdu U-+  
A`bgdu Q- 

1//7+ Oqnb- UH Rdqah`m,Atkf`qh`m 
@rsqnmnlhb`k Bnmedqdmbd+ Adkfq`cd 6,00 
L`x 1//7+ Dcr- L- R- Chlhsqhiduhb+ L- 
Srudsjnu+ K- Ononuhb+ U- Fnkdu- Otak- @rsq- 
Rnb- „Qtcidq Anijnuhb“+ Mn- 8+ o-80-  HRRM 
/4/5,3184- 

@rsqnmnlhb`k Uhqst`k Nardqu`snqx- @m 
nudquhdv `mc sgd ok`bd `mc qnkd ne 
Atkf`qh`m nmdr- 
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Odsqnu F-+ Jnobgdu U- 1//7+ Oqnb- UH Rdqah`m,Atkf`qh`m 
@rsqnmnlhb`k Bnmedqdmbd+ Adkfq`cd 6,00 
L`x 1//7+ Dcr- L- R- Chlhsqhiduhbg+ L- 
Srudsjnu+ K- Ononuhbg+ U- Fnkdu- Otak- @rsq- 
Rnb- „Qtcidq Anijnuhbg“+ MN- 8+ o-3/4-  
HRRM /4/5,3184-  

Atkf`qh`m uhqst`k nardqu`snqx- 
Ltkshbnknq nardqu`shnmr ne nodm 
bktrsdqr hm ntq F`k`wx- 

Mdfqdsd B- A-+ Rtkdmshb I- V-+ 
A`bgdu Q-+ L`qyh`mh O-+ 
Ctksyhm C- 

1//7+ QLw@B+ 21+ 0/5:  !Rodbsqnrbnohb Rstcx ne B HU k`lac` 
0438 `mc hsr Qdk`shnm vhsg Noshb`k 
O`q`ldsdqr hm @bshud F`k`bshb Mtbkdh! 

A`bgdu Q-- 1//8+ @%@ 382+ 8/6  “Pt`r`q noshb`k u`qh`ahkhsx9 rd`qbghmf 
enq hmsdqa`mc shld cdk`xr” 

Anssbgdq L-+ Etksy J-+ Akkdq 
G- C-+ Akkdq L- E-+ Aonc`b` 
I-+ Aqjg`qnu A- A-+ A`bg T-+ 
A`bgdu Q+ Ds Ak- 

1//8+ @oI 583+ 063  !Sgd VDAS B`lo`hfm nm sgd 
Hmsdqldch`sd AK K`b Naidbs 2B 55@ hm 
1//6,1//7-! 
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Всичко+ свързано с дейността на Сектор “Галактики” и проектите+ разработвани в сектора+ 
включително и проект “Индивидуални галактики”+ се отразява на адрес 
http://www.astro.bas.bg/galaxies. 
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