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ЗАСТРАШЕНАТА ЗЕМЯ
Човешко въздействие, климатични изменения
и геодинамични опасности

Мнозина предричат, че в близкото бъдеще над
Земята ще тегнат глобални заплахи.
Затова бих искал да спра вашето внимание на
това върху каква планета живеем и кои са
факторите, които са заплаха за Земята.

И
И дали можем да
видим
светлина в тунела?

Земята в космическото
пространство

Земята е третата по отдалеченост от
Слънцето и пета по големина планета в
Слънчевата система. Мястото на Земята в
Сл. с/ма, нейните размери и състав
определят основните особености на
планетата, някои от които са уникални,
поне в рамките на самата Слънчева
система. Наличието на силно
гравитационно поле позволява на Земята
да задържи мощна атмосфера и
хидросфера, които имат определящо
значение за появявата и развитието на
живота.

Конкретните планетарни условия
определят особеностите на
химичната еволюция и възможността
да се развие живот на планетата.
Първото условие, за да се появи
живот на дадена планета, е свързано с
нейната маса. Тя не трябва да надминава 1/20 от масата на
Слънцето, нито да бъде по-малка от 0,001%. Ако планетата е с поголяма маса, то тя ще има висока температура.. При малка маса
планетата ще бъде студена, със слаба гравитация и няма да може да
развие и задържи атмосфера.

От тази гледна точка единствено Земята и
частично Марс в Слънчевата система отговарят
на това условие.

ВтоРо условие е свързано с
подходяща позиция в звездната
система с оглед относително
постоянната и оптимална
радиация, получавана от
Слънцето.
Третото условие е наличието
на течна вода и кислородна
атмосфера.

Тук няма да разглеждаме въпроса: “КОЕ ДЕЙСТВИЕ
СЪТВОРИ ВСЕЛЕНАТА И ЗЕМЯТА И КАКВО СЪТВОРИ
ДЕЙСТВИЕТО?”, тъй като опитът за отговор на този
фундаментален въпрос е извън предмета на този доклад.
Трябва само да подчертаем, че ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ Е
УНИКАЛНА ЗА СЛЪНЧЕНАТА СИСТЕМА - ТОВА Е ДАР,
КОЙТО НИЕ ТРЯБВА ДА СЪХРАНИМ.
Погрешно е човек да живее с убеждението, че е
своеобразен “наместник” на Бога и е призван да бъде
господар на планетата. В тази връзка е уместно да
припомним индианската мъдрост: “Не сме наследили
Земята от своите предци, а сме я взели назаем от
децата си”.

Човекът е поставил
Земята в капан

Много учени
предупреждават, че
човечеството има малко
време за да промени
начина на живот, да
спре или да намали до
минимум пагубното
въздействие върху
естествените
екосистеми, изчерпване
на природните

ресурси и катастрофални въздействия
върху климата.

В своя лекция, произнесена на 23.06.2010 г. на
международен форум в Лондон принц Чарлз
подчертава, че на човечеството му остават само
96 месеца след като малко по-рано той обяви
началото на 100 месеца броене до пълното
изтощение на ресурсите на земята!!!
Макар и да е очевидно, че това
апокалиптично пророчество на принц Чарлз,
произнесено с такава “точност” (!!), да показва
равнището на неговите познания, а също и това
на неговите съветници, които са се снишили до
това равнище, очевидното остава и то е:
ЗЕМЯТА Е ЗАСТРАШЕНА.

Над Земята тегнат и
опасни природни
явления – геодинамични
рискове, климатични
промени и др.

Опасни природни
явления

Japan- 11.03.2011

Най-силните
земетресения
в света след
1900 г.

1. Chile 1960.05.22 - 9.5; 2. Prince William Sound, Alaska 1964.03.28 9.2; 3. Off the West Coast of Northern Sumatra 2004.12.26 - 9.1; 4. Near the
East Coast of Honshu, Japan 2011.03.11- 9.0; 5. Kamchatka 1952.11.04 9.0; 6. Offshore Maule, Chile 2010.02.27 - 8.8; 7. Off the Coast of Ecuador
1906.01.31 - 8.8; 8. Rat Islands, Alaska 1965.02.04 - 8.7; 9. Northern
Sumatra, Indonesia 2005.03.28 - 8.6; 10. Assam - Tibet 1950.08.15 - 8.6;
11. Andreanof Islands, Alaska 1957.03.09 - 8.6; 12. Southern Sumatra,
Indonesia 2007.09.12 - 8.5; 13. Banda Sea, Indonesia 1938.02.01.8.5; 14.
Kamchatka 1923.02.03 - 8.5; 15. Chile-Argentina Border 1922.11.11 - 8.5.

Човешката памет е удивително слаба. Ние забравяме не само по-далечни,
но даже близки събития, щом се появи ново.
След земетресението и цунами в Япония (11.03.2011 г.) ние забравихме
катастрофалното земетресение в Нова Зеландия (22.02.2011 г.),
незапомненото наводнение в Източна Австралия (януари-февруари 2011
г.), гиганското земетресение на о-в Суматра и цунами в Индийския океан
(26.12.2004 г.), при които загинаха над 240 000 души.
Действително мощното земетресение в Япония е най-силното в
историята на страната и четвърто по сила в света – с магнитуда 9.0.
Жертви от 10-те най-силни земетресения след 1900 г.:
1. Китай – Тяншан, 1976 г. – над 255 000 жертви; 2. Суматра – 2004 г. –
около 240 000 жертви; най-големи разрушения от цунами в историята
3. Китай – Хейвиан, 1923 г. – над 200 000 жертви; 4. Япония – Токио,
1923 г. – 142,800 жертви; 5. Туркменистан – 1948 г. – 110 000 жертви
6. Китай – Сечуан – 2008 г. – 87,687 жертви; 7. Северен Пакистан – 2005
г. – 86,000 жертви; 8. Италия – Месина - 1908 г. – 72,000 жертви
9. Перу – 1970 г. - 70,000 жертви; 10. Западен Иран – 1990 г. – 50,000

Най-гибелното земетресение, за което има
летописни данни е станало в Китай през 1556 г.,
при което са загинали над 830,000 души.
жертви.;

жертвите от земетресения
през второто хилядолетие са общо
около 3-4 млн. души. Даже и да са
По летописни данни

няколкократно повече, тези жертви са значително
по-малко от жертвите на войните.

Само от двете световни войни през 20
в. жертвите са над 90 милиона!
Следователно заплахите за Земята не са
естествените геоложки процеси и явления, а
ролята на човека, именно човешкото
въздействие върху нашата планета е истинската
заплаха на нашия земен дом.

Нека да припомним, че
жертвите и разрушенията в
Япония от 11.03.2011 г. са
причинени главно от цунами,
а не толкова от самото
земетресение.
Удивително е, че една
толкова високотехнологична
нация като японците не са
предвидили опасността от
цунами, а именно те са
“измислили” термина
цунами, който в превод
означава “пристанищна
вълна”!

Поради това природните кризи и
катастрофи трябва да са урок за
размисъл, а не повод да се плашат
хората, чиято дейност трябва да е
основана на знания за Земята и
прогнозиране на природните рискове.

Природните катастрофи са част от
естеството на нещата и ние не можем
да очакваме, че те винаги ще ни
отминават

Вулканско изригване

Циклони

Обикновената човешка представа за геоложките
катастрофи най-често се свързва със
земетресенията, вулканските изригвания,
наводненията от типа на библейския потоп,
тропическите циклони, урагани, свлачищата,
просядания в грунта, гигантските морски вълни
цунами и др.

Цунами

Строеж на Земята

Литосфера

Най-динамичните
зони на Земята са
на границите между
литосферните
плочи. Там са
съсредоточени
активните вулкани
и огнищата на найсилните
земетресения

Механизмът на
движението на
литосферните плочи е
свързан с
конвекционните
течения в мантията,
при които се
образуват
конвекционни клетки
по подобие на
врящата вода в един
чайник
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Движението на литосферните плочи
ранен триас (245 Ма BP)

Късна юра (150 Ма BP)

Късна креда (94 Ма BP)

Ликът на Земята след 50 Ма

Земята след 150 Ма

Земята след 250 Ма – цикълът се затваря

Строежът на Земята и особеностите на
нейната повърхност са се оформили и се
развиват непрекъснато от геоложките
процеси. Такива са вулканизмът,
земетресенията, ураганите, наводненията,
свлачищата и др.

Вулканите – типични ендогенни явления
Хавайски вулкан

Циклоните и смерчовете са най-ярките
показатели за динамичната атмосфера

Циклон

Смерч (Торнадо)

Наводненията са сред най-големите и
често проявяващи се природни стихии

Свлачищата са широко
разпространени и много опасни
явления

с. Орсоя, Ломско

Кранево

Варна – Златни пясъци

Владая

Срутище при Преображенски
манастир

Земетресения

Мексико – 1985 г.

Турция – 1999 г.

Хаити – 2010 г.

Къде сме ние?

България е част от Егейската сеизмична зона
на Средиземноморския земетръсен пояс.
От над 250 земетръсни огнища, които са
познати на българска територия, повечето
са в Южна България. Върху сеизмичността
на страната оказват влияния и земетръсни
огнища в Румъния, Северна Гърция
и
Северозападна Турция.

Прогнози
Досега липсва методика за прогноза на
земетресенията. Може да се определи района
(районите), където има вероятност от
земетресения, но не може да се определи
времето и силата на труса.
Необходими са знания, че и земната кора това, което хората смятат за непоклатима
основа, може да се раздвижи. ВСЕ ПАК
ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ

НЕПОКЛАТИМО Е САМО
НЕВЕЖЕСТВОТО.

Естествените природни катастрофи не са
най-страшната страна на човешкото битие.
Още повече, че големите геоложки и
космически катастрофи са много редки
събития. Освен това днес са налице
много средства, чрез които може да се
избегнат или силно да се намалят
последствията от тези катастрофи. По-

страшни са незнанието и/или
илюзията, че човечеството може да
господства над всичко. За
съжаление обаче Homo sapiens се
превръща в мощен геоложки фактор.
И вместо да търси активно пътища за
намаляване последствията от геоложките
бедствия, той сам ги предизвиква.

Съвременните заплахи за планетата:
интензивното нарастване на населението
урбанизацията
нарушаване и разрушаване на
естествените екосистеми
обезлесяването
намаляване на биоразнообразието
замърсяване на околната среда
бързо изчерпване на природните ресурси
въздействието на човека върху климата

Голямото изтискване

Проблемът с нарастването на
населението (7 млрд. през 2011 г.;
9 млрд. през 2045 г.) не е във
възможността за разселване –
днешното население на Земята
може да се събере в площта на
щата Тексас при гъстотата на Ню
Йорк. Проблемът са ресурсите –
храна, вода, енергия (Nat. Geogr.,
януари 2011 г., стр. 55).

Климатичните промени вълнуват всички хора на Земята.
Установено е, че след последния ледников век (LIA) започва
значително затопляне на климата, което продължава и днес.
Поради това трябва да се подчертае, че наблюдаваното днес
затопляне е естествен процес, който е започнал преди 12-10
ка, т.е. преди интензивната стопанска дейност
на човека. Следователно човекът не е първопричина за
този процес, но неговата дейност го подсилва. В тази
светлина търговията с въглеродния диоксид е повече
спекула, отколкото истинска загриженост за климата. При
всички случаи CO2 е следствие, а не фактор. Поради това не
може да се реши проблема, ако се отстрани (намали)
следствието и се остави действието на факторите, които го
причиняват. Още повече призивът “да намалим
парниковите газове с 80 %” е като смешното пожелание
да намалим вулканската дейност.

Какви са уроците на историята. Защото нашата цивилизация
не е първата, която се изправя пред криза. Много общества
са имали екологични проблеми, но са променили начина
си на живот навреме и са избегнали гибелния упадък.
Напр. преди шест века исландците са разбрали, че
свръхползването на тревистите хълмове ще засили ерозията
и ще доведе до тежки последствия за животновъдството и
затова са намалили значително броя на стадата си. Днес ние
съзнаваме, че увеличението на CO2 в атмосферата подсилва
повишението на температурите, но не сме в състояние да
ограничим въглеродните емисии, а организираме “покупкопродажба” фактически на мръсен въздух. Има и други
примери от историята: шумерите, маите и инките, обществото
на Великденските острови и др.

Гробница на маите в
Гватемала – 4 в.

Инки-Мачу Пикчу – Перу, 15 век

Великденски о-ви

Установено е, че ранната шумерска цивилизация от
4-тото хилядолетие пр.н.е. е достигнала
забележителни върхове. Изградената напоителна
система на шумерите е осигурила производството на
храни в излишък и е способствала за възникването
на първите градове, както и до възникването на
първата писменост –клиновидното писмо.
Но поради повишаване на нивото на подпочвените
води е започнало засоляването на почвата, а това е
снижило добивите.
Древен Шумер – ІV хил. пр.н.е.

В резултат са нарушени
икономическите устои на
една от най-великите
цивилизации в историята.
Плодородието е било
подкопано, а с това са
засегнати и основите на
цялата цивилизация.

Аналог на шумерите в Новия свят са маите и инките,
чиято удивителна цивилизация е рухнала поради рязкото
намаляване на производството на храни, причинено от
обезлесяването и ерозията на почвите. Конкистадорите
само ги довършват.
Поучителна е и историята на населението на
Великденските острови (с площ 166 кв. км), започнала
преди около 400 г. от н.е. По това време островите са имали
богата почва и буйна растителност с дървета, достигащи до
25 м и с диаметър 2 м. С нарастването на населението се е
засилило изсичането на горите и опасно засилване на
ерозията. Последвал е глад и практическа гибел на тази
малка и изолирана цивилизация. Днес на тези острови
живеят по-малко от 2000 жители. Това са само три примера
от миналото, които ни показват, че развитието на
икономика, която природата не може да издържи, води

и ресурсите ѝ
винаги имат предели.
до гибел. Природата

Още през 1972 г. Римският
клуб проучи The Limits to
Growth. Растежът на никоя
система не може да бъде
безкраен. Затова е небходимо
балансирано развитие, което
да поддържа равновесието в
природните системи. Иначе
ще следва крах.

Независимо дали е резултат от засоляването на
почвите при шумерите, обезлесяването и ерозията
на почвите при маите, или изсичането на горите,
крахът на тези цивилизации е свързан с рязкото
намаляване на храните. Прогнозите показват, че при
сегашния годишен приръст от над 75 млн. души
населението към 2050 г. ще стане над 9 милиарда
души. Поради това осигуряването на енергия и
продоволствие ще се окаже критичната кризисно
уязвима връзка между икономиката и околната
среда. Това, заедно с другите показани по-горе
опасности, изправя съвременната цивилизация
пред застрашаващи бъднини.

Нека видим в следващите два
слайда част от тегнещите
проблеми на планетата ни
Замърсяването

Интелектът срещу разума

Обезлесяване+парн. газове 
засилване на тенденцията към
затопляне

Нямам възможност да разглеждам по-подробно
отделните опасности, които тегнат над
съвременността. Но в тази връзка не може да се
отмине проблема с климатичните промени, защото
той може би най-ярко фокусира тревогите на хората
днес. Глобалното затопляне днес е хитът и
основната причина да се плашат хората. Защото
това е необходимо на политиците – не случайно
Ноам Чомски казва, че светът се управлява

чрез страх.

Истината е, че в дългата история
на Земята климатичната система винаги е била
много динамична,с хаотично протичащи процеси
и с непрекъснато редуващи се периоди на
затопляне с периоди на застудяване.

Една от най-характерните
особености на климатичните
изменения е тяхната
цикличност.
Климатичната система се
влияе от фундаментални
природни (астрономични,
орбитални, земни) и
антропогенни фактори.

Климатични колебания в историята на Земята в последните 1
млрд. години

Често пъти някакъв привидно незначителен
фактор може да причини климатични
колебания. Това е т. нар. “ефект на
пеперудата”:

За разлика от ефекта на пеперудата, човек
предизвиква “ефект на слона” в стъкларски
магазин

В последните 65 млн. години има очертана
тенденция към захлаждане на климатите, при
което на този фон има епохи на значително
затопляне. Съвременната епоха е показателна за
това.

Действително в дългата история на Земята
динамиката на климатичната система се е определяла
главно от природни феномени – астрономични и
орбитални въздействия, геофизични, геоложки и
географски фактори, които и днес имат първостепенно
значение. Не може обаче да се пренебрегва

негативната роля на човека върху природата и
в частност върху климатите.
Тази роля е
огромна, сравнима с най-мощните фактори от
геоложката история на Земята. Поради това е
важно все по-настойчиво да се подчертава и
отговорността на човека за природното равновесие
и за баланса природа–общество.

Точните измервания показват, че
през последните 130 години
средната температура на земната
повърхност се е повишила с 0,7-0,8o
C. Макар и незначително това
увеличение предизвиква много
отрицателни ефекти с трайно
въздействие, динамизира атмосферата и заплашва планетата с опасни
последици. Сред основните причини
за това е ролята на човека.

Все повече се очертава необходимостта от
преустройство на съвременната глобална
картина към устойчиво развитие на основата
на нови цивилизационни начала и нова
философия. Това изисква развитие на нова
ценностна система, която да постави човека в
съответствие с новите условия на околната
среда, в унисон с природните закони, с
отпадането на представата, че Той е
наместник на Бога. Това изисква и ново
възпитание на всички – от децата до
политиците и утвърждаване на философията и политиката на устойчивото развитие.

Трябва дълбоко да осъзнаем, че,
образно казано, животът на
Земята е застрашен не само и
не толкова от природния
климат, колкото от моралния
климат в човешкото общество,
което се гърчи между алчността
на световните корпорации и
бедността на голяма част от
страните.

Днес, в стремежа да се намалят емисиите на
парникови газове и специално на въглероден
диоксид с 80% в света се изразходват трилиони
долари..., а трябва да се отдели малка част за
образование – Образование, което да обхване
всички слоеве на обществото. Защото на
ужасяващо ниско ниво днес са познанията за
Земята, нейния строеж, интензивна динамика,
сложна и дълга история на развитие. Климатичната
система е част от планетата Земя, в значителна
степен обусловена от нейната динамика и поради
това трябва да имаме познания за цялото – за
планетата Земя, за да вникнем в динамиката на
климатите. Без такива познания общите усилия за
смислени действия срещу тенденцията на глобално
затопляне ще останат без съществен резултат.

Човечеството трябва да положи усилия за да се включи в
естествените биохимични цикли на биосферата, а не да
създава сътресения сред живия свят, особено с
въздействия върху динамиката на климатичната система.
Поради това трябва да подчертаем отново, че
естествените природни катастрофи не са найстрашната страна на човешкото битие. Още повече, че
големите геоложки и космически катастрофи са много
редки събития. Освен това днес са налице много средства,
чрез които може да се избегнат или силно да се намалят
последствията от тези катастрофи. По-страшни

незнанието и/или илюзията, че
човечеството може да господства
над всичко.

са

Все още може да се направят
много неща за да се избегне
опасността за живота на
Земята, но затова е
необходимо обединение около
политиката на балансираното
устойчиво развитие, т.е.
коеволюция (съвместна
еволюция) на природата и
обществото.

Не се ли постигне обединение на политиката
за устойчиво развитие човечеството ще
продължи да лети като свръхзвуков самолет
без да знае къде ще кацне. Проблемът е в
избор на приоритет: господство на разума над
арогантността и глупостта или тъжен край,
подобен на гибелта на динозаврите.

Съвременната
Земя прилича на
претоварен Ноев
ковчег. Тя може да
се оприличи и на
космически кораб,
който е на старт.
Ще излети ли
корабът към други
светове или ще се
разбие на старта?
Това зависи от
разума на човека.

НАШАТА
ПЛАНЕТА
Е НАШЕТО
БЪДЕЩЕ.
Тя е в
нашите
ръце.
МИСИЯТА
НИ Е ДА Я
СПАСИМ!

И още един път да
подчертаем:
Необходими са
увеличаващи се
знания!
Необходимо е също
разумът да контролира
постиженията на
интелекта и да
предотвратява
безумията.
И да помним: природата
и ресурсите ѝ имат
предели.

“И не бягай от нищо, защото Земята е
кръгла и няма къде да избягаш (Петър
Караангов)

„Ние никога не ще се отплатим за
странното и мъчително щастие,
което тая Земя ни даде и което се
нарича живот“.
Константин Константинов

„А навън славеите все тъй
се заливаха с песни. Нямаха си
проблеми, както не си е имала
проблеми природата преди да
създаде човека“
Павел Вежинов
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Summary: The Subject of the current research is to introduce contemporary school geographical education on
theoretical, constructive and effective way in two principal aspects - studying of design and practice of
geography education and apply in theory and practice.
Basic characteristics of modern geography education are defined, also emphasize on general
problems, that reflect on geographical education.
The main accents are demanded within the normative and content issues and problems with the
methodology, geographic competency of future and present teachers.
We propose approach to geographic education and guideline for transformation.

“Никой не може да събуди у другите хора това, което няма у себе си”
Петър Дънов
Уводни бележки
Живеем в интересно и динамично време, в което се пречупват утвърдени норми и
ценности и се изграждат нови. Този процес е достатъчно сложен и отговорен, защото каква е
гаранцията, че днешните приоритети в обществото и образованието ще издържат проверката на
времето и ще реализират необходимия преход?
И дали изобщо има гаранция или очаквания за промяна към по-добро?
За да можем един ден като се обърнем назад да не съжаляваме за нещо, което не сме
свършили, споделяме нашите идеи за съвременните проблеми пред географското образование.
Подкрепяйки мнението на Иван Велчев, който твърди, че решаването на даден проблем
зависи от сполучливото му дефиниране, не можем да очакваме решаване на проблема за
качеството на образованието без да сме определили в какво именно се състои [1].
Надяваме се той да предизвика дискусия, защото пряко или косвено засяга всички,
които носят голямата отговорност да бъдат учители.
Същностни характеристики на съвременното географското образование
Географското образование е елемент на съвременната образователна система, която се
бори за засилване на доверието чрез диалог, информираност, широко обществено съгласие и
ангажираност.
Препоръките и изискванията на ЕС, добрите практики на образователните системи на
страните в света са ориентири, които трябва да се опитаме да следваме, но така, че да запазим
специфичните черти на българското образование и да адаптираме световния опит спрямо тях.
Съхранявайки родната традиция образованието се синхронизира с новите европейски
стандарти, които изискват на изхода младите хора да са придобили ключови компетентности на
ниво, което ги подготвя за живота на възрастни и създава основата за бъдещо обучение и
професионален живот.
Модернизацията на българското образование в обучението по география трябва да
прерасне в система, широко отворена към света, която формира практически стойностни
компетентности.

Съвременните обществени (респ. образователни) реалности формират нова гледна точка
към стойността на географското знание и познание, значението на географската образованост,
като част от общата култура и стил на социално поведение, т.е. фиксират се други акценти и
измерения. Това налага проучване и преосмисляне на постиженията на географското
образование у нас в дълбочина и съчетавайки запазилите своята стойност традиции с иновации
от европейската и световна практика необходимостта да се формира друга философия за
неговото развитие.
Един от основните проблеми на географското образование се изразява в нарастващия
обем информация, която е фиксирана като необходима за усвояване, анализиране и
интерпретиране за разумна дейност в географското пространство и ограничените способности
на ученика [2].
Обучението в съвременното училище е изправено пред необходимостта да формира,
развива и стимулира интереса на учениците към учебното съдържание и учебната дейност.
Активизирането на познавателните интереси на учениците е условие за преодоляване на
отчуждението и нежеланието за учене, за приемане на познанието като път за изграждане на
необходими в съвременния свят качества на личността - информираност, богата култура,
творческа инициативност.
Съдържанието на обучението и учебната дейност на учениците са възможни източници
за „предизвикване” и формиране на интереса. От гледна точка на обучението по география и
икономика ресурсът в това отношение може да се анализира в две посоки:
1. По отношение на структурата и съдържанието на училищните курсове по география и
икономика (ниво “клас”);
2. По отношение на характера и особеностите на учебното съдържание по география
(ниво “учебен материал”).
Изучаването на континентите и океаните е свързано с опознаване на страни и
региони, на народи и култури [3]. Богатството на фактологически материал и разнообразието на
единични понятия се съчетава с развитието на конкретно-образното и причинното мислене, с
овладяването на похвати за логическо запомняне. Всеки нов раздел и тема предизвиква интерес
у ученика, поражда любопитство и желание за опознаване начина на живот на хората по света и
особеностите на непознати природни обекти. Това съчетаване на учебен материал с възрастови
особености на учениците благоприятства формирането на интересите. Запазването и развитието
на проявения интерес, превръщането му в трайна характеристика на учебната дейност на
ученика, зависи в голяма степен от учителя, от неговото педагогическо майсторство.
Изучаването на природната география, на природния облик на Земята означава
усвояване на учебно съдържание с теоретико-обобщаващ характер. Отличаващите се с повисока степен на сложност и абстрактност знания са по-трудни за възприемане, но тяхното
осмисляне допринася за обяснението на редица процеси, явления, закономерности, които ни
заобикалят.
Познаването на природните закони и закономерности, които управляват развитието на
природните обекти, явления и процеси, е много важно за непосредствения живот и за
практическата дейност на хората.
Именно практико-приложната стойност на знанията, значимостта на глобалните
процеси и явления за живота и дейността на човека е възможна насока за стимулиране
интересите на учениците. Друга възможност е включването на екологична проблематика.
Въпросите за опазване на природната среда, за рационално използване на природните ресурси
предполагат дискутиране, анализ, оценка, изразяване на мнение, т.е. активно участие в
учебната дейност, а това се отразява благоприятно върху познавателните интереси на
учениците.
Изучаването на световното пространство в глобален и регионален план е
характерно за курса по география и икономика в ІХ клас. Предвид тенденцията на
икономизация на обучението по география е необходимо разбиране и осмисляне съдържанието
на редица икономически понятия, на общи производствени и стопански процеси, на особености
и характеристики на икономическата политика. Трайното усвояване на знания се улеснява от
включването на проблемния подход, който при изучаването на този курс благоприятно се
съчетава с възрастовите особености на учениците: по-силно развито абстрактно мислене,
способности за обобщаване, теоретично осмисляне и оценки, формиране на модели на цялостно
поведение и дейност, заинтересованост по отношение на обществено-политическия живот.

Проблематизирането на обучението ангажира емоционално и интелектуално, което води до
проява на интерес.
Усвояването на знания за родната страна и родния край повишава интелектуалната
и емоционалната активност на учениците, защото е пряко свързано с географската
действителност, в която те живеят. Всяко познание за близките, непосредствено заобикалящи
ни обекти и явления е интересно, тъй като в много случаи е сетивно доловимо и практически
приложимо. Задача на учителя е да стимулира познавателните интереси чрез актуализация на
учебното съдържание, използване на разнообразни методи и прийоми на обучение, включване
на учениците в учебната дейност.
Концептуална рамка на географското образование в средното училище
1)
Географското образование заема важно място в общото образование на
съвременния млад човек. Позицията му се базира от една страна на общата държавна
образователна политика, и от друга – от неговата т.нар. “абсолютна ценност” в общата
образованост на човека, свързана с разбирането и разумната му дейност в географското
пространство. Тази ценност произтича от уникалната същност на географията като природообществена наука, от нейния “двойствен обект на изследване”.
2)
Географското образование е една сериозна и важна област, свързана с
многобройни социални структури на обществото.
3)
Географията като наука генерира и синтезира информация, идеи, умения,
компетенции, възможности да разберем себе си като действени субекти в сложната система
„човек – общество – природа”. Всичко това точно определя потребностната ниша на
географската образованост в общата образованост на младия човек.
4)
Географското образование е процес, продължаващ през целия живот на човека.
5)
Целта на географското образование е и нормативен модел на обучението веднъж формулирана, тя се превръща в задължителна норма за обучението по география. Тя се
постига чрез дейност и на базата на мотиви. Главната цел на географското обучение е
формирането на географска култура на учениците като част от тяхната обща култура [4].
6)
Географското образование представлява процес на търсене, на изследване, то не
се стреми към налагането на определени културни ценности.
7)
Географското образование е актуално и своевременно, то е въплъщение на
израза “тук и сега” в широкия му методологически и дидактически контекст.
8)
Ключовите понятия на географското образование са по-скоро аналитични
“инструменти”, отколкото формулировки с алтернативно съдържание.
9)
Ефикасността на географското образование може да бъде оценена чрез следните
два критерия: способността на учениците да използват критическото си мислене в новите за тях
ситуации и степента на ангажираност и заинтересованост, демонстрирана по отношение към
ученето.
10)
В идеалния си вид оценяването на учащи се в рамките на географското
образование означава рефлексия, включваща, както цялостната си оценка, така и оценката на
собствения напредък.
11)
Географското образование се опитва да промени взаимоотношенията между
учителите и учениците, между самите ученици давайки им възможност за размисли и диалог.
12)
Географското образование е по-скоро диалог, отколкото дискусия.
13)
Географското образование предполага активно участие и на двете страни; то
насърчава развитието на по-отворени, по-гъвкави и по-демократични педагогически практики.
То окуражава учениците да поемат отговорност и за контрола върху ученето си, да се
ангажират със съвместно планиране на учебната програма и да приемат по-дългосрочни
перспективи за ученето си. Накратко, географското образование в голяма степен е свързано с
нови начини за учебната работа и с въвеждането на нова предметна област.
14)
Географското образование предполага педагогическо сътрудничество и е
насочено към активно, предимно групово обучение [5].
15)
Географското образование се основава на принципа за протичане на постоянни
промени и трябва да се развива в тандем с постоянно променящата се реалност [6].
16)
Географското образование е особена сфера, където съществуващите знания не
просто се предават от учителите или се “откриват” от учениците, а то е предмет на критическо
изследване и диалог.

Успешното
географско образование трябва да се определя от следните
фактори:

ясно разбиране на целите на обучение;

резултативно обсъждане на тези цели с учащи се, като се взимат под внимание
техните собствени коментари, приоритети и ентусиазъм;

редовни проверки, анализиране, а в случай че е необходимо, и преразглеждане
на целите.
Общи проблеми пред образованието рефлектиращи върху географското обучение
Информационната революция и формирането на нов тип обществено устройство
поставя информацията и знанието на преден план в социалното и икономическото развитие.
Изграждането на информационното общество изисква качествено повишаване на
интелектуалния потенциал и с това издига сферата на образование в приоритет на
общественото развитие.
Стратегическите насоки в развитието на образованието в различните страни на света
през XXI в. са свързани със създаването на системи за образование през целия живот, със
запазването на вече съществуващите процеси на хуманизация в различни сфери от човешката
дейност, в адекватното организиране на информационната среда.
Образователната система трябва да подпомага устойчивото развитие на страната, да
формира в един активен и отговорен индивид способността да оценява последствията от своите
действия, както в естествената, така и в изкуствената околна среда, които го заобикалят. Човек
трябва да бъде научен на правилно поведение в техносферата. Формиращото се
информационно-образователно общество поражда и потребността от изследването на
проблеми, свързани с тази съществена част от живота на хората.
Една от характерните черти на съвременното образование е глобализирането му.
Независимо от икономическите, културните, политическите различия на отделни държави,
представите на техните правителства за образованието стават все по-близки
Такива са и изискванията им за националното образование. Образованието трябва да
обслужва интересите на икономиката, обществото и отделните хора, да бъде висококачествено.
Друга проява на глобализацията е наличието на общ пазар, налагащ въвеждането на
международни стандарти в образованието.
Две са основните тенденции в образованието през новия век – постигане на социална
справедливост и повишаване на качеството.
Правейки опит за обосноваване на концепция за качество на образованието, Велчев
насочва вниманието към необходимостта:
• тя да е съобразена с основната цел на образователната система – „да позволи на децата
да достигнат пълния си когнитивен, емоционален и творчески потенциал”;
• да позволява на учителя да изяви професионалните си умения и да ги усъвършенства;
• да съответства на социокултурната специфика на страната, на утвърдените ценностни
ориентации и на образователните традиции;
• да позволява осъществяване на образователен процес, чужд на „моносемантизма”,
насърчаващ възприемането на света като сложен феномен;
• да изисква финансиране на образователната система, съответстващо на задачите,
които стоят пред нея в контекста на амбицията на Европейския съюз за изграждане на
висококонкурентна икономика, основана на знанието [1].
Нормативно-съдържателни проблеми
В процес на дебати е най-важният нормативен документ за средното училище - Закона
за предучилищното и училищното образование [7]. Днес създаването на проект на ЗПУО е
повече от належащо, поради остарелите постановки залегнали в ЗНП от 1991 г. Към мотивите
за проекта за закон открояваме:

Действащата нормативна уредба, която не поставя ясно и категорично фокуса
върху развитието на личността на детето и ученика, с неговата автономност и свобода на
избор.

Преодоляването на основните предизвикателства,
които съвременното
общество поставя пред българското образование, свързано с формулиране на основната цел на
образованието. В информационния век, в който живеем тя не може да бъде механичното

усвояване и възпроизвеждане на готови знания, а трябва да бъде насочена към развитието на
умения за боравене с постоянно променяща се информация и усвояване на методи на учене, на
ключови компетентности и нагласа за учене през целия живот.

Нужда от промяна в нагласите на обществото, учителите и учениците към
учебния процес от възпроизвеждане на знания към тяхното творческо осмисляне и практическо
прилагане.

Належаща оптимизацията на учебното съдържание по учебните предмети с
оглед на по-голяма гъвкавост и децентрализиране на промените в учебните програми на базата
на местните и регионалните потребности.

Необходимост от въвеждане на действаща система за управление и мониторинг
на качеството на образование и обучение.
Един от недостатъците на българското образование, в това число и на географското е
приоритетното присъствие в него на знания, а не на методи и способи за дейност. Поради тази
причина утвърждаването на подходи, поставящи обучаемия в центъра на учебния процес чрез
прилагане на интерактивни методи на преподаване и обучение, с фокус върху ключовата
компетентност „умения за учене” е напълно оправдано. Промяна се налага не само в
предпочитаните и прилагани педагогически технологии, но и в нормативната база.
В чл. 5. на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния
план е записано, че „Завършването на съответната степен на образование гарантира
усвояването на общообразователния минимум, както и на знания и умения, съответстващи на
интересите и индивидуалните възможности на учениците” , а в чл. 12. алинея 1 се пояснява, че
„Общообразователният минимум е основата на общообразователната подготовка. Той включва
задължителни знания и умения, необходими за успешната реализация на учениците в
следващата степен на образование” [8].
Чл. 10. гласи, че „Общообразователната подготовка в българското училище се
осъществява чрез изучаването на учебни предмети, групирани в следните културнообразователни области: български език и литература; чужди езици; математика, информатика и
информационни технологии; обществени науки, гражданско образование и религия (изм. - ДВ,
бр. 95 от 2002 г.); природни науки и екология; изкуства; бит и технологии; физическа култура и
спорт.
Никъде в този закон или в друг подзаконов спрямо него акт не се определят обемът и
качеството на задължителните знания и умения, които да очертаят параметрите на
общообразователния минимум. В проектозакона понятието „държавните образователни
изисквания” е заменено с „национални образователни стандарти”
В самия текст националните образователни стандарти се обвързват със знанията,
уменията и отношенията, които децата и учениците трябва да постигнат като резултати.
Намеренията са в посока разработване на стандарти за учебно съдържание, които да отразяват
минимума и да дават възможност за ранжиране. Така стандартът трябва да се обвърже, от една
страна със задължителния минимум за овладените знания, умения и компетентности, които да
са измерими, и от друга страна да стане основа за конструирането на система за оценяване на
по-високите равнища.
Целта на стандартизацията е повишаване на качеството на образователния процес и на
продукта от него, от което логично следва създаването на възможности за тяхната измеримост.
Логично е знанията, уменията и отношенията, посочени в националните образователни
стандарти да се конкретизират в учебните програми.
Към настоящия момент е необходимо да се:

Разработи и приложи целенасочено ориентирана методология за съчетаване на
географското образование с начините и подходите на обучение по география, които да
допринасят за развитието и обогатяването на теоретико-методологичната база на методиката на
обучението в България през последните десетилетия.

Да се откроят основите на географското образование, чрез разкриване и
обосноваване на същността на географията като научно и приложно знание и като основа за
оптимална редукция при изучаването й на училищно равнище.

Формиране на концептуален теоретико-конструктивен модел на географско
образование в три аспекта: съдържателен, функционален и технологичен, и обособяване на
съответни модули, стимулиращи създаване на среда за учене.


Конструиране, разработване и апробиране на принципно нова методика на
обучението по география, основана на новите потребности.

Извеждане на основните проблеми на географското образование през призмата
на социално-икономическия, културния и геоекологичния процес, контрола и обратната връзка
в обучението. Предложения за варианти на неговото оптимизиране с цел ефективното му
приложение в практиката.
Проблеми, свързани с методико-географската компетентност на бъдещите и
настоящите учители
Методиката на обучението по география - в традиционния или съвременен контекст - е
науката, която трансферира географското познание в образователен ракурс, прави го
атрактивно, ценно, разбираемо за начина и стила на мислене на съвременното поколение. Тя е
инструментариумът, чрез който може да бъде изпълнено със съдържание твърдението:
„Приносът на географията в образованието, според Международната харта на географското
образование, е да допринася за основните умения като грамотност, математичност, графичност,
а също и за развитие на личностна и социална компетентност, особено за пространствените
измерения на ежедневния бит" [9].
Курсът на обучение на бъдещите учители е конструиран така, че да се усвоят в
логическа последователност новите тенденции и съвременните им интерпретации на
българското, европейското и световно географско образование. Приоритетно са обособени
ключови методически въпроси, изискващи специално внимание, които се отнасят към различни
области на научните изследвания: съдържателни – анализ на определени компоненти на
учебното съдържание; структурни – наложителни промени във формулирането и постигането
на общи и тематични цели, на съдържание, форми на урочна и извънурочна учебна дейност;
организационни – свързани с различни аспекти на организацията на обучението; технологични
– акценти върху определени технологии на обучението в цялост и особено върху новите
образователни технологии.
Основните идеи, които са заложени при определянето на тематичните кръгове в курса
са: концептуалния апарат, изграждане на собствено професионално отношение към конкретни
теоретични схващания за географската грамотност и компетентност и към тяхното приложение
в учебната документация; задълбочено познаване на националните и световните тенденции в
сферата на дидактиката и методиката на обучението по география; изследване на техники за
стимулиране на познавателните интереси на учениците и организиране на дейността в екипи;
овладяване на иновативни техники и технологии за развиване на умения за работа с различни
информационни източници; развиване на способност за рефлексия; овладяване на практически
умения за осъществяване на контрол и оценка и самооценка на основата на интерактивни
форми на обучение.
При наличието на огромен обем достъпна информация, както и технологии за нейното
съхранение, обработване и предаване, като един от най-съществените въпроси се явява този за
най-ефективните начини за трансформиране на информацията в личностно достояние. Този
процес обаче има не технологическа, а социална и психолого-педагогическа природа.
Напоследък в общественото съзнание се наблюдава определено разминаване по
отношение на виждането за ролята на учителя. Счита се преди всичко, че учителите трябва да
бъдат високо квалифицирани преподаватели, които преподават на своите ученици натрупаните
с векове знания. Това по същество е необходимо, но недостатъчно условие защото освен
минали натрупани знания е необходимо да се създават и нови, осъвременени и актуални
знания. Те обаче са отражение на определени научни достижения, плод са на сериозна и
упорита изследователска работа.
Необходими са и промени във висшето образование, въпреки влезлите в сила
нормативни документи като Закон за висшето образование [10], Закон за насърчаване на
научните изследвания [11], Закон за развитието на академичния състав в Република България
[12].
Една от най-важните е свързана с осигуряване на прозрачност и гъвкавост на процеса на
обучение и на неговите цели, които да се посочват не само в учебните програми по съответните
учебни дисциплини, а да се акцентира върху тях на всяка лекция и упражнение.
С оглед подготовката на кадри, готови за реализация на трудовия педагогически пазар е
необходимо ориентиране на учебните програми към потребностите на този пазара. Очаква се с

прилагането на такива учебни програми да се работи за постигане на компетентности за работа
в конкурентна среда при спазване на оптимален баланс между фундаментални научни знания,
научно-приложни изследвания, теоретична подготовка и практическо обучение.
За съжаление застаряващата възрастова структура на българския учител подлага на
изпитание преподаватели със значителен педагогически опит, които трябва да се борят за своя
хляб и да се преквалифицират, както и да владеят съвременни компютърни технологии, за да са
конкурентно способни. Очаква се развитие на учебните програми по образователни степени и
на формите за повишаване на квалификацията в посока на тяхната интердисциплинарност.
Малките училища и намаляващия брой ученици налагат потребности от специалисти с
нетрадиционни, специфични знания, умения и компетентности в повече от едно професионално
направление.
При кариерното развитие има необходимост от въвеждане на съвременни модулни
програми с цел разширяване обхвата на квалификациите и насърчаване на свободния избор на
студенти и специализанти, както и създаване на умения и нагласи за самостоятелно планиране
на продължаващото обучение и кариерното развитие.
Нашият образователен подход към географското образование
Потенциалната роля на географията за образованието на младите хора, и по специално
нейната връзка с устойчивото развитие на околната среда, образованието с цел развитие и
глобалното гражданство, са част от темите.
Това, което е необходимо е разумен творчески широк поглед към училищната
география, нейната роля в образованието на всяко човешко същество и техните бъдещи нужди.
Преподавателите трябва да видят как насърчават следващото поколение непрестанно да
проучват реалността и да се отнасят критично към тяхното минало и настоящо обучение.
Сега темата за глобализацията е особено важна, защото международните връзки
непрестанно се променят.
Използването на ИКТ като средство за преподаватели и обучавани никога не е било
толкова популярно и може да бъде приложени към всяка една от фазите на обучение, както
формално, така и неформално. Въпреки значимостта на технологията има много проблеми пред
географите – от достъпа до технологията до идентифициране на ефективната й употреба и
приложение. И което е по-важно - можем да твърдим, че ИКТ променят постепенно
географията, както в работните модели, които географите изучават, така и в официалното
разбиране за това как този предмет може и би трябвало да бъде преподаван.
Задачи и трансформация на географското образование
В условията на съвременна хетерогенна обществена експресивност пред географията в
средното училище се задават две опасности – външна и вътрешна. Първата е предизвикана от
недооценяване на нейната роля, от възприемането й от „отговорните фактори“ като част от
цялото без съобразяване с аргументативното обстоятелство, че тя е единствения предмет,
формиращ системна, социално-ориентирана представа за Земята като планета на човека.
Към това напоследък се прибавя и силната конкуренция на сродни предмети като
икономиката, която има центробежен устрем спрямо същността на икономическата и
социалната география, стремейки се да я държи далеч от регулативните функции на идейния и
предметен център, екологията, обсебваща проблематиката на екологичното образование и
възпитание на ученика, естествознанието, интегриращо физиката, химията, биологията,
географията и астрономията, претендиращо за носител на лидерските функции в техните
научни и образователни взаимоотношения.
Вътрешната опасност се корени в липсата на единно мнение по въпроса за пътищата на
развитието на училищната география сред самите географи. Това ерозира вектора на
изследване и минимизира съдържателния характер и акцент на географското знание.
Би следвало да отбележим един същностен белег на училищното ни географско
образование – неговата функционална неграмотност, генерирана от две съществени
обстоятелства: схоластичния стил на обучение, при който се усвояват абстрактни понятия,
„блуждаещи“ в учебниците десетилетия, оказващи се безпомощни пред реалните задачи, с
решението на които географията е в състояние да се справи; неосведомеността на
преподавателите от една страна за реалните възможности на географската наука, а от друга –

липсата на постоянно действаща информационна система за научна и практическа
приложимост на географския сектор и в частност образованието в обществения живот.
Протичащият с все по-засилващ се ефект глобализационен процес, стимулиран от
агресивна икономизация и адаптивна компютризация преформатира поведението на
географската наука и поставя на дневен ред въпроса за адекватно редуциране на
изследователските й акценти в училищната й географска същност. Те би следвало да включват
както характера и териториалното проявление и резултативност на социалните, политическите
и екологичните процеси, така и локалното значение на природните закони и закономерности.
Последните следва да се възприемат като ресурс за „очовечаване“ на училищната география
чрез налагането на хуманната същност на географията в цялостната стратегия на средното
образование.
Със съзнанието, че всяко мнение за деление и класифициране на географията е
дискусионно и провокативно следва да отбележим необходимостта от наличието на единна
географска структура, включваща два блока:
1. Първи – фактологично-описателно-хорологически, изграден от курсове, които да се
изучават в началното и средното училище, започвайки с географско краезнание, заменящо
общото естествознание, и с регионална география в низходящ таксономичен ред;
2. Втори – конструктивно-изследователски. Задачата на курсовете в него е да дадат
знание на човека за обкръжаващата го среда, включваща физическата, икономическата,
социалната, политическата и социоетническата география, а също и курсове на макро(геополитика, регионално развитие) и микрониво (жизнена дейност на човека).
Изхождайки от това разбиране, конструктивно-изследователският модел следва да
включва:
Общо земеползване като учение за глобалната среда и устойчивото развитие;
Регионалистика, основи на геополитиката, геостратегията, характеризиращи
макро- и микро-нивото в географията;
География на бизнеса, геоинформатика и ГИС-технология, компонентите на
географските информационни общества, модели и методи на териториалната организация на
природната среда и обществото, и пр.
При това акцентът би следвало да се постави върху задачите на микрониво, т.е.
непосредствено свързани с битието на индивида.
Трансформацията на географията в обществена разширява спектърния характер на
нейната същност. Това поставя образованието в средното училище пред задължението да бъде
адекватно на динамиката на природните и духовните взаимоотношения, отреждайки му водеща
роля в структурата на средното образование и в опознаването на многообразието на света.
Рефлексивно обобщение
Потенциалната роля на географията за образованието на младите хора и по-специално
нейната връзка с устойчивото развитие на околната среда, образованието с цел развитие и
глобалното гражданство, са част от темите на изследване.
Това, което е необходимо е разумен творчески широк поглед към училищната
география, нейната роля в образованието на всяко човешко същество и неговите потребности.
В този смисъл настоящият доклад може да се донапише от всеки съпричастен към
проблематиката и способен да даде верни отговори на редица въпроси като:
Какво географско образование ни е необходимо?
Кое е важно за бъдещето на географията и нейния принос в образованието?
Какво учениците очакват от географията?
В каква насока географите трябва да насърчават развитието на училищната география?
С ясната мисъл за невъзможност да бъде изчерпана темата оставаме с наивната вяра, че
сме провокирали професионален интерес към нея. И с надеждата за намиране на пътища за
разрешаване на проблемите на географското образование.
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POST-GLACIAL RECONNECTION OF THE BLACK SEA WITH THE
MEDITERRANEAN SEA
Krasimira Slavova, Veselin Peychev, Dimitar Dimitrov
Institute of Oceanology-BAS, e-mail: slavova@io-bas.bg,

ABSTRACT
Isolation of the Black Sea from the Global Ocean during the LGM led to the establishment of specific
conditions to the Black Sea. The Black Sea level fluctuation were not synchronous with the global sea level
fluctuations during the LGM and post-glacial period. The Black Sea sediments are valuable archives for the
study of past climate changes. This paper focuses on the most recent, post-glacial reconnection of the Black Sea
lake with the Mediterranean Sea. The nature of the evolution of the Black Sea from fresh to marine in the early
Holocene and the timing and time span of the reconnection with the Mediterranean Sea are still debatable
ground. This paper presents new 14C measurements together with the lithological description that show that this
transgression was marine. During June 2009 and July 2011 with financial support by Bulgarian Science FundProject DO 02-337 the cruises on the R/V Akademik are carried out. The 2009 and 2011 cruise expeditions on
board R/V Akademik recovered a series of sediment cores on a number of shallow-to-deep transects from the
Bulgarian shelf and slope.
Key words: Black Sea, Holocene, transgression, regression

Въведение
По време на експедициите, проведени с НИК “Академик” през периода 15.06. 24.06.2009 г. и 27.06. - 03.07.2011 (фиг.1, 2) и в съответствие с работната програма от
изпълнението на проект ДО 02-337 - “Древни брегови линии на Черно море и условия за
човешко присъствие”, бяха извършени следните видове дейности:
 Пробоотбор на материал за датиране на потопените брегови линии на Черно море,
посредством Оптично Стимулирано Луминисцентно Датиране (ОСЛД);
 Пробоотбор на седименти за спорово – поленов анализ;
 Пробоотбор на седименти и молюски за изотопен анализ на Сорг., О16/О18, Sr86/Sr87 и за
радиовъглеродно датиране;
 Изследване на физико-механичните свойства на дънните седименти;
 Ехолотни изследвания.

Фиг.1 Геоложки станции от експедиция с НИК “Академик” 2009 г.

Фиг. 2. Геоложки станции от експедициите с НИК “Академик”
2001, 2009 и 2011 г.

Картиране
Съставените карти и разрези в резултат на експедиционните изследвания, изобразяват
потопени брегови валове и дюни разположени косо до паралелно на бреговата линия (фиг. 3).
Тези дюни и брегови линии са били създадени следствие понижението на нивото на Черно море
до 90-95 m под съвременното.

Фиг. 3. Фрагмент от сеизмоакустичен запис в района
на старите брегове и проектни сондажи (профил н. Емине).

Сондиране
Проби от бреговите дюни бяха получени посредством сондиране с две гравитационни
сонди с различен диаметър, както и с вибросонда. По време на двете експедициите с НИК
„Академик” бяха получени 39 броя сондажи.
Пробовземане
Почти всички получени ядки са опробвани на 10 cm за спорово-поленов анализ. След
това бяха взети проби от молюски, чийто видов състав беше определян на борда на кораба, за
изотопен анализ на Сорг., О16/О18, Sr86/Sr87, радиовъглероден анализ и ОСЛД.
По време на експедицията с НИК „Академик” през 2009 г., ние имахме възможност да
тестваме ОСЛ- датирането за първи път върху потопени брегови линии край българския бряг на
Черно море. Проби за ОСЛД се взеха от ядка 27. Ядката беше дълга 284 cm, така че се наряза на
три секции на работната площадка, след което се пренесе в лабораторията. От наблюдаваните в
ядкозахващащото устройство натрошени черупки стана ясно, че сондата е проникнала в
потопената брегова линия. Тъй като пробите за ОСЛД са чувствителни към светлина, незабавно
бе взет материал от най-долната част на ядката. Пробите за ОСЛД бяха взети с помощта на
пластмасови тръбички с дължина 8 cm и диаметър 2,5 cm, като двата им края бяха запечатани с
непрозрачни ленти, за да се предотврати проникването на светлина в тях.
Полигон „Палеопровадийска”
През юни 2009 г. с НИК „Академик” на полигона бяха извършени ехолотни и акустични
изследвания върху древните акумулативни образувания (валове и дюни), фиг.4. Прокарани са
17 броя сондажи, с цел изучаването на дълбоководните и шелфовите утайки, за определяне на
химичния състав, спорово – поленовите спектри и за извършване на изтопни и
радиовъглеродни анализи. Подготвени са литоложки колонки, които характеризират отделните
фациални разновидности.
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Фиг.4. 3-D изображение на Полигон „Палеопровадийска”,
експедиция с НИК “Академик”, 2009 г.

Полигон „Емине”
Полигон Емине е разположен срещу едноименния нос по профил запад – изток на
дълбочини от 70 до 1500 m. Профилът се характеризира с ярко изразена древна брегова линия
със серия от брегови валове и дюнни образувания. Целта на изследването беше да се изясни
релефа на дъното и да се получат сондажни колонки от плажовите пясъци на акумулативните
валове и дюни. Получените ехолотни и сонарни записи свидетелстват за сложна конфигурация
на древните брегове на Черно море. В резултат на обработка със софтуер “Sonar Pro 11” беше
създадена триизмерна блок – диаграма на древните валове и дюни (фиг.5.). Общо на полигона
за двете експедиции са прокарани 10 броя сондажи с помощта на гравитачни тръби.
Седиментите в тези сондажите са силно уплътнени и примесени със съвременна молюскова
фауна. Изключение прави единствено сондаж 27, който попадна в плажови пясъци и е обект на
специализирани изследвания.
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Фиг.5. 3-D изображение на Полигон “Емине”,
експедиция с НИК “Академик”, 2009.

Полигон „Кокетрайс”
Пясъчна банка Кокетрайс се намира в североизточната част на акваторията на големия
Бургаски залив и отстои на 5,5 km южно от нос Емине и на 15 km източно от Несебърския
полуостров. През периода 1980 – 2009 г., специалисти от Института по океанология с научно –
изследователските кораби „Изследовател” и „Академик” провеждат задълбочени изследвания
върху релефа, геоложкия строеж и генезиса на банката. Извършен е детайлен промер по мрежа
150х150 m, геоложко опробване с ударни тръби и дъночерпатели, драгиране, огледи от
водолази и хидрофизични измервания.
Проведените през 2009 г. комплексни експедиционни изследвания на банка Кокетрайс
позволиха да се получи пълна картина на релефа, геоложкия строеж и произхода на пясъчното
тяло (фиг.6.).

Noah Cruise, 18 June 2009

Area: Cocetrise
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Фиг.6. 3-D изображение на банка “Кокетрайс”,
експедиция с НИК “Академик”, 2009 г.

Получени резултати
Получени са и първите резултати от радиовъглеродните датировки въз основа, на които
е направен дълбоководен разрез на утайките от проведената през 2009 г. експедиция.
Убедително са отделени пресноводни (новоевксински) и морски (холоценски) утайки (фиг.7, 8).

Фиг. 7. Обобщен геоложки разрез на шелфа и континенталния склон по
данни от

14

C (експедиция с НИК “Академик”, 2009 г.).

Фиг. 8. Геоложки разрез по данни от 14C
(експедиция с НИК “Академик”, 2009 г.).

Очевидно е, че се наблюдава ерозионна повърхност по горната граница на слой ІІІ
(новоевксин), която свидетелства за значителен размив, в рамките на който се наблюдава и
стратиграфски хиатус.
Особен интерес предизвикаха резултатите от радиовъглеродните датировки на
СoreAkad09-15, откъдето са взети 5 проби. В повърхностния слой 0–9 cm с морска фауна
представена от Mytiluster lineatus, Mytilus galloprovincialis и Cardium edule. Анализът по 14С
извършен върху черупка от Mytiluster lineatus показа възраст от 6800 год., докато анализът
върху черупки от Dreissena polymorpha показва 8600 год. Вероятно повърхностната граница е
размивна и отразява катастрофалните събития (фиг.9.).

Фиг. 9. Графика на радиовъглеродни датировки
по сондаж Akad09 15 (некоригирани).

По време на експедиционните изследвания, проведени с НИК „Академик” през юли
2011 г., при сондирането на древната брегова линия на дълбочина –85 м в Core Akad11-19
попаднахме на изключително убедителни доказателства, които подкрепят направените по-долу
изводи. Интервалът от 43 до 57 см в ядка Akad11-19 съдържа преходен слой от пресноводни
към солени води. Този слой липсва в ядките, ситуирани на палеобреговите линии от страна на
морето. Първите няколко сантиметра в този слой със смесена пресноводна и соленоводна фауна
се отнасят към бугазския етап от развитието на басейна Точно на границата между
пресноводните и соленоводни глини, която в CoreAkad11-19 е рязка и контрасна, бяха
намерени пресноводни и соленоводни молюски, интактни, съответно Dreissеna rostriformis
(articulated) и Cardium edule (articulated). Получените от нас радиовъглеродни датировки
показаха възрасти съответно 8680±40 г. BP и 6580±35 г. BP.
Изводи:
В резултат на проведените експедиционни изследвания с НИК “Академик” и получените
резултати от различните анализи, могат да се направят следните по-важни изводи:
 Потвърдено е съществуването на древна брегова линия на черноморския басейн,
разположена на съвременни дълбочини 90-120 м;
 Изяснен е релефът и характерът на древните брегови форми (валове, дюни),
посредством ехолотна и сонарна снимка.
 Радиовъглеродните датировки показват основен тренд към по-млади възрасти с
намаляването на водната дълбочина и дистанция от палеобреговите линии по
посока на сушата. Такова представяне на 14C години като функция на водната
дълбочина доказва, че холоценската морската трансгресията на Черно море се е
случила в интервал от време с продължителност доближаваща се до 1000 години.
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RELICT FORMS IN RELIEF IN SHALLOW WATER ALONG THE
BULGARIAN BLACK SEA COAST
Preslav Peev, IO – BAS, peev@io-bas.bg
The structure of the coastal zone embraces conservative, relict and progressive elements. Slopes are
relict as well as the submerged river valleys, submarine terraces and other units remained from previous stages
of development. In front of the Bulgarian coast there are many relict relief forms representing old land sectors
that are currently for one reason or another underwater.
In studying the underwater coastal slope, the underwater terraces in the littoral area are well tracked.
Clearly outlined are rock banks that are probably remnants of an ancient land. The submerged terraces, in
particular the depths of their location, mark ancient coastlines at a lower sea level.
From the statement on the relict relief forms can be drawn the following conclusions:
The coastline passed in front of the rock banks at lower levels of the sea. As a result of the abrasive and
excavating action of the waves their area decreases significantly as the process still continues.
The rocky banks during different stages of development of the coast were part of the mainland and
consequently islands.
The results obtained come into use in the recovery of the shoreline and bays. Especially valuable is the
information for the reconstruction of underwater archaeological landscapes that have been ancient port basins.

Измененията на природната среда на територията на Балканския полуостров в епохата
на холоцена са различни за отделните региони. Ето защо за цялостната палеогеографска
възстановка на терена, включително и на бреговата линия, са необходими данни от различните
области на познанието – геология, геоморфология, палеоклимат, археология. С особена ценност
за настоящето изследване са данните, получени при подводните проучвания.
В. Зенкович в своята монография “Динамика и морфология морских берегов” (1946)
обобщава натрупаната до момента информация от изследванията на геоморфологията на
бреговата зона, като системно излага нейните основни положения. Според него
морфологията и динамиката се намират в неразривно единство, като описанието на формите
на релефа е изкуствено, ако не се съпровожда от анализ на тяхната динамика. Същевременно
формите на движение са тясно свързани със своя морфоложки резултат. Основен динамичен
фактор, формиращ релефа, е вълнението и предизвиканите от него течения.
Развитието на релефа в бреговата зона е резултат от сложното взаимодействие на
ендогенни (вътрешни) и екзогенни (външни) фактори. Вертикалните движения на литосферата
и хидросферата могат да бъдат еднопосочни или с различен знак. За редица крайбрежия са
характерни бавни положителни или отрицателни тектонски движения, като върху тях
въздействат и колебанията на морското ниво, обусловени от измененията в климата, баланса на
водните маси, влиянието на гравитационното взаимодействие, интензивната седиментация,
геоидалната евстазия.
В структурата на бреговата зона Е. Арчиков и А. Степанова (1989: 158–163) отделят
консервативни, реликтови и прогресивни елементи. Консервативни елементи са геоложките
структури, които предопределят развитието на бреговете. Реликтови са склоновете, потопените
речни долини и други елементи, съхранили се от предишни стадии на развитие, а прогресивни
са новосъздадените и развиващите се елементи при съвременното формиране на бреговата зона
– клиф, плаж, абразионни тераси, акумулационни форми. Консервативните, реликтовите и
прогресивните елементи се намират в тясно взаимодействие помежду си.
Пред българския бряг има редица реликтови форми на релефа, представляващи стари
участъци от сушата, които в момента се намират по една или друга причина под вода.

Може би най-древната реликтова форма е пясъчната банка Кокетрайс (фиг. 1).
Разположена е на 5.5 km южно от н. Емине и на 15 km източно от Несебърския полуостров.
Открита е през 1897 г. от английския промерен кораб “Кокетрайс”. Минималната дълбочина е
15.2 m. Банката представлява пясъчно акумулативно тяло, удължено в североизточна посока.
Размерите са приблизително 2 х 1 km. Изградена е от средно– и дребнозърнести пясъци,
литифицирани с карбонатна спойка. До 20 m дълбочина банката е покрита от мидени черупки.
Мощността на пясъците е 26 m под върха на банката. Под тях залягат тъмносиви тини.
При изпълнението на интердисциплинарния проект НЗ 1207/02 “Еволюция на
българското черноморско крайбрежие през късния холоцен и прогнозиране на бъдещото му
развитие” е съставена литоложка схема на повърхностните отложения на подводния брегови
склон, публикувана на няколко картни листа от В. Пейчев (2004: фиг. 4). Описанието на
подводния брегови склон е направено основно по данни от фондови материали на Института по
океанология при БАН (Дачев и др. 1985; Николов и др. 1987; Пейчев и др. 1998), като добре се
проследяват подводните тераси в литоралната област. Ясно се открояват и скални банки, които
са остатъци от древна суша и днес по една или друга причина се намират под вода.

Фиг. 1. 3D изображение на банка Кокетрайс (Ат. Василев).

На 300 m от водната линия и до 6 m дълбочина пред с. Кранево е разположена
стъпаловидна скална банка, покрита с различни по размер блокове, валуни и чакъл. Тя
представлява остатък от старо, размито от вълните свлачище. В горната му част до дълбочина 2
m е оформена съвременна абразионна тераса с широчина до 50 m.
На разстояние повече от 400 m от брега е разположена обширната Аладжа банка с
дължина 3 km и широчина 1.5 km. Банката е остатък от старо свлачище и придава силно
разчленен характер на дънния релеф, покрита е с блокове, валуни, чакъл и мидени черупки.
Наблюдават се свлачищни стъпала с височина от 1 до 3 m. По морфоложки белези челната
граница на предсвлачищния вал се определя на 15 m дълбочина.
Във Варненския залив има скални разкрития в ивица с широчина от 100 до 600 m.
Отделни малки по площ скални банки се срещат и на разстояние до 1400 m от бреговата линия.
На места са запазени стари потопени клифове с вълноприбойни ниши, които маркират
палеобреговите линии при съответни по-ниски нива на черноморските води.
Почти по цялото протежение на бреговата линия, с прекъсвания пред устието на р. Камчия и
р. Фъндъклийска, е разположена скална банка с широчина 30–40 m и дълбочина 5 m. Тя е
изградена от варовити пясъчници и има асиметрична форма, като най-високата й част се
намира непосредствено до брега.
Скални банки се разкриват в южната част пред кк “Слънчев бряг” на дълбочина 12–15
m и около Несебърския полуостров. Абразионната тераса, която се наблюдава около

Несебърския полуостров, достига дълбочина 4–5 m пред източната му част. Тази тераса се е
образувала през античността, когато черноморското ниво е било по-ниско от съвременното с
около 5 m.
Поморийската пясъчна коса е образувана вследствие на томболо – акумулационна
форма, свързана с вълновата сянка, хвърляна от изградения от пясъчници Поморийски остров,
на който днес е разположен градът. Благодарение на вълновата сянка започва образуването на
две пясъчни коси, които постепенно откъсват залива от морето, превръщайки го в лагуна.
Нарастването на плажа започва от юг на север по посока на основното течение, в резултат на
което южната му част е по-широка от северната и в нея са оформени малки дюни.
На разстояние 1.5 km от Поморийската коса, паралелно на нея, е разположена банка
Чимово. Нейната най-издигната част е на дълбочина 7 m, а относителното й превишение над
дъното е 3–4 m. Широчината на банката е 100–150 m, а дължината в посока север – юг е 3 km.
Повърхността й е неравна, съставена от литифициран детритов материал, под който залягат
чакъли и глини. По време на леководолазни спускания на банката е извадена медна шлака със
сгур, която в момента се съхранява в Института по океанология. Очевидно медта е попаднала
тук, след като е била донесена от човешка ръка, тъй като в този район няма условия за
наличието на мед или медни образувания.
На подводния брегови склон в северната част на Бургаския залив се разкриват многобройни
скални банки, изградени главно от неогенски пясъчници и варовици. Пред Поморие са
разположени Поморийският риф (дълбочина 4–5 m), Кръстова банка (5–6 m), Ставро банка
(4 m) и Поморийска банка (6 m). В югоизточна посока пред кв. Сарафово са разположени
риф Сока и скалите Блонд (7 m) и Спитфаер (6 m), а източно от Бургаското пристанище –
Бургаският риф (5 m).
Скални банки се разкриват на подводния брегови склон пред гр. Созопол, пред носовете
Колокита, Св. Агалина, Коракя и Маслен и в залив Каваците. Обширна варовикова скална
банка се разкрива между н. Кюприя и н. Урдовиза. В южна посока скални банки се разкриват
на редица места – пред с. Лозенец, н. Арапя, гр. Царево, н. Рохи, с. Варвара, гр. Ахтопол, н.
Ахтото, н. Синеморец, н. Силистар.
При анализа на средновековните и ренесансовите карти правят впечатление
изображенията на острови, които днес не съществуват, но са били от значение за тогавашните
мореплаватели (места за укриване при силни ветрове, рифови опасности и пр.). Би могло да се
предположи, че през този период бреговата линия е била различна от съвременната, съгласно
изобразяването й от средновековните картографи (фиг. 2).
Съпоставянето на средновековните морски карти със съвременната батиметрична карта,
съчетано с анализ на динамичните процеси в бреговата зона, дават възможност да се
идентифицира местоположението на островите, които днес не съществуват (Пеев, Пейчев 2001:
105–109; Пейчев, Пеев 2002: 78–81).

Фиг. 2. Фрагменти от средновековни и ренесансови карти на Западното Черноморие.

На таблица 1 са показани местоположенията на островите и рифовете според картите.
Трябва да се отбележи, че морските карти са много по-подробни и предоставят по-богата
информация. Те са били предназначени за конкретни практически нужди. В тях освен
островите са изобразявани и рифове, което е било от голямо значение за безопасността на
мореплавателите.
Табл. 1. Mестоположенията на острови и рифове според средновековни и ренесансови карти (Пейчев,
Пеев 2006: 49, табл. 2).
автор
Якоб де Жирондис

година
1452

Албино де Канепа

1489

Батиста Агнезе

1542

острови
1-Камчия
2-Бургаски залив
1-Камчия
2-Бургаски залив
1-Кастрици

рифове
1-Емине
1-Бургаски залив
2-Бургаски залив
2-Ахтопол
1-Каварна

Анонимна карта

1542

Г. Сидери – Калапеда

1552

Антонио Лафери

1565

Д. Хомен

1572

Я. Касталдо

1584

Х. Мартинес

1586

Г. Меркатор

1589

Г. Меркатор

1630

Г. Меркатор

1635

“Пътят на Дунав”

ок. 1660

Никола Сансон
Н. Яйо
Дж. Кантели
Н. Яйо
Г. и Л. Валк

1665
1688
1689
1692
1700

Хоман

Г. де Изъл
Г. Лотер

нач. на
XVIII в.
нач. на
XVIII в.
1730
1720-1730

Матеус Зеутер

1730

Н. Фишер

1741

Т. Лотер

1750

“Нова карта на Турция в Европа”

1789

Г. де Изъл

1-Камчия
2-Бургаски залив
2-Созопол
1-Кастрици
1-Камчия
2-Бургаски залив
2-Созопол
1-Carbona
2-Бургаски залив

1-северно от Варна
2-Бургаски залив
1-Ахтопол
1-Carbona
1-Бургаски залив
1-Carbona
1-Галата
1-Камчия
1-южно от Несебър
1-Ахтопол
1-южно от Калиакра
2-между Емине и
Галата
5 (?)-Бургаски залив
2-Созопол
1-Ахтопол
1-Кастрици
1-Галата
1-Ахтопол
1- голям в Бургаски
залив
1-Бургаски залив
1-Ахтопол
Несебър е даден
като остров
1-северно от Варна
1-северно от Варна
1-южно от Калиакра
1-северно от Варна
1-северно от Варна
1-Бургаски залив
1-северно от Варна
1-Бургаски залив
2-Бургаски залив
2-Бургаски залив
1-Асине
1-Ахтопол
1-северно от Варна
1-Бургаски залив
1-Созопол
2-Ахтопол
1-северно от Варна
1-Бургаски залив
1-Балчик
1-Кастрици
1-Камчия
1-Асине
1-Бургаски залив
1-Созопол

1-Емине
3-Бургаски залив
2-Ахтопол
1-Каварна
1-Емине
3-Бургаски залив
2-Ахтопол
1-южно от Carbona
1-Mauro
1-Китен
2-Ахтопол (?)

1-Камчия
1-Китен
2-Ахтопол (?)

В картите на Балканския полуостров от XVII–XVIII в. също има нанесени острови, като
техният брой е по-малък. Причините се свеждат до факта, че не са предназначени за
навигационна употреба, мащабът е по-дребен и преди всичко има промяна на бреговата линия.
Северно от Варненския залив, срещу средновековния Кастрици, разположен на н. Св.
Яни (местн. Евксиноград), по редица карти е отбелязан издължен остров, който може да се
идентифицира с Аладжа банка, която е с дължина 3 km.
Островите, нанесени срещу н. Калиакра, н. Галата и н. Емине, са били разположени на
днешните им подводни продължения, които се очертават на батиметричните карти и
литоложката схема на подводния брегови склон. Островът, нанесен пред устието на р. Голяма
Камчия може да се идентифицира със сега съществуващата плитчина на дълбочина 5 m,
образувана вероятно върху скална банка от твърдия отток на реката.
На картите, които са разгледани, най-много нанесени острови и рифове има в района на
Бургаския залив. На съвременната батиметрична карта в залива са отбелязани редица скални
банки на дълбочина 4–7 m, за които стана въпрос по-горе (Кръстова, Поморийска, Ставро,
Лахна, Спитфаер, на Блонд, Бургаски риф).
По някои от картите има изобразени рифове, които могат да се свържат с по-малките скални
банки по южното крайбрежие.
От изложението върху реликтовите форми на релефа могат да се направят следните
изводи:
Бреговата линия е минавала пред скалните банки при по-ниски нива на морето. В резултат
на абразионната дейност и обрушването от вълните тяхната площ е намаляла значително,
като процесът продължава и днес.
Самите скални банки през отделни етапи от развитието на брега са били част от материка, а
впоследствие и острови.
Подводните тераси, за които също стана въпрос, и по-конкретно дълбочините, на които се
намират, маркират древни брегови линии при по-ниско морско равнище.
Получените до тук резултати ще влязат в употреба при възстановяването на бреговата линия
и заливите, които са били използвани като пристанищни басейни през древността.
Статията е част от изследванията по проект “Подводна праисторическа археология и
ландшафти на континенталния шелф (SPLASHCOS)”, Акция TD 0902 по програма COST на
7 Рамкова програма на ЕС, както и по проект MAREAS.
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Abstract
The climatic changes, the sea level changes and the palaeoecological conditions of the Black Sea
coastal and shelf areas during the Quaternary have been reconstructed and discussed.
The characteristic feature of this paper is that the data of numerous terrain and marine expeditions
have been summarized with an aim to reconstruct the development of the Bulgarian Black Sea coast and shelf.
The palaeoecological reconstruction have been traced out on the basis of the analysis of the transgressiveregressive cycles, terrace complex along the coastline and lithological and biostratigraphical research on
molluscan fauna and palynological data.
The Quaternary sediments of the regional stratigraphical level have been analyzed from the point of
view of the lithofacies, biostratigraphical and geomorphological position
The established stratigraphical sequence represents stratigraphical levels of the Pleistocene and Holocene
series of the Quaternary system.
Тhe manuscript discusses the geoecological evolution of two major morphological units , the coastal
zone and the open shelf, which are genetically connected. The presented research establishes a new complex
approach to the reconstruction of the dynamic palaeogeography of the Black Sea coast and shelf from the
beginning of the Quaternary 2,6 Ma to contemporary times.

Въведение. Научното изследване на Българския черноморски шелф и крайбрежие е
свързано с осветляване на основни моменти от геоложката история на Черноморската
котловина през кватернера.Представената палеогеографска реконструкция проследява
промените на климата и морското ниво, смяната на палеоекологичните условия
в геоложкото развитие на Черноморското крайбрежие и шелф . Импулс за
научните изследвания от една страна , е нарастващото практическо значение на
шелфа в икономиката на страната като източник на мине рални ресурси и
оценка на нег овата
нефтогазоносна песпективност. Д нес, познаването на
природните процеси като абразията на морския бряг , свлачища, щормове,
цунами и др.,които са пряко свързани с прогноза на г еоложкия риск ,
непременно изискват съвременни п редстави за геоеколог ията и устойчивостта
на средата, в която живеем.Чрез реконструк ция на нейните параметри от най близкото геоложко минало (Холоцена преди 10 хил.години), е възможно да се
прогнозират промените на климата и морското ниво.
Геоложката история на Черноморския басейн през кватернерния период се диктува
главно от климатични фактори. Колебанията на климата са се съпровождали от големи
континентални заледявания и разделящите ги топли междуледникови епохи.От началото на
кватернерния период - 2,6 Ма до съвременната епоха , в Черноморската област са
отбелязани ефектите на четири големи заледявания, съответстващи на четири
регресии на морето: гюнц, миндел рис и вюрм.Регресиите на Световния океан и
на свързаното с него Черно море, са били синхронни съ с заледяванията
Материал и методика. Изследваните сондажи, с дължина от 30 до 60 м под морското
дъно, са прокарани върху геоложки структури на шелфа, които са с висока нефто- газоносна
перспективност: Северна, Априлска, Елизаветинска, Самотино- изток, Самотино- море, Юрий
Годин; и на крайбрежието- в устията на реките Батова, Камчия, Фъндъклийска, Ахелой (Фиг.1)
.Геоложките разрези са изключително представителни, тъй като повечето от тях разкриват
пълната стратиграфска последователност на плейстоценската и холоценска серия.

В статията са обобщени геоложки данни от няколкогодишни изследвания по проекти,
корабни и теренни експедиции. Комплексният подход и едновременното изследване на
крайбрежните лимани, морските фази в осцилиращата връзка езеро- море, терасния комплекс
по крайбрежието и шелфа, както и литологията, биостратиграфията на морските седименти,
предопределят висока степен на достоверност на направените изводи.Стратиграфията на
кватернерните седименти е съгласно Хроностратиграфската схема на регионалните етажи в
Българския черноморски шелф [1], (Табл.1).
Палеогеографска реконструкция.
В началото на к ватернера в Черноморската котловина е съществувал
т.нар.Чаудински басейн, (Долен Плейстоцен; Миндел според Алпийската стратиграфска
скала- преди окол о 800 -900 хил год.) .Следи от чаудинското море съществуват и
днес на българското крайбрежие и шелф . Нивото на този басейн е било
значително по -ниск о от съвременното.
Древната брегова линия на
ранночаудинското море се фиксира на запад от съвременния ръб на шелфа
Бреговата линия най -вероятно е съвпадала със съвременната, а в отделни
участъци,в по - дъ лбоките ерозионни долини, е навлизала и навътре в
очертанията на съвременната суша [2] .В резултат са формирани морски тераси с
чаудинска възраст на ниво 85 -90 м по днешното Добруджанско крайбрежие и на
90-100 м във Варненския лиман, южно от кв.Аспарухово [3].Седименти с
чаудинската възраст са установени на северобългарския шелф, в геоложките
структури Априлска, Самотино -изток, Юрий
Годин: Dreissena rostriformi s
tschaudae (Andrus.), Dreissena rostriformis abchasica Nev., Di dacna tschaudae
(Andrus.), Didacna crassa (Eichw.), [3] , които се корелират с подобни
отложения на н. Чауда , чаудинската тераса от крайбрежието на Керченския
полуостров, Кавказ и Турция [4] .
Биостратиграфският анализ на молюсковите таксони и споро -поленовите
спектри възстановява някои от параметрите на палеогеографската среда през
чаудинско време. Солеността на чаудинск ия басейн е била по -ниска от тази на
съвременния Черноморски басейн - около 8-10 ‰ [5]. Началото на чаудинската
трансгрессия се е осъществявало в условията на прохладен климат, което се
доказва от чаудинските седименти на шелфа и съдържащата се в тях
студенолюбива фауна. Специф ична особеност, свързана с климатичните
условия, е фак тът, че върху черупките на черноморските и каспийск и видо ве,
се наблюдава карбонатна коричка, което показва високо карбонатно
съдържание на водите [6]. Чаудинското море е било със студени бракични
води, а климатът е бил сух и студен. По крайбрежието са същ ествували степни
ландшафти, а от дървесната растителност са доминирали иглолистните видове
[7]. Силното присъствие на молюсково съ общество от понто -к аспийск и тип в
шелфовите утайки маркира т.н. “каспийски” етап от геоложката история на
Черно море.
По време на съществуването на Древноевксинското м оре (Долен
Плейстоцен, първа ф аза на глациалния период Рис), продължава “кас пийската”
фаза от развитието на басейна. Дълбока регресия разделя чаудинск ия и
древноевксинския басейн, по време на която нивото се пони ж ава до 40 -60 m,
което се доказва от дълбокия палеоврез на речните долини от крайбрежието Камчийски лиман [8] .По Добруджанското крайбрежие древноевксинск и тераси
на ниво 50 -60 м са установени при н.Калиакра, гр.Шабла, долината на р.Батова
, Авренското пла то.Навсякъде на шелфа,в структурите Априлска, Северна и
Юрий Годин, древноевксинските седименти залягат с рязка размивна граница
над подстилащите ги чаудински утайки.
Древноевксинският басейн се характеризира все още с бракичен тип
молюскова фауна, но с друг видов състав - г осподстват древни бракични
кардиди, което маркира едностранна връзка с каспийск ия басейн: Didacna
crassa pontocaspia (Eichw.), Didacna crassa parvula Nalivkini, Didacna pallasi
(Prav.)Солеността на басейна е била около 10 -12 ‰. Биостратиг рафският
анализ на молюск овата фауна в съ четание с палинологичните данни,

възстановява студени климатични условия и крайбрежни ландшафти със степна
растителност [7].
Узунларският басейн (Среден Плейстоцен; втора фаза на глациалния период
Рис) бележи превръщането на бракичния басейн от каспийски тип в опреснен
морски басейн, чиято соленост достига 19 ‰. Морски тераси с узунларска възраст
днес се разкриват на ниво 35-40 м при селата Камен бряг, Тюленово, Езерец и
Крапец, н.Галата.
Специфична особеност на узунларск ите седименти от шелфа е, че
едновременно съдържат каспийски и средизем номорски видове : Hydrobia
ventrosa (Mnt.), Abra ovata (Wood.), Cardium edule L. , Paphi a sp. , Dreissena
polymorpha
(Pall.) Нахлуването на средиземноморски води се доказва от
категоричното присъ ствие на първите средиземноморски имигранти. Те се
появяват в молюсково съобщество, в което все още доминират каспийските
бракични кардиди и плитководни гастроподи [8]. Узунларск ата трансгресия
фиксира първото леко затопляне на клима та и увеличение на солеността.
Омекотените климатични условия благ оприятстват развитието на крайбрежни
степи, което доказват споро - поленовите спектри [7].
По време на съществуването на Карангатския басейн ( Среден
Плейстоцен, интерглациал Рис - Вюрм) морското ниво е превишавало
съвременното. Според [5] , нивото на карангатското море в максималната фаза
на трансгресията е достигало до +6 - +8 m.
Изследването
на
карангатските
с едименти
установи
смяна
на
палеогеографската обстановка. Започналото през узунларс ко време лек о
затопляне на климата и увеличение на солеността достига своя максимум по
време на пика на карангатската трансгресия. Установената молюскова фауна е
най-термофилната и най -халофилна ф ауна в геоложката еволюция на
Черноморск ия басейн през к вате рнера. Притокът на средиземноморски води
също бележи своя максимум. Средиземноморското влияние се доказва от
едностранната миграция на еврихалинна и стенохалинна молюскова фауна.
Водите на карангатск ото море са топли и с висока соленост до 30 ‰ [9], което
се доказва от голямото видово разнообразие.
Биостратиграфският анализ на молюсковата фауна : Corbula gibba (Ol.),
Eulimella (Ebala ) pointeli (M.),Cardium paucicostatum Sow., Nucula nucleus
(Linne),Retusa sp , от морски тераси от крайбрежието [10], като Варненска
карангатска тераса, разкриваща се в съвременния клиф на Морската градина на
град Варна и долината на р. Фъндъклийска, доказват прохладен климат, с
тенденция към топъл и влажен климат, който предопределя развитие на
широколистни дъбови и габрови гори по крайбрежието.
По време на вюрмското заледяване съществува т.нар. Новоевксински басейн
(Горен Плейстоцен, късен глациал-Вюрм).Водите му са силно опреснени и
фактически той представлява безотточно езеро-море. Морското ниво пада до минус
90 – минус 100m, като се прекратява връзката със Средиземно и Каспийско море.
По време на новоевксинската епоха се формират морфоложки добре
изразените днес по крайбрежието Батовски и Камчийски лимани.
През новоевксинския етап от развитието на Черно море доминира ка спийски
тип молюскова фауна: Dreissena rostriformis distincta (Andrus.), Dreissena
polymorpha regularis (Andrus.). , която маркира пресноводен приток на води от
Каспийско море. Новоевксинските шелфови седименти възстановяват студен
климат и ниска соленост на водите до около 7 ‰. Студеният и сух климат
благоприятства развитието на степна и полустепна крайбрежна растителност.
В резултат на Холоценската послеледникова трансгресия Черно море се
превръща в морски басейн с палеоекологични параметри, близки до съ временните:
еврихалинна, средиземноморски тип фауна и соленост на водите около 19‰.
В резултат на развитието на черноморската послеледникова трансгресия
съществуват добре запазени геоложки и геоморфоложки следи на шелфа и
крайбрежието, каквито са днешните морските тераси:

- древночерноморска : Hydrobia ventrosa (Mtg.), Monodacna caspia (Eichw.),
Cardium edule L., (ниво 10-20 m по-ниско от съвременното):при Балчишката Тузла,
южно от н.Шабла и др.
- новочерноморска : Mytilus galloprovincialis Lmk., Spisula subtroncata
triangulata (Ren.), Modiolus phaseolinus (Phil.), (ниво 2 m по-високо от
съвременното):устието на р.Батова.
Холоценските седименти, образувани през следледниково време, маркират
началото на съвременния етап от геоложката история на Черноморски я басейн.
Изследваната молюскова фауна е стенохалинна. Солеността е близка до
съвременната. В климатични условия на повишена влажност се развиват дъбови
гори, започва формирането на лонгозен тип гори по речните долини.
Заключение.
В резултат на интердисциплинарното палеоекологично изследване
се налага изводът, че през кватернерния период в Черно море са се сменяли
периодически два типа басейни- каспийски и средиземноморски , което се доказва
от смяната на две качественно различни молюскови фауни - каспийски
полусоленолюбиви и средиземноморски халофилни видове.
За първи път е фаунистично доказано, че през плейстоцена пъ рвото нахлуване
на средиземноморск и води в Черно море е станало още по време на
узунларската трансресия.Този факт, който е с изклю чителна би остратиграфска
стойност,
се
док азва
от
категоричното
присъствие
на
първите
средиземноморски имигранти в узунларските седименти и ще има важно
значение при интерпретиране на геоложката история на Черноморския бассейн
през к ватернера.
Плейстоценска, бракична молюскова фауна съдържат утайките на чаудинския,
древноевксинския и новоевксинския регионален етаж. Халофилно молюсково
съобщество съдържат утайките на карангатския регионален етаж и на
новочерноморския регионален подетаж. Смесен тип фауна е установена в утайките
на узунларския регионален етаж и на древночерноморския регионален подетаж.
В течение на кватернерната история на Черно море се отбелязва неколкократна
смяна на басейни, които са се отличавали съществено по своите палеохидрологични и
палеоекологични параметри. Древният чаудински, древноевксински и новоевксински басейни
са били изолирани от Средиземно море и свързани с Каспийско море, за което свидетелства
съдържащата се в техните седименти фосилна молюскова фауна..Обратно, чувствително
средиземноморско влияние т.е. връзка със Средиземно море, се отбелязва при
съществуването на узунларското, карангатското море и в началото на холоценската епоха,
която продължава и днес.

Фигури
Фиг.1.Геоморфоложка схема на Българския черноморски шелф, показваща позицията на
сондажите в геоложките структури : сондаж C-2-Cеверна; С-3-Априлска; С-И-3-Самотиноизток; С-6 Самотино- море; С-5-Юрий Годин; р. Батова, р. Камчия, р. Фъндъклийска, р.Ахелой
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Таблица 1. Хроностратиграфска схема на регионалните етажи и подетажи на Българския
черноморски шелф (Шопов, 1991).
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Abstract. The South Moesian morphostructural zone is the southern marginal part from the Moesian
continental micro morphotecture. It is regional corresponding with the Lower Danube hilly plane in North
Bulgaria. The zone is limited between the Lover Danube river to the north, the mountains of Fore Balkan and
Stara planina to the south, the Timok river to the west and the Black sea to the east. This area is representing
one of the most contemporary fragments from the large post Early Pleistocene orthoplan in the North-East part
of the Balkan Peninsula. The South Moesian morphostructural zone includes the relics from the Kula syneclise,
Pleven hemisyneclise, Popovo anteclise, Razgrad anteclise,Lilyak anteclyse, Loznitsa syneclise, Shumen
anteclise, Sarta anteclise, Stana anteclise, Fragnen homoclinale, Varna anteclise, Provatiya syneclise and
Momino syneclise.
Post Early Pleistocene morphogenesis in the South Moesian morphostructural zone (south margin of
the Moesian continental micro morphotecture) and the Bulgarian continental micro morphotecture sow some
important differences:
1/ Five morphogenetic processes veer constituted in the area of the Bulgarian continental micro
morphotecture: building of the post Early Pleistocene orthoplan; building of the Middle Pleistocene concentric
morphostructures; building of the Late Pleistocene- Holocene dome-like and mountain morhpostructures;
building of the Holocene uplifting centrums; beginning of the Late Holocene-contemporary orthoplan building.
The area of South Moesian morphostructural zone distinguish with one generation of platform morphostructures
and the beginning of the Late Holocene-contemporary orthoplan building.
2/ The morphogene processes in the Bulgarian continental microplate are connected with the very
important role of the syncinematic listric tectonics. This type of the Quaternary faulting was not (with some very
seldom exceptions) constituted in the area of the South Moesian morphostructural zone.
3/ The Quaternary morphogenese in the South Moesian morphostructural zone has finished earlier,
than the some processes in the Bulgarian continental microplate.
The South Moesian morphostructural zone belong to the Moesian continental platform micro
morphotecture. It is morphogenetic different from the Bulgarian continental mosaic morphostructural micro
morphotecture.

Дунавската хълмиста равнина в Северна България се припокрива пространствено с
регионалната морфоединица Южномизийска морфоструктурна зона. Тя заема най-южните
разкрития на Мизийската континентална микроморфотектура.
Северната граница на Южномизийската морфоструктурна зона е сложния разломен
сноп, който бележи течението на Долен Дунав след вливането на р. Тимок. Този приток
маркира западната граница на зоната между р. Дунав и връх Връшка чука. Южната граница се
проследява по северната периферия на Хемуската морфоструктурна зона [1]. Тя включва
последователно Белоградчишката, Великотърновската, Преславската и Приморската
морфоструктурна област [1]. Към изток Южномизийската морфоструктурна зона се следи в
акваторията на Черно море. В литературата морфоструктурните данни за тази приблизително
1/4 от територията на България са твърде оскъдни [2], [3]. Досегашната представа за
морфоструктурата на тези земи от запад към изток включва датираните по различен начин от
отделните автори, най-често възприемани за горнокредни или палеогенски геоморфоложки
единици: Видинско-Пленнишко издигане, Ломска депресия и Севернобългарско сводово

подуване. Морфоструктурният характер на тези единици най-често се възприема като
априорна даденост, имаща за основание най-общи природно-географски съображения.
Провежданият понастоящем средномащабен анализ [1] на морфоструктурните
особености на източните части на Балканския полуостров показва, че големите негативни
области – Долнодунавска хълмиста равнина, редицата на Задбалканските котловини,
Горнотракийската, Долнотракийската и Западнотракийската низина имат характер на
значителни по размери реликти от някога единния, всеобхватен следранноплейстоценски
ортоплен [1]. Той е бил постепенно разрушаван от започналите в късния плейстоцен
планинообразувателни процеси. Голяма част от неговите земи се е превърнала в планински
масиви [4]. В основата на тези процеси стоят ендогенните сили, които постепенно вземат
превес над екзогенните.
Анализът на следранноплейстоценската морфогенеза на територията на Българската
континентална микроморфотектура показа, че са налице следите на 5 последователно проявени
морфогенетични процеси [5].
Таблица 1
МОРФОСТРУКТУРНИ ГЕНЕРАЦИИ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ [5]
СЛЕДРАННОПЛЕЙСТОЦЕНСКИ ОРТОПЛЕН
Време на възникване – в края и след ранния плейстоцен.
Същност – обширна алувиална саваноподобна заравненост.
Начало на разрушаване и денивелиране – след ранния плейстоцен –начало на кватернерни
планинообразувателни процеси.
Съвременни следи – блоково денивелираните дъна на котловинните морфоструктури,
морфоструктурните коридори, долинни речни морфоструктури, морфоструктурните
прагове, вилафранкски акумулативни заравнености върху листрични призми.
СЛЕДРАННОПЛЕЙСТОЦЕНСКИ КОНЦЕНТРИЧНИ МОРФОСТРУКТУРИ
Време на възникване – началото на късния плейстоцен.
Същност – реликти от ранна генерация на куполни морфоструктури, превърнати от ерозията в
концентрични морфоструктури.
Начало на разрушаване – едновременно с началото на израстването на куполните
морфоструктури над повърхността на ортоплена. Под действието на много активни
екзогенни процеси постепенно превърнати в концентрични морфоструктури.
Съвременни следи – различно добре запазени траси на концентрични морфоструктури.
СРЕДНОПЛЕЙСТОЦЕНСКО-ХОЛОЦЕНСКИ КУПОЛНИ
И ПЛАНИНСКИ МОРФОСТРУКТУРИ
Време на възникване – от средния плейстоцен, продължава и днес.
Същност - многочислени куполни и планински морфоструктури.
Начало на разрушаване – бързото, продължаващото и днес възникване и вертикално и
пространствено (за сметка на реликтите от ортоплена) нараствене на куполните и
планинските морфоструктури сериозно възпрепятства действието на рушителните
екзогенни процеси.
Съвременни следи – Тези куполни и планински морфоструктури, заедно с по- старите
негативни морфоструктури изграждат съвременния релеф.
КЪСНОХОЛОЦЕНСКО-СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ НА ИЗДИГАНЕ
Време на възникване – през холоцена до днес.
Същност - синморфогенни възвишения в котловинните дъна.
Начало на разрушаване – продължаващото и днес бързо възникване и вертикално и
пространствено (за сметка на котловинните дъна) нараствене на синморфогенните
възвишения постепенно ги превръща в куполни морфоструктури. Тези активни
ендогенни процеси сериозно възпрепятстват рушителната дейност на екзогенните
фактори.
Съвременни следи – Синморфогенните възвишения отчетливо се открояват в котловинните
дъна.

КЪСНОХОЛОЦЕНСКО-СЪВРЕМЕНЕН ОРТОПЛЕН
Време на възникване и развитие – през късния холоцен до днес.
Същност – обширна пространствено нарастваща алувиална низина.
Ход на процеса – низинни части на релефа понастоящем свързани с площно разрастващото се
акумулиране на алувиални наслаги по основните речни системи. Изграждането на ортоплена е
в прогресивна фаза.
Съвременни следи – откроява се като добре изразена обширна и все по-разширяваща се
алувиална низина по поречнието на основните речни артерии
За разлика от този ход на кватернерната морфогенеза при Южномизийската
морфоструктурна зона се констатират само следите на първият и последният от горе
изброените процеси. Възникването и развието на следранноплейстоценския ортоплен по тези
места се отличава с оформянето на редица регионални морфоструктури, които липсват в
Българската континентална микроморфотектура. Такива са много нискостилни огъвания на
изходната равнина на ортоплена, които са характерни за териториите с платформен строеж.
Във връзка с това са възникнали платформени по тип синеклизи, антеклизи или тяхни части
(хемисинеклизи и хемиантеклизи). Характерна черта при тях е много слабият, почти
недоловим наклон на някогашната ортопленална равнина. Той придава хомоклиналния
характер на тези регионални морфоструктури. Хомоклиналната същност на въпросния релеф
наложи уточняване на методиката за неговото анализиране. В това отношение благоприятна
регионална особеност са специфичните земеформи, констатирани по тези места. По-високо
издигнатия моноклинален участък бива прорязан по склоновете на долу от често субпаралелни
до паралелни долове. Най-високо издигнатата част на съответната форма на релефа
представлява именно незасегнатия от ровините, доловете или някои малки речни долини
участък. Така се образуват „вилицообразни” вдавания на релефа по посока на наклона. На тази
база бяха анализирани нищожните по градусни стойности на наклона хомоклинални елементи.
Така възникналите платформени по тип морфоструктури са били подложени на крехка
деформация от разнообразно ориентирани, стръмно затъващи разломи (разседи). Важно е да се
подчертае, че никъде на територията на Южномизийската морфоструктурна зона не са
установени следи от листрично разломяване или от какъвто и да е тип кръгови
морфоструктури. В тези земи липсват следите на характерните за Българската континентална
микроморфотектура синморфогенни възвишения. Най-младите видими процеси, които са в ход
в земите на Южномизийската морфоструктурна зона дават ясно указание, че екзогенните
процеси отново започват да имат важно значение за релефообразуването по тези места. Сега те
намират израз във вече достатъчно широката и все повече увеличаваща своята площ
алувиална, абразионна или алувиално-абразионна заравненост с максимална височина от
порядъка на 100 m. Тя може да се счита за началото на формирането на къснохолоценския
ортоплен. Такъв тип екзогенеза е характерен и за територията на Българската континентална
микроморфотектура.
В централните части на Южномизийската морфоструктурна зона, между Свищов и Павликени,
се констатират следите на 14 базалтови могили.
Друга важна особеност на земите на Южномизийската морфоструктурна зона е
констатираното отдавна, очакващо своято съвременна интерпретация наличие на широк пояс
от силно заравнен релеф в карбонатните долнокредни скали с височина до 200 m. Този пояс се
следи източно от поречието на река Русенски Лом. След долината на Суха река поясът
придобива първоначално югоизточна, а след това почти меридионална посока и завършва
северно от земите на Франгенското плато. Подробните изследвания на Кръстев и други автори
[6] показаха, че тази заравнена зона в порцелановидните варовици на Русенската свита е
свързана с проявата на два различни по време карстификационни процеса [6]. Кватернерното
развитие на останките от този следраннокреден релеф днес се маркират по много ясен начин
чрез каньоновидния характер, който придобиват речните долини или суходолия само в
пределите на разкрития на варовиците от Русенската свита. Независимо от ранният етап на
проучванията вече определено може да се каже, че тази регионално добре засебена 200метрова заравненост е всъщност е един пояс от остатъчни възвишения (твърдици) с
платообразен характер. Обширният обхват на тези морфоскулптурни феномени ги прави
сходни с твърдиците в платформените северноевропейски области. В това се състои голямото

отличие между тези природни феномени и имащите напълно различен характер групи от плата
на юг в зоната между Варна, Разград и Попово.
Регионалната
структурна
мозайка
на
Южномизийската
континентална
микроморфотектура включва от запад към изток следите от поредица на различно големи,
типично платформени морфоединици.
В земите между реките Тимок и Арчар и между съответното подножие на Стара
планина и река Дунав са заети от овалната добре засебена Кулска синеклиза (фиг. 1). В нейния
строеж доминират множество плътно разположени помежду си плата. Те са разделени от
сравнително тесни речно-долинни морфоструктури. На изток от река Арчар по северната част
на зоната чак до черноморския бряг се следи обширната Плевенска хемисинеклиза (фиг. 1).
Нейната северна част е отсечена първично от Долнодунавския разломен сноп. Голямата
дължина на тази платформена морфоструктура е свързана с локални изменения на поведението
на хомоклиналата. Вътрешно Плевенската хемисинеклиза е разчленена на второстепенни
блокови елементи. Границите между тях се маркират отчетливо от основните
севернобългарски реки: Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит и Янтра. Централните части
на всеки един от тези блокове имат подчертано платообразен строеж. Обща е тенденцията на
накланянето на въпросните блокове между Арчар и Вит към изток-югоизток (факт, установен
още от Ст. Бончев). Между Вит и Янтра обстановката се усложнява от променящата своето
надлъжно направление река Осъм. Между Свищов и Сухиндол е разположена
субмеридионално ориентираната поредица от 14 неогенски базалтови могили.
Плевенската хемисинеклиза е рязко разширена към юг, южно от линията Луковит,
Плевен, Левски, Павликени, Горна Оряховица. В югозападния ъгъл на тези земи вдаването е
най-чувствително в землищата на градовете Луковит и Угърчин. По тези места [7] очертава
алпийския „Ябланишки клин на Мизийската плоча”. Авторите на статията имат различно
становище по отношение на генезиса и възрастта на този морфоструктурен феномен.
В напречен профил се вижда, че наклоните във въпросната платформена област
постепенно се повишават в южна посока. Именно по южната периферия в земите на Ловеч и
Павликени релефът придобива изразително платообразен характер, сходен с този в източната
част на зоната. Към север, особено в близост с река Дунав, наклоните стават почти
незабележими. Има основание да се смята, че Плевенската хемисинеклиза е част от обширна,
ориентирана по паралела, негативна платформена морфоструктура. Нейните осеви части и
северен борд понастоящем остават на румънска територия. Те са дълбоко погребани
вследствие пропадането на северния борд на руптурите от Долнодунавския разломен сноп
(фиг. 1).
Източно от река Янтра обстановката в зоната търпи коренни промени. По тези места се
констатира всеобщо повишаване на релефа от порядъка на десетки и в някои случаи на
стотици метри. Тук липсва така предопределения от севернобългарските реки (между Арчар и
Янтра) второстепенен блоков строеж. Обширната територия е заета от платообразни
заравнености и плата. Последните са пространствено групирани така, че ясно очертават
регионалните морфоструктури по тези места.
Северно от линията Балчик – Добрич – Дулово – Кубрат – Ветово и поречието на река
Бели Лом може да счита, че се следи продължението на Плевенската хомосинеклиза. По тези
места речните долини и суходолия имат U-виден характер на напречния долинен профил.
Особен интерес за следващи проучвания представлява пояса между посочената граница и
линията минаваща северно от Франгенското плато – Генерал Киселово – Каолиново – Исперих
– Цар Калоян. Именно тук е локализиран вече споменатия феномен на пространствено
обширни заравнени участъци с надморска височина от порядъка на 200 m. В тази ивица
речните долини и суходолия имат каньонообразен характер. В заравнените участъци между
тях липсват открояващи се на релефа плата или групи от плата. Твърде възможно е точно този
пояс да маркира присъствието на вече споменатите по-горе обширни платформени остатъчни
възвишения в релефа. Въпросът подлежи на детайлни изследвания. Южната част на земите от
зоната на изток от река Янтра отново съществено променя характера на своя платформен
релеф. Речните долини и суходолия в тази част загубват своя каньонообразен характер и найчесто придобиват V-образен напречен профил. Във вододелните участъци между тях се
констатират редица групи от плата и платообразни възвишения. Техните морфоструктурни
особености позволяват да бъдат обособени от запад към изток и от север към юг Поповска
антеклиза, Разградска антеклиза, Лилякска антеклиза, Лознишка синеклиза, Шуменската

антеклиза, Съртенската антеклиза, Станската атеклиза, Франгенската хомоклинала,
Варненската антеклиза, Провадийската и Моминската синеклиза.
Къснохолоценско-съвременният ортоплен има своето най-ясно развитие именно в
земите на Южномизийската морфоструктурна зона. Неговият характер в поречието на река
Дунав и нейните притоци е алувиален характер, а по черноморското крайбрежие – абразионен.
И при двата случая обособяването на следите от този морфогенериращ етап са повече от
очевидни.
Направеният преглед показва, че между кватернерните морфогенни процеси при
Южномизийската и Българската континентална микроморфотектура са налице съществени
различия:
1. Брой на морфогенните актове – само два при Южномизийската срещу пет в
Българската континентална микроморфотектура [5].
2. Морфогенните процеси в Южномизийската микроморфотектура са започнали и
приключили по-рано от началото на морфогенезата в Българската микроморфотектура. Тези
процеси имат за обект непосредствената повърхност на ортоплена.
3. Очевидни са различията в характера на морфогенезата при двете
микроморфотектури. В рамките на Българската микроморфотектура прави впечатление много
обилно насищане на прояви от листрична тектоника и формиране на различни генерации от
кръгови морфоструктури. Тук ортопленът е бил подложен на крехки (разломни) деформации,
които се дължат на състоящата се от нормални разседи и листрични разломи регионална
разломна мрежа. В Мизийската микроморфотектура е налице пълна липса на следи от прояви
на листрична тектоника и на формиране на кръгови морфоструктури. Регионалните структури
по тези места имат характер на платформени огъвания.
4.
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следранноплейстоценския ортоплен в двете микроморфотектури. Не случайно за Северна
България е характерен хълмисто-равнинен и платовиден релеф. За земите на юг от
Старопланинската верига има участъци с много добре изразен равнинен и низинен характер.
5. В земите на Мизийската микроморфотектура единствените остатъчни възвишения
(твърдици) са малките по размери базалтовите могили между Свищов и Сухиндол. В строежа
на Българската микроморфотектура съвременната обстановка в реликтите на ортоплена е
твърде пъстра. Така в Горнотракийската морфоструктурна зона, наред с добре изразените и
обособени равнинни, низинни и котловинни участъци са налице и широкообхватни остатъчни
възвишения (Овчехълмието, земите между селата Драгомир и Блатница, Пловдивските тепета,
масивите на Драгойна и Мечковец, глинесто-карбонатната твърдица между Димитровград,
град Марица, Хасково и Харманли, Керменските височини, Светиилийските възвишения,
Манастирските възвишения, Бакаджиците, Хисаря, участъка Караново – Българово, Върли
бряг, Медни рид и Папията). Паралелно с това тук се очертават ясни синморфогенни
възвишения (Чирпанските възвишения, Камен баир при селата Желювойвода, Санстефано и
участъка Рогово – Оман, южно от Бакаджиците. Тези морфоелементи са в преобладаващата си
част по периферията на зоната. Не е изключено някои или голямата част от изброените
твърдици да попадат в зоните на по-млади синморфогенни издигания. Указание за това е
интензивно проявената на редица места (Каблешково и др.) листрична тектоника. Очевидно е,
че платформената по характер Южномизийска морфоструктурна зона е засегната много поскромно от кватернерните деформационни процеси в сравнение с ортоплена в рамките на
Горнотракийската морфоструктурна зона. Това е сериозно указание за съществени морфогенни
различия между двете съседни микроморфотектури.
Очевидно е, че двете континентални микроморфотектури, които съставят съвременния
релеф на източната част на Балканския полуостров се отличават със съществени особености.
Има всички основания да се приеме, че Мизийската континентална микроморфотектура има
характерен платформен облик. При него морфогенните процеси очевидно са ограничени по
брой и по размах на деформационните явления. При Българската континентална
микроморфотектура доминантният характер на релефа принадлежи на планинските
морфоструктури. Тяхното възникване и развитие е резултат на специфичната за повърхността
на земната кора листрична тектоника и породените от нея кръгови морфоструктури.
Така очертаващите се генетични различия между Мизийската и Българската
континентална микроморфотектура се допълват от техните пространствени взаимоотношения
[5]. Един от основните фактори за интензивното планинообразуване в Стара планина и

Предбалкана е започналото през късноалпийското развитие подпъхване на Мизийската
микроморфотектура към юг под Българската.
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Abstact. The area between Vardar and Middle Struma Rivers (South Western Bulgarian, North Western
Greece and Eastern part of Republic Macedonia) was a fragment from the large developed in the most part of
South Eastern Europe Post Early Pleistocene orthoplan (Tzankov et all., 2005). It savanna similar placid relief
was created the favorable conditions for the building of the braded river basins of Middle Struma,
Strumeshnitsa, Bregalnitsa and Kriva reka. Every of them were characterized by different continental alluvial
deposits. Their investigation is beginning with the present article.

Провежданият през последните години анализ на палеогеографската обстановка в
североизточната част на Балканския полуостров [1] показа, че от началото на Късния Миоцен
до края на Ранния Плейстоцен, тези територии са имали саваноподобен до гористо или
тревисто степен равнинен релеф, отводняван от наколко сплетени реки. В следващите редове
са представени първите резултати от изследванията на ареала между част от Среден Вардар (в
сектора град Скопие и пролома Демир Капия) и Средна Струма в пограничния участък между
Югозападна България, Северна Гърция и източната част от Република Македония (Фиг.1). Във
въпросните земи горномиоценските континентални алувиални наслаги понастоящем се
разкриват по поречието на Среден Вардар и притоците му Крива река и Брегалница (в
землището на град Кочани и в района между градовете Делчево и Берово) и Средна Струма и
притока й Струмешница (Фиг. 1).
Досегашните полеви наблюдения показаха, че във всеки от гореизброените речни
участъци се отличава с различна горномиоценска алувиална скална последователност. За
съжаление регионалните палеонтоложки изследвания на находките от късномиоценска бозайна
фауна от различни македонски находища е в началната си фаза [2]. Но даже и получените до
сега резултати показват, че са налице значителни възрастови разлики при горномиоценските
наслаги от различните локалитети (Фиг. 1).
В поречието на Среден Вардар, между град Скопие и пролома Демир Капия (Фиг. 1)
разглежданите алувиални наслаги са представени от дебели няколко десетки метра, литоложки
относително монотонни дребнозърнести (по-рядко среднозърнести) на места алевролитни
белезникави до сиви или сивобелезникави пясъци до много рахло споени пясъчници. Според
нас има достатъчно основания тези горномиоценски отложения да бъдат засебени като
Средновардарски генетичен литокомплекс. Неговата основа за сега не е добре проучена
поради недостатъчната разкритост. Очевидно се касае до почти неразкриващи се на
повърхността, дебели от порядъка на няколко метра по- грубок ъсови (едрозърнести пясъци до
дребнокъсови конгломерати) наслаги. Намерените в тях фосилни останки от бозайници от
находищата Умни дол, Киро Кючук, Караслари и Возарци показват възраст Среден Туролий
[2].
По поречието на Средна Струма (Фиг. 1) горнонеогенските алувиални утайки са
включени в намиращите се в суперпозиция, но с различна пространствена издържаност

Орановски и Слатиновски генетичен литокомплекс, Градищенска реперна пачка, Струмянски и
Пиперишки генетичен литокомплекс [1].
Локално разпространеният в землището на град Симитли Орановски генетичен
литокомплекс изгражда основата на горномиоценския разрез. Неговите

долни части се състоят почти всецяло от дебели около 50 m тъмносиви полигенни несортирани
конгломерати (късове главно от амфибол, гранит и кварц) със здрава глинесто-песъчлива
спойка. На места те се прослояват от дебели до 2 m пластове от дребно- до грубозърнести
пясъчници. Нагоре в разреза, с постепенен преход следва дебела между 120 и 150 m сложна,
незакономерна
алтернация
между
сивозелени
олигомиктови
и
алевритни
неравномернозърнести пясъчници, глинести пясъчници, алевритови аргилити, песъчливи
алевритни и чисти глини. В тях се следят от 2 до 16 въглищни пласта и въглищни чернилки.
Общата дебелина на комплекса не превишава 200 m. Възрастта на наслагите, по
палеофаунистични данни (бозайници) е Късен Валезий.
Слатиновския генетичен литокомплекс следва с размивна граница върху Орановския
генетичен литокомплекс или върху пъстра по-стара скална подложка. Разрезът му се състои от
крайно и незакономерно пространствено разположени и взаимно заменящи се прослойки, лещи
и неиздържани пластове или пачки от псефитни, псамопсефитни, псамитни, псамоалевритни,
алевропелитни полигенне елувиални наслаги. Дебелината на разреза широко варира между 100
и 600 m. Възрастта на наслагите, по палеофаунистични данни (бозайници) е от края на Късния
Валезий.
Пространствено много добре издържаната Градищенска реперна пачка започва с
постепенен сравнително бърз преход от разнообразните наслаги на Слатиновския генетичен

литокомплекс. Разрезът й представлява пространствено добре издържана, следима по цялата си
разкритост, различно дебела пачка от предимно сивозелени, сиви, по-рядко масленозелени, порядко жълтеникавокафяви до сивокафяви, по правило плътни, несло исти до неясно слоисти
или масивни , рядко чисти, най-често различно песъчливи глини с вторични карбонатни
повлекла по пукнатините. Количеството на песъчливата компонента по правило се повишава
нагоре в разрезите. Общата дебелина на пачката рядко достига 15 и повече метра. Възрастта ú
по палеофаунистични данни (бозайници) отговаря на началото на Ранния Туролий.
Струмянският генетичен литокомплекс започва с бърз, постепенен преход от горнището
на Градищенската реперна пачка. Разрезът му включва мощни, несортирани, незакономерно
редуващи се бежови или сиви, сивозелени, белезникави, жълтеникави полигенни валунни или
блокови конгломерати и брекчоконгломерати с често обилна ронлива, песъчливо-гравийна
спойка, полигенни, прослоени с гравелити пясъчници, пясъци, алевролити, много рядко глини
и тънки въглищни прослойки, пластове и въглищни чернилки. Теригенните скални
разновидности са зле сортирани или без гранулометрична сортировка. Те образуват
пространствено неиздържани, бързо изклинващи, взаимно странично зацепващи се пачки,
пластове, прослойки или различно големи лещовидни тела. Псефитните късове са предимно от
гранити и по-малко мрамори, гнайси и амфиболити. Дебелината на литокомплекса варира в
широки граници от няколко стотин до над 1700 m (по сондажни данни). Възрастта на тези
наслаги е определена по палеофаунистични данни (бозайници) като Ранен Туролий до втората
половина на Средния Туролий.
Пиперишкият генетичен литокомплекс започва с постепенен бърз, но отчетлив преход
от Струмянишкия. Той се състои от мощни, несортирани, незакономерно вертикално и
латерално редуващи се, много характерно червено, червеникаво, оранжаво-червено, виолетовочервено или по-рядко ръждиво-червено оцветени полигенни, валунни, блокажни, но най-често
среднокъсови конгломерати и брекчоконгломерати със здрава червеникава или червенокафява, зле сортирана гравийно-алевритово-глинеста на места обилна спойка; прослоени или
зацепващи сне със също червено или червено-кафяво обагрени гравелити, пясъчници, рядко
пясъци, алевролити и много рядко зелени или червени глини. Скалните разновидности са зле
сортирани или без гранулометрична снортировка. Те образуват пространствено неиздържани,
бързо изклинващи, взаимно странично зацепващи се пачки, пластове, прослойки и различно
големи лещовидни тела. Псефитните късове са предимно от мрамори и по-малко от гранити,
гнайси и амфиболити. Дебелината на литокомплекса е от порядъка на повече от 350 m.
Възрастта на скалите е вероятно в интервала от Средния Туролий до края на Миоцена.
В поречието на река Струмешница и в землищата на град Струмица, село Костурино,
град Валандово и селата Пръстен и Башибос (Фиг. 1) в късномиоценските разрези се очертава
наличието на поне три генетични литокомплекса, които може да бъдат означени съответно като
Пръстенски, Башибоски и Костурински (?Пиперишки).
Разкритията на Пръстенския генетичен литокомплекс са констатирани за сега в големия
дол, непосредствено южно от село Пръстен (Източна Македония). Разрезът е непълен – не се
разкрива основата му. Видимата му част е представена от дебели от порядъка на десетина
метра паралелно до косо наслоени, пространствено недобре издържани плътни варовити
пясъчници, пясъчници или глинесто-варовити пясъчници с червеникав, оранжев дво ръждивочервеникав цвят. Сред тях е открояват отделни, често бързо изклинващи по протежение поустойчиви на ерозията пластове от варовити пясъчници до песъчливи варовици с дебелина от
един до няколко дециметра. На това място, върху въпросния разрез се разполага Башибоският
генетичен литокомплекс. Той се състои от несортирани, често неясно наслоени средно де
дребнокъсови конгломерати и брекчи със често обилна грубопесъчлива спойка. В тези скали са
намерени вкаменелости от бозайници (в района на село Башибос и при село Пръстен).
Дебелината на тези грубокластични алувиални наслаги достига видимо до няколко десетки
метра. Намерените вкаменелости (от бозайници) свидетелстват за възраст – границата между
Валезия и Туролия.
В клисурата между град Струмица и село Костурино и по нейните западни склонове се
разкриват алувиални наслаги, които по своите литоложки и текстурни особенности са почти
напълно сходни с тези на Пиперишкия генетичен литокомплекс от поречието на Средна
Струма. Поради значителното разстояние между двата ареала за сега е по удачно да се приеме,
че се касае за самостоятелен – Костурински генетичен литокомплекс, който може да се счита за
пространствен, а може би и времеви аналог на Пиперишкия.

В землищата на градовете Делчево, Пехчево и Берово по поречието на река Брегалница
(Фиг. 1) от засега недобре изследваните късномиоценски глинесто-песъчливи алувиални
наслаги при селата Звегор и Стамер са намерени вкаменелости (от бозайници), които определят
възраст от граничната зона Миоцен – Плиоцен.
За сега остават неизследвани евентуалните находища от късномиоценски алувиални
наслаги по поречието на Крива Лакавица (между градовете Щип и Струмица) и по поречието
на река Брегалница в землището на град Кочани.
Досегашните резултати от започнатите проучвания показват, че през късномиоценското
си развитие изследваните земи са били поприще на мощните водни артерии на няколко
сплетени реки в условията на саваноподобен релеф [1].
Referents
[1] Tzankov, Tz., N. Spasov, K. Stoyanov. 2005. Neogensko-kvaternerna paleogeografiya i
geodinamika na Sredna Struma. Univ.izdat. “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, ISBN 954-680-365-0, 200
p.
[2] Geraads, D., N.Spassov, L.Hristova, G.N.Markov, R.Garevski. 2012. Large mammal faunas
from the late Neogene of the F. Y. Republic of Macedonia.

“ПУСТИТЕ” ПЛАЖОВЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО
КРАЙБРЕЖИЕ
(“PUSTITE” PLAZHOVE PO BALGARSKOTO CHERNOMORSKO
KRAYBREZHIE)
Галин Петров, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, gbpetroff@abv.bg

“WASTE” BEACHES OF THE BULGARIAN BLACK SEA COAST
Galin Petrov, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, gbpetroff@abv.bg
Abstract: This article presents the opposite of the common opinion in the Bulgarian media that all beaches of the
Bulgarian Black Sea coast are teeming with tourists and the coast line is overdeveloped and has turned into a
“concrete jungle”. It presents several examples of beaches whose capacity is much higher than this one of the
local accommodation establishments. This fact indicates that there are opportunities for further development.
These beaches cover about one fourth of the total length of the beaches along the Bulgarian coast. The main
reason for the existence of waste beaches along the coast highlighted the lack of adequate transport
infrastructure. In the development of these areas, it is necessary to avoid the mistakes that were made in some of
Bulgarian resorts and coastal settlements.

Славата на България като туристическа страна до голяма степен се дължи на
популярността на нашето черноморското крайбрежие. Общата дължина на бреговата линия на
страната е 378,13 km. Най-северната точка е н. Сиврибурун, а най-южната – устието на р.
Резовска. Разстоянието между двете крайни точки е 199 km, което определя коефициент на
разчленение за целия бряг 1,9 [1].
Взаимодействието между морето и сушата е оформило сложна и разнообразна брегова
линия. Крайбрежната ивица с ширина 1-3 km може да се причисли към най-ценните в ресурсно
отношение територии. Тя се състои от плажни ивици, клифови откоси, свлачищни склонове,
лиманни низини, някои с езера и блата, крайбрежни низини с лагуни, скалисти носове,
остатъци от ниски морски тераси, няколко малки острови, подводни скали и др.
Едни от най-разпространените акумулационни форми по крайбрежието са плажните
ивици. Те представляват най-млади природни образувания, които обикновено са формирани в
тилната част на заливите на границата със сушата. Това са твърде динамични релефни форми,
които често променят, понякога за кратко време, очертанията и площта си. Като естествени
акумулативни образувания те имат важна роля за опазване на брега от абразия, като с
присъствието си постепенно умъртвяват силата на морското вълнение.
Пясъчно-плажните ивици и дюнните пясъци заемат 28% от дължината на българския
черноморски бряг [2]. Тази цифра не включва тесните и малките пясъчни ивици, песъчливочакълестия плаж, характерен за някои участъци от крайбрежието. С добавянето на тези
участъци делът на плажовете нараства на 36,8% или общо около 139,2 km. Ако се прибавят и
най-малките и тесни плажове и тези участъци, където акумулацията на материал е комбинирана
с абразия, общата дължина достига 154,8 km или 40,9% [1]. Тази стойност е много близка до
данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 160 km обособени
плажове.
По Българското Черноморско крайбрежие са се формирали около 70 плажа, в една или
друга степен годни за рекреационна дейност. Общата им площ заедно с дюнните пространства
е около 9 200 000 m2. От тях активната плажна площ заема 4 200 000 m2, а дюнните
пространства – 5 000 000 m2 [3].
Според данни на МРРБ общият брой плажове е 207, но разликата произлиза от факта, че
за целите на концесионирането, някои от тях са разделени на отделни участъци с различни

имена. Трябва да се уточни, че някои от плажовете, като Гарда и Вромос, поради замърсяване,
не представляват интерес от гледна точка на рекреационната дейност.
Освен това, през последните години някои плажове прекратиха съществуването си. Такъв
пример е Овчаровският плаж и два по-малки плажа в близост до него (Фиш-фиш и Ресторант789), заличени заради строителството на крайбрежната дамба между Балчик и Албена [4].
Малките, изкуствено формирани плажове между Балчик и Двореца също станаха
неизползваеми за рекреационна дейност поради обрастване с растителност.
Настоящият доклад представлява контрапункт на настойчиво налаганото в родните
медии становище, че цялото ни крайбрежие представлява “бетонна джунгла”, че всички
плажове са препълнени с туристи и са натоварени далеч над реалните си възможности.
Всъщност, ако отчетем действителните данни ще открием, че според съотношението леглова
база/капацитет на плажа, сме свидетели и на двете крайности – от плажове без туристи, до
плажове с многократно превишени възможности да поемат потенциалните туристи. Разбира се,
има и сравнително балансирани варианти като к.к. Албена и с. Кранево. Първичната
информация за активната площ на плажовете се базира основно на данните от Националния
концесионен регистър, доклади на МРРБ, Общинските планове за развитие и Общинските
програми за развитието на туризма на крайморските общини. Използвани са данни и от научни
публикациии, а при необходимост и измервания по топографски карти и сателитни
изображения. Данните за капацитета на къмпинги, хотелски и ваканционни комплекси,
новопостроени вилни селища са взети от съответните сайтове, а за курортните комплекси с
национално значение – от НСИ.
В рекреационната география относно капацитета на плажовете са възприети следните
нормативи: за градски плажове – от 2 до 4 m2 на един турист; за крайградски плажове – от 4 до
5 m2; за курортни плажове – от 6 до 8 m2; за изолирани и луксозни плажове – 13-15 m2 [5]. В
настоящия доклад при изчисляване капацитета на плажовете е използвана стойността 8 m2 на
един рекреант.
Като характерни примери за празни плажове или с минимален брой плажуващи можем да
посочим плажовете около Дуранкулак, Крапец и Шабла. Общата им активна площ е около
527 000 m2 т.е. те могат да поемат контингент от 65 875 едновременно плажуващи рекреанти
(при норматив 8 m2). Допълнително тяхно предимство е, че те като цяло увеличават своите
площи чрез естествени процеси на акумулация на пясък.
Граничарският плаж (Дуранкулак-север) например има обща площ 155 037 m2, от която
активната площ е около 98 120 m2. Това означава, че капацитетът му е 12 265 рекреанти, при
липсата на каквато и да е леглова база.
Дуранкулашкият плаж е с капацитет 23 125 души, а Крапецкият – 4680 души (табл. 1).
Къмпинг “Космос” край Дуранкулак, предвиден първоначално за 1062 легла, се използва
частично. В момента са на разположение 30 бунгала с по 3 легла, както и обособено място за
каравани и палатки. Къмпинг “Карвуна” край Крапец предвиден първоначално за 1564 места не
се поддържа и не се използва от години [6]. Предвидено е пълно демонтиране на
съществуващите бунгала и разчистване на терена.
Шабленската плажна ивица е с капацитет 25 816 души, докато реално ползващите плажа
са многократно по-малко. Ваканционният комплекс “Шабла” е предвиден първоначално за
1693 легла, но се използва частично [6]. В района е изградена и ведомствена туристическа база,
но със сравнително малък капацитет.
Друг такъв пример е Камчийско-Шкорпиловската плажна ивица. Северно от устието на
Камчия е изграден едноименния курортен комплекс. Реално съществуваща леглова база от 2800
места: къмпинги, бунгала, почивни станции, ведомствени почивни домове [7], е многократно
по-малка от възможностите на плажната ивица – 14 860 едновременно плажуващи е
капацитетът само на концесионните участъци от плажа. Съотношението е 5 пъти в полза на
възможностите на плажната ивица.
Южно от устието на реката в района на с. Шкорпиловци при съществуваща сега леглова
база от около 1900 легла [8] само концесионните участъци от плажа могат да приемат 33 803
едновременно плажуващи. Съотношението е 18 пъти в полза на възможностите на плажната
ивица.
Плажът Карадере се намира в едноименната местност между гр. Бяла и село Горица. Той
има дължина 3350 m, площ 121 924 m2 и капацитет 15 240 туристи. До плажа се стига по черен

път. Именно липсата на транспортна инфраструктура е спасило тази плажна ивица от
застрояване и в близост липсва база за настаняване.
Плажът Иракли се намира край устието на р. Карадере и има дължина 1985 m и активна
площ 53 002 m2. Капацитетът му е 6625 човека. Малкият къмпинг и няколкото бунгала са с
капацитет около 100 туристи, а необходимата за тях площ е 800 m2 т.е. съотношението спрямо
възможностите на плажната ивица 66 пъти. Ако възприемем като критерий стойността 15 m2
активна площ за един плажуващ, така както е за отдалечените и изолирани плажове,
капацитетът на плажа е 3533 туристи.
На юг плажът Алепу е с чиста активна пясъчна площ 131 227 m2 т.е. има възможност да
поеме едновременно 16 403 плажуващи. На практика той се ползва от почиващите в к.к. Дюни,
чиято леглова база е 4678 легла (по данни от НСИ). Дори да приемем, че тя е запълнена на
100% и че част от туристите от ваканционния комплекс Св. Тома (общо около 370 легла) ще
използват този плаж, то поемните възможности на плажната ивица пак превишават 3 пъти броя
потенциални туристи.
Подобен пример е близкият плаж Аркутино, намиращ се северно от устието на Ропотамо.
Той е значително по-малък – 40 051 m2 активна площ т.е. има капацитет 5006 едновременно
плажуващи рекреанти. На практика евентуален източник на плажуващи е споменатия
ваканционен комплекс Св. Тома. Както беше отбелязано обаче, неговия общ капацитет е 370
легла. При това комплексът разполага с 2 басейна, а и плажът Аркутино е малко по-отдалечен
от него в сравнение с плажа Алепу.
Още по на юг, плажът Стомополу-Перла (Стомопло) е с площ 122 035 m2 т.е. капацитетът
му е 15 254 едновременно плажуващи. Там засега е единствено бившата резиденция Перла (25
стаи плюс апартамент-мезонет) и няколко по-малки ваканционни сгради с по 10-12
апартамента. Зад бившата резиденция, в местността Ченгер се предвижда строителството на
вилно селище. Плановете са то да е с нисък коефициент на плътност и височина.
В най-южната част на крайбрежието също могат да се намерят спокойни и всъщност
пусти плажове. Плажът Липите е разположен в малък залив на около 1,5 km от южния плаж на
Синеморец – Бутамята. Площта на плажа е 11 190 m2 т.е. капацитетът му е 1400 човека при
норматив 8 m2. До Липите няма изграден път, а се стига по пътека, започваща от скалите над
южния край на Бутамята. Плажът е много слабо посещаван и заобиколен от гъста гора, поради
което може да предостави спокойствие и усамотение сред природата. В близост до плажа няма
изградена база за настаняване.
Плажът Листи е разположен в малък залив, на почти еднакво разстояние, около 1,5 km, от
плажовете Липите на север и Силистар на юг. И от двата има пътеки, водещи до плаж Листи, а
достъпът с кола е невъзможен. Именно поради трудния си достъп, плажът почти не се използва.
Площта му е 2280 m2, което означава капацитет 285 едновременно плажуващи. В близост няма
изградени средства за подслон.
Плажът Силистар е с дължина 466 m, площ 38 440 m2, капацитет 4805 души. Близкият
къмпинг има капацитет около 710 души (100 каравани, 200 палатки и 4 бунгала с 10 легла).
Това означава, че дори при пълна заетост необходимата за всички туристи плажна площ е 5680
m2. Тази стойност е почти 7 пъти по-малка от реалния капацитет на плажа.
Разгледаните дотук плажове имат сумарна дължина над 30 km, което представлява около
22% от общата дължина на българските плажни ивици (табл.1) и 19,7% ако се отчетат всички
акумулативни участъци. Ако се вземе предвид цялата дължина на Камчийско-Шкорпиловската
плажна ивица – 12,7 km, а не само на концесионните участъци от нея, се получава 38 650 m или
27,8% от дължината на плажните ивици и 25,0% от всички участъци с акумулация. С други
думи, около една четвърт от плажните ивици по нашето крайбрежие е заета с плажове, чиито
капацитет превишава многократно този на прилежащата леглова база.
Като дял от активната площ стойността е още по-висока – 31,1% или като абсолютна
стойност 1 305 668 m2 (табл.1).

Таблица 1
Данни за плажовете
Плаж

Активна площ,
m2

Дължина,
m

Граничарски
(Дуранкулак-север)
Дуранкулашки
Крапецки
Шабленски**
Романтика
Камчия-север
Шкорпиловци-север
Шкорпиловци-централен
Шкорпиловци-юг
Карадере
Река Вая
Иракли
Алепу (Дюни-Алепу)
Аркутино
Стомополу-Перла****
Липите
Листи
Силистар
Общо
%

98 120*

2453

185 000*
37 400*
206 542
29 891
89 003
133 588
83 796
53 040
121 924
20 355
53 002
131 227
40 051
122 035
11 190
2990
38 440
1 305 668
31,1 % от
активната
площ

3700
1700
5620
894
1570***
766
637
645
3350
579
1985
3260***
1013
1239
360***
230
466
30 467
21,9% от общата
дължина на
плажните ивици

Капацитет
на плажа,
души
12 265
23 125
4680
25 816
3736
11 125
16 699
10 475
6630
15 240
2544
6625
16 403
5006
15 254
1399
374
4805
161 511
-

*

Данните за площта са приблизителни и са при получени според дължината на плажа и средната ширина на
активната част: 50 m – за Граничарския и Дуранкулашкия; 22 m – за Крапецкия плаж.
**
Данните са по [9].
***
Данните за дължината са от измервания по топографски карти и сателитни изображения.
****
Названието на плажа е дадено по официалните документи на МРРБ. Друго разпространено название е Стомопло.

Към този тип плажове можем да добавим и няколко по-малки плажа като Болата, двата
плажа до нос Кастрич и др. Макар и условно, към групата на спокойните и ненаселени плажове
могат да бъдат причислени и плажовете Фичоза (площ 31 277 m2, капацитет 3910 д. при
норматив 8 m2) и Паша дере (площ 33 667 m2, капацитет 4208 д.). В близост до тях няма
изградена леглова база, но те са сравнително близо до Варна и до тях водят, макар и тесни,
асфалтирани пътища, което е причина да бъдат подложени на съботно-неделно туристическо
натоварване. Освен това в близост до Паша дере е вилна зона “Боровец”, южната вилна зона на
Варна.
По-внимателен коментар изискват Републиканския плаж между Черноморец и Созопол и
плажа Каваците южно от Созопол. Републиканският плаж е с площ 459 000 m2 и дължина 4,5
km [2]. Двата къмпинга край Републиканския плаж, “Градина” и “Златна рибка”, дори при
пълна заетост изискват около 18 000 m2 за почиващите в тях. В района на къмпинг “Златна
рибка” е изграден хотелския комплекс “Лагуна Бийч”, но в момента между Черноморец и
Созопол се строят и други хотели, които са на финален етап на завършване.
От друга страна, в западната периферия на Созопол беше изградено вилното селище
Санта Марина с 80 вили и 1400 апартамента. Близкият плаж Созопол-запад е с площ 7708 m2
т.е. има капацитет едва 960 човека. Съществува още един малък плаж, който е достъпен за
почиващите там, но е 3 пъти по-малък като площ. Част от обитателите на вилното селище ще
предпочетат именно Републиканския плаж.
Поради това е трудно да се оцени съотношението между активната плажна площ и
капацитета на легловата база.
Санта Марина е характерен, но не единствен пример, че някои от новоизградените вилни
селища и ваканционни комплекси не разполагат с почти никаква активна плажна площ. Още
по-трагично е положението от южната страна на Созопол (т.нар. “Трети Созопол”) – почти
целия п-в Буджака е застроен с повече от 30 хотела, апартаментни и вилни комплекси, най-

големият от които е “Созополис” на самия нос Колокита [10]. На практика почиващите там
могат да разчитат на два малки плажа – Райския залив и Буджака, с обща площ 7482 m2 т.е. те
могат да поемат едва 935 човека. Поради това най-вероятно част от тях ще се насочат към
плажа Каваците (82 024 m2, капацитет 10 253 д.). Самите къмпинги “Каваците” и “Смокиня”,
намиращи се непосредствено до плажа не са с голям капацитет (около 1450 д.), но наличието на
леглова база без съответстващата й активна плажна площ на п-в Буджака, претоварването на
созополските плажове и активното строителство в района на плажа не дават възможност за
формулиране на категорични изводи и оценки.
Преди да си отговорим на въпроса какво е решението за такива плажове трябва да си
изясним какво искаме да правим с нашето крайбрежие. Този отговор не може да е еднозначен
за всички участъци от крайбрежието. Може би е уместно да останат и такива трудно достъпни
и слабо населени плажове като острови на спокойствието и дивата природа. Отдихът на такива
плажове носи съответните отговорности – почистването на такива плажове е на доброволни
начала от плажуващите. Поради това, че са неохраняеми, много по-голяма е (или поне трябва
да бъде) бдителността и вниманието относно сигурността на хората, с които почиваме (особено
децата).
Все пак, какво е решението, ако искаме да повишим посещаемостта на тези плажове,
които бяха отбелязани като примери? Решението се крие в две думи – ИНВЕСТИЦИИ и
ИНФРАСТРУКТУРА.
Инфраструктура в случая означава не само качествена и адекватна пътна мрежа, но и
допълнително водоснабдяване и канализация, организиране на качествено сметосъбиране и
сметоизвозване, както и поддържане чистотата на териториите за обществен достъп и особено
на плажната ивица. Инфраструктурата транспортна, водоснабдителна, електропреносна трябва
да е в съответствие с изразените инвестиционни намерения.
При реализирането на евентуални инвестиционните проекти задължително трябва да
бъдат спазени следните изисквания:
- застрояването да отговаря на цялостен застроителен план, който да съответства на
екологичния и ландшафтен облик на района;
- максимално да се използват природните дадености на съответния район като наличието
на подземни минерални води, лечебна кал и пр., целейки целогодишно привличане на туристи
за отдих и лечебно възстановителни цели, а не само за летен рекреационен туризъм;
- да се разработят възможности за разнообразяване на туристическите дейности, като
развитие на спортен, приключенски, културен, винен и други видове туризъм.
- да се премине към цялостно и добре обмислено залесяване в ивица от Дуранкулак до
Резово с цел повишаване на атрактивността на ландшафта, дистанциране на селскостопанската
дейност и подобряване на микроклиматичните условия;
- изграждане на цялостна благоустроена и осветена пешеходна и велосипедна крайморска
алея Дуранкулак-Резово с достъп до вече изградените обекти на суперструктурата на туризма и
брега, и специални наблюдателни площадки; тя по силата на географското си положение и
общата конфигурация на територията на страната да има приоритет пред меридионалните
шосейни връзки, които могат да се реализират по заобиколни спрямо брега маршрути.
Трябва да бъде отбелязано, че голяма част от разгледаните в доклада плажове се намират
в непосредствена близост до защитени природни обекти. Това са биосферният резерват
“Камчия”, резерватът “Ропотамо”, защитените местности “Дуранкулашко езеро”, “Шабленско
езеро”, “Камчийски пясъци”, “Иракли”, “Аркутино”, “Алепу”, “Блатото Стомопло”,
“Силистар”.
Особено внимание в разглеждания аспект заслужава община Шабла. Интересът е още поголям предвид развитието на румънския морски туризъм. С такава лоша инфраструктура в
общината няма как да очакваме голяма туристическа посещаемост. Въпреки наличието на
огромните (за нашите мащаби) плажове, приходите на общината от туризъм са едва около 20
хил. лв. От гледна точка на румънските туристи тези плажове представляват естествено
продължение (и то на юг) на румънските плажни ивици. При население 20,3 милиона души
Румъния притежава едва 264 km брегова линия. При 387 600 души население Констанца се
намира на едва 54 километра от границата и на 60 километра от Дуранкулак. Бумът на
румънски туристи у нас (1 445 342 за 2010 г.) и в частност по Добруджанското ни крайбрежие,
като че ли изненада специалисти, икономисти, туроператори, ресторантьори и други
анагажирани с развитието на туристическия бранш. Доказателство за това е фактът, че през

периода 2005-2006 година в Балчик, Албена, Кранево хотелиери и ресторантьори трескаво
търсеха персонал с познания по румънски език, а в Добрич и Варна експресно се организираха
специални езикови курсове по румънски.
За отбелязване е и това, че между това крайбрежие и областния център Добрич няма
директен път. Най-преките варианти са през с. Спасово до Дуранкулак или през Сърнено и
Белгун до Крапец (по 3-класни и 4-класни пътища в много лошо състояние). Директен път до
Шабла всъщност липсва. По комфортния вариант е през Балчик и Каварна, но това удължава
пътя с между 20 и 45 километра. Лошото състояние на пътищата и липсата на каквато и да е
модерна инфраструктура в община Шабла рязко констрастира с модерните двулентови с по 2
платна първокласни пътища на север от границата.
Що се отнася до Камчийско-Шкорпиловската плажна ивица възможностите също са
големи [11]. Там руско-българска фирма изгражда санаторно-оздравителен комплекс за 2000
деца от Москва. Миналата година беше завършена част от този комплекс. Разработени са
проекти за строителство на 4- и 5-звездни хотели, отговарящи на изискванията на съвременните
потребители на туристически услуги, както и на голф-игрище и база за конен спорт. Предвижда
се местата за настаняване да достигнат 13 000. Както беше посочено, капацитетът на плажа е
по-голям, така че не съществува опасност от претоварване и свръх експлоатация на
туристическите ресурси. Отново обаче опираме до проблема с инфраструктурата. При
очакваното бъдещо разрастване на курортния комплекс „Камчия” се очаква сериозен недостиг
на вода от порядъка на 30 л/сек [7].
Относно туристическото развитие на община Долни чифлик, плановете са за развитие на
легловата база по крайбрежната ивица при следните параметри:
 “Камчия-Лонгоза” – 4000 легла със запазване и неразширяване на легловата база в
съществуващите къмпинги “ Изгрев” и “ Хоризонт “
 “Шкорпиловци-север” – 5000 легла основно в хотели и мотели.
 “Шкорпиловци-село” – основен капацитет 3500 легла.
 “Шкорпиловци-юг” – в него се предвижда най-голям капацитет 8000 легла [12].
От представените данни за Камчийско-Шкорпиловската плажна ивица става ясно, че
заложеният проектен капацитет на базата за настаняване е в съответствие с възможностите на
плажовете да поемат евентуалните туристи (фиг.1).
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Фиг.1 Съотношение между наличната плажна площ на концесионните участъци и необходимата плажна
площ при осъществяване на плановете за развитие на легловата база в района на с. Шкорпиловци.

Какво реално е изградено в района? Предстоящо е окончателното завършване на
комплекса "Long beach resort" с 9 жилищни сгради със 168 апартамента. В края на миналата
година стартира строителството на друг ваканционен комплекс – “Солей”, но засега са
изградени само основите му. С разрешение за строеж е още един проект за комплекс с общо 50
апартамента.
Известен ограничаващ фактор за инвеститорите се оказва екологогичният. Тук се
намират резервата “Камчия” и ЗМ “Камчийски пясъци”. Известност придоби и неуспелия
проект за изграждане на курортен комплекс “Камчия парк”, поради това, че представлява
заплаха за екологичното равновесие в ЗМ “Камчийски пясъци”.

На територията на общините Шабла, Аврен и Долни чифлик, както и на общините
Созопол и Приморско на юг, държава, общински власти, туристически бизнес и инвеститори
имат възможност да убедят сами себе си и всички нас, че са се поучили от грешките и
недомислиците, които бяха сътворени по нашето крайбрежие през последните 20 години, а и
преди това.
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Abstract
The present research observes the main nature hazard processes in Danubian sector from the mouth area
of river Timok to Svistov-Belene lowland. The basic typologization of the nature hazard in this region can be
differentiating in two main groups – 1. Geological and geomorphological hazard and 2.Climatological and
hydrological hazard. The investigation is accented on the determination the main regions with potential risk of
natural hazard. The activities connected with preliminary researches and prevention of the risk must be
concentrate in these areas.

Въведение
Динамичните промените в околната среда в глобален и регионален план през последните
десетилетия значително увеличават вероятността от проявата на неблагоприятни природно
обусловени процеси и явления, застрашаващи с определени щети икономиката, обществото и
живота на хората. Този факт налага развитието на конкретни научни изследвания, свързани с
рисковите природни процеси и явления особено в региони, отличаващи се с висока динамика и
сензитивност по отношение на малки изменения в показателите на средата.
Рискови природни процеси
В зависимост от проблемите и спецификата на регионите се прилагат различни подходи
при класификацията на рисковите природни процеси.
Определени аспекти, свързани с теоретичните постановки на рисковите природни
процеси и явления като типологизация и класификация са застъпени в разработките на [1], [2],
[3], [4], [5].
Класификацията на [6] определя следните групи рискови процеси:
Геоложки риск
- Земетресения
- Изригвания на вулкани
- Цунами
- Свлачища
- Наводнения
- Срутища

- Въздействие на космически обекти
Атмосферен риск
 Тропични циклони
 Торнадо
 Засушавания
 Гръмотевични бури
 Светкавици
Други – разглеждат се опасности с природен произход, но не принадлежащи към нито
една от двете групи.
- Насекоми
- Заболявания, епидемии
- Пожари
Друг подход при класификацията на природните рискови процеси се разглежда в доклада
на ООН [7]:
 метереологични (урагани, торнадо, циклони, проливни валежи, наводнения,
светкавици, снежни бури, засушавания, топлинни вълни, екстремно ниски и високи
температури;
 топографски (свлачища и срутища);
 тектонски (земетресения и вулканични изригвания);
 биологични (нахлувания на животни - скакалци, дървеници и др.).
Проблемите, свързани с рисковите природни процеси в българския дунавски сектор за
разстъпени в разработките на [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20].
Настоящото изследване представи резултати, свързани с предварителни проучване на
рисковите природни процеси в региона на българския дунавски сектор от устието на р. Тимок
до западната част на Свищовско-Беленската низина. Акцент се поставя върху диференцирането
на потенциално опасни региони по отношение на природни рискови процеси с геологогеоморфоложки и хидро-климатичен произход. От тези групи опасни природни процеси се
разглеждат само риска от проявата на свлачища, срутища и наводнения.
Материали и методи
Изграждане и развитиена пространствени моделисе основавана анализна първичната
информация, данни оттеренна работа иобработка на изходни картни материали. Част
отбазисната информацияе преобразуванавъв форматаза постоянно съхранениеивъзможност
заактуализация.
Пространственитеданни
включватдва
елемента
-графично
изображениеиатрибутни
данни,
свързани
сграфично
изображение.
Процеса
на
моделиранееосновна част оттова изследване. Head-Up Digitizing technology се използваза
създаваненавекторницифрови модели. Следващият етап е свързан с пространствен анализа на
създадените бази данни и тематични слоеве. Процесът преминава през няколко нива:
- Сканиране наосновнитекарти.
- Георефериранеиизборна координатната система.
- Дигитализиране наобектитеконтурите.
- Създаване нацифрови обекти иатрибутивниданни.
- Пространствен анализ и генериране на региони с потенциални рискови природни
процеси.
Регионална специфика на рисковите природни процеси между устието на р. Тимок и
Свищовско-Беленската низина
Регионализация на сектор между устието на р. Тимок и Свищовско-Беленската низина
по отношение на потенциални риск от свличания и срутвания (Фиг. 1).
Основната част от областите с потенциален риск от свлачища и срутища се обособяват
във високата част от дунавското крайбрежие или в участъците, където платовидните
заравнености подложени на агресиното влияние на реката в някои от случаите в съчетание с
определена антропогенна намеса.

В регионал план се генерират и могат да бъдат дефинирани следните региони с
потенциален риск от проява на свлачиша и срутища:

Фиг. 1 Региони с потенциален риск от свлачища и срутища в българския дунавски сектор между
устието на р. Тимок и Свищовско-Беленската котловина

 Флорентинско-Ясенски – обхваща високата част дунавското крабрежие между
източната част на Брегово-Неготинската низина и най-запднатата част на Видинската низина.
 Дунавско-Арчарски – разположено е между източната част на Видинската низина и
устието на р. Арчар.
 Ломски – между устието на р. Лом и запдната част на Долноцибърската низина.
 Цибърско-Козлодуйски – между устието на р. Цибрица и западната част на
Козлодуйскта нинизна.
 Оряховско-Лесковици – между устието на р. Огоста и западната част на Островската
низина.
 Островско-Байкалски – между източната част на Островската низина и устието на р.
Искър.
 Сомовитвско-Никополски – между устието на р. Вит в източната част на
Чернополската низина и западната част на Свищовско-Беленската низина.
Регионализация на сектор между устието на р. Тимок и Свищовско-Беленската низина
по отношение на потенциални риск от наводнения (Фиг. 2)
Областите с потенциален риск от наводнения се обособяват в крайдунавките низини. В
някои от случаите те са следствие от високи речни вълни, особено в приустийните части на
реки като Тимок, Арчар, Огоста, Искър и Вит.
В регионал план се генерират и могат да бъдат дефинирани следните региони с
потенциален риск от проява на наводнения и заливания:
 Бреговски
 Видински
 Арчаро-Орсойски
 Долноцибърски





Козлодуйски
Островски
Чернополски

Фиг. 2 Региони с потенциален риск от заливания и ваводнения в българския дунавски сектор
между устието на р. Тимок и Свищовско-Беленската котловина

Заключение
Изследването представя потенциално опасните региони по отношение на риска от
свлачища, срутища, наводнения и заливания. Пространствените модели и възможностите на
Географските информационни системи имат ключова роля в процеса на обособяване на
отделните регионални единици.
Създадените пространствени модели и бази данни имат възможност да бъдат
актуализирани, заменяни, допълвани и интегрирани с други подобни пространствени и
информационни структури. Това е важен елемент тъй като изследвани процеси имат голяма
динамика във времеви порядък.
Развитието на точни пространствени структури на обособените региони е важен елемент
в процеса на управление и превенцията на рискови природни процеси.
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КРАЙБРЕЖИЕ
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STATE AND DYNAMICS OF EROSION-ACCUMULATIVE PROCESSES OF
BULGARIAN DANUBE RIVER SIDE
Marinela Agalareva, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo; e-mail:
marinela_agalareva@abv.bg
Based on the analysis of quantitative data on the average annual water quantities, quantities of floating
solid sediments, turbidity, and anthropogenic pressure (construction of dams in the bed of the main river, small
dams within tributaries, yield of alluvial sediments and water supply industry and population), the report
assesses the global climate fluctuations and their impact on type and dynamics of erosive-accumulative
processes Moesian segment of the Danube catchment area.
The analysis and assessment of the status and dynamics of contemporary erosion-accumulation
processes in the paper clearly demonstrate the changes in the two periods of the riverbed, including the entire
bed of the Danube. In the period before 1970 the sign of the change in the average elevation of the bottom of the
Danube is positive, i.e. dominated the processes of accumulation and formation of the type system of
accumulative units in mouth sections and Lower Danube riverbed. The second period, after 1985, when the river
morphodinamic processes dominate erosion in the development of the riverbed.
In conclusion, it is stated that it is imperative to perform regular interdisciplinary integrated socialeconomic assessment of the state of the Moesian segment of the trans-European Danube waterway in relation to
the planning, management and sustainable development of the Lower Danube River basin and the adjacent
catchment.

ВЪВЕДЕНИЕ
Изследването на състоянието, опасността от стихийно протичане на ерозионноакумулативните процеси и явления и последиците от тях в пределите на българско-румънския
участък от коритото на р. Дунав е един интересен и актуален научен проблем. Той стои на
вниманието на специалисти и учени от различни институции в страната от началото на миналия
век [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Причината за това е рискът от интезивна деструкция и дезинтеграция
на бреговата ивица – латерална ерозия и подкопаване, масово и интензивно протичане на
свлачищно-срутищни явления, които обуславят унищожаването на огромни земеделски
обработваеми пространства, селищна, транспортна, промишлена, комуникационна
инфраструктура, в т. ч. културни и исторически ценности. Опасните ерозионно-акумулативни
явления и процеси предизвикват промяна в напречния профил и надлъжния увес на речното
легло, създават условия за формиране на критични участъци за корабоплаването и отрицателно
влияние при прокарване на българско-румънската граница. Този мултиплициращ ефект на
рисковите ерозионно-акумулативни явления и процеси се стимулира от антрогенния фактор
(натиск): андигирането на ниската румънска брегова зона и елиминирането на разливане на
речния отток при високи водни стоежи, изграждането и пусането на ХТК "Железни врата" І и ІІ
(І − 1970 год. и ІІ − 1985 год.), които нарушават естествения речен режим, драгирането на
речното легло и създаване на условия за нестабилност на речните склонове и др.
Целта на настоящата статия е оценка на състоянието и морфодинамиката на ерозионноакумулативните явления и процеси в пределите на българския участък от Долнодунавското
речно корито.

СЪСТОЯНИЕ
НА
ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ
ПРОЦЕСИ
В
ДОЛНОДУНАВСКОТО РЕЧНО КОРИТО
Речната ерозия е двуединен процес, който включва два основни типа взаимносвързани и
паралелно развиващи се процеса: ерозията, като процес на разрушаване, всичане и размиване
на речното корито в горните и средни поречия и зависи основно от кинетичната енергия на
речния отток, докато втория процес е акумулацията, или натрупване на наноси,
островообразуване, затлачване на ръкавите и изплитняване на речните корита в долините и
приустиеви участъци на речните корита.
Съвременната динамика на ерозионно-акумулативните процеси в рамките на
Долнодунавското речно корито е в пряка зависимост от взаимодействията на три основни
фактора:
 надлъжната и напречна диференциация на речното корито, както и химическия и
механичен състав на литоло-стратиграфските и литолого-фациалните комплекси,
изграждащи неговия водосборен басейн;
 хидроложкият и хидравличен режим или кинетичната енергия на речния отток;
 антропогенните въздействия върху двата основни природни фактора – морфологията и
строежът на речното корито и кинетичната енергия на речния отток.
Освен антропогенните въздействия върху формирането на кинетичната енергия на
речния отток, основно влияние оказват колебанията в хидроклиматичния фактор. Все още не е
категорично доказано, доколко колебанията в климата са пряко свързани с човешката намеса,
поради което антропогенната дейност и климатичните промени са обединени в глобални
колебания на климата.
Дунавската речна долина е трансевропейски воден коридор. В неговия надлъжен
профил се отделят три относително самостоятелни сегмента: горен – Баварски водосборен
басейн; среден – Панонски водосборен басейн и долен – Мизийски водосборен басейн. В
пластиката на земната кора Мизийският водосборен сегмент се демонстрира с
центростремителен (перест) тип речно-долинна мрежа. Лявата приточна долинна мрежа е
всечена и отводнява южните макросклонове на Южните Карпати, тяхното прилежащо
акумулативното подножие и Влашката низина, изградени от неоген-кватернерни седименти. Тя
е ориентирана подчертано на изток/югоизток. Дясната приточна долинна мрежа е всечена в
южния относително висок и стабилен български сегмент от Мизийската платформата,
изградена от мезозойски и фосилизиращите я неозойски седименти. Тук, речно-долинната
мрежа има подчертано североизточна ориентация и отводнява северните склонове на
Балканидната орогенна дъга и плацидните структури, погребани от льосовия комплекс. Във
връзка с различните въздействия на отделните фактори върху динамиката на ерозионноакумулативните процеси в трите различни сегмента от речното корито е настъпила значителна
диференциация.
Реализацията на различни преки и косвени човешки въздействия върху речните
морфодинамични процеси показват, че на практика период с напълно естествен режим на р.
Дунав е трудно да се отдели. От досегашните надеждни измервания и обективни изследвания
се установяват следните периоди на изменения в естествения режим на ерозионноакумулативните процеси за Долнодунавското речно корито (от 863 km при Железни врата ІІ до
80 km – делтата):
 до 1956 год. – относително естествен хидроложки и хидравличен режим на р. Дунав –
изграждане на диги по десния Дунавски бряг;
 1956-1968 год. – относително слаби изменения върху естествения режим на р. Дунав –
изграждане на диги и по левия бряг на р. Дунав;
 1965-1984 год. – ускорено нарушаване на естествения режим на р. Дунав – изграждане
на язовири в горния, среден и долен участък на р. Дунав (с общ завирен обем около
15 млрд. m3); интезивно драгиране на речното дъно за поддържане на навигацията и
добив на алувиални наслаги и изграждането на ХТК "Железни врата І и ІІ" през периода
1970-1984 год.;
 От 1985 год. до днес – нарушен морфодинамичен режим на р. Дунав.
От анализа на посочените периоди се вижда, че различните въздействия са сходни или се
припокриват, което не създава благоприятни възможности за правилното определяне на вида на

въздействието и на достоверната и обективна оценка относно неговото влияние върху
динамиката на речния ерозионно-акумулативен процес.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХИДРОЛОЖКИ И ХИДРАВЛИЧНИ
РЕЖИМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количествената информация за средни многогодишни водни количества (Q), количества
на плаващите твърди наноси (R) и на мътността (С) за сегмента (от 554.3 km до 375.5 km) на
Долнодунавското речно корито са представени в табл. №1, съставена на базата от данни на
Басейнова дирекция за р. Дунав – гр. Плевен и ИА "ППД" – гр. Русе [9, 10, 11].
Табл. №1
Период
(год.)

гр. Свищов, 554.3 km
Q
R
C
(m3/s)
(kg/s)
(g/m3)
6386.0 1587.7
248.6

гр. Силистра, 375.5 km
Q
R
C
(m3/s)
(kg/s)
(g/m3)
6557.0
1686.8
257.2

От
анализа
на
количествената информация от
1956 - 1970
данни
за
средните
многогодишни
водни
6098.0 1052.8
172.6
6245.0
1147.5
183.7
1971 - 1984
количества за четирите периода
във времевия диапазон 19565298.0
599.4
113.1
5427.0
713.0
131.4
1985 - 1995
2005 год., наблюдавани при
градовете Свищов и Силистра от
5953.0
668. 0
112.2
6085.0
781.0
128.3
1995 - 2005
Долнодунавското речно корито
се набелязват тенденции към
намаляване на количествата на речния отток [5]. Намаляването на речния отток на р. Дунав
спрямо периода 1956-1970 год. достига 600 m3 (при гр. Свищов) и 350 m3 (при гр. Силистра)
или намалява съответно от 19 до 12 млрд. m3 средно за годината. От проведените досегашни
изследвания се доказва, че намалението на речния отток на р. Дунав се наблюдава от гр. Грац
до Чатал Измаил – Делтата. При гр. Грац това намаление е около 20-23 m3 или около 600-650
млн. m3/годишно [7]. Освен това за периода 1995-2005 год. и до днес се идентифицират и
циклични колебания - стихийно повишаване и понижаване на водното ниво на речния отток.
Очевидно е, че в обсега на географските пространства на Долнодунавските страни, с население
около 25 млн. жители, не е възможно да се реализират безвъзвратни загуби около 400 l/човек за
денонощие [7], или намалението на оттока на реката да се обясни с увеличеното водоползване.
Вероятната основна причина за намаление на количествата в речния отток на р. Дунав
са свързани с глобалните колебания на климата и намалението на валежите на изток от
Карпатско-Балканидната орогенна дъга, или в обсега на Мизийския сегмент от водосборния
басейн на р. Дунав. Намаляването на средните многогодишни количества на речния отток
обуславя и трайните тенденции към понижаване на водните нива (стоежи) в рамките на
Долнодунавското речно корито, което предизвиква опасни ситуации и негативни последици за
човека и обществото:
 създаване на трайни и с нарастваща продължителност опасни навигационни условия,
което от своя страна обуславя увеличване на финансовите средства за поддържане на
корабоплаването по трансевропейския воден коридор;
 понижаване на нивото на подземните води в рамките на островите и прилежащите
заливни пространства (тераси), което се отразява неблагоприятно върху резерватите,
влажните зони и водоснабдителни съоръжения за населението и стопански цели;
 негативи последици върху качеството на водите, развитието на екосистемата и
устойчивостта на склоновете и изградената селищна, транспортна и комуникационна
инфраструктура в техния обхват;
 понижаването на водните нива на главната река обуславя интензифициране на
вертикалната и латерална ерозия в речното корито и активизиране на ерозионноакумулативните процеси в обхвата на приточните долини.
ДИНАМИКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТВЪРДИЯ НАНОСЕН ОТТОК
Количеството на твърдите наноси в речния отток е от съществена важност за
устойчивостта на речното легло. Когато количествата от твърди наноси намалява във водния

отток, освободената част от кинетичната енергия на речния отток се насочва към преодоляване
на съпротвленията или ускоряване на разрушаването на речното корито. Досегашните
мониторингови наблюдения и измервания в рамките на Долнодунавското речното корито не
дават възможност за обективна и надеждна оценка за преразпределение на живата сила на
оттока, вследствие намаляване количествата на твърдите наноси в обема на водното тяло и
влачените от него груби алувиални наслаги.
От анализа на данните от табл. 1 се установява, че параметрите на твърдия наносен
отток (R) и мътността (C) за периода 1995-2005 год. при гр. Силистра намаляват приблизително
два пъти в сравнение с периода 1956-1970 год. В абсолютни стойности намаляването на
параметрите на твърдия наносен отток при гр. Силистра достигат за плаващи наноси (R) = 30
млн. m3/годишно, а от мътността (C) = 2,5 млн. t/годишно. Главната причина за намаляване на
количеството на твърд наносен отток в рамките на Долнодунавското речно корито е
изграждането на ХТК "Железни врата" І и ІІ, в която се акумулира от 75 до 83% от речните
наноси. След 1985 год. в двата язовира постъпват от 40 до 60% от наносните обеми, които са
носени от речния отток преди изграждането на хидроенергийната система [7]. Намаляването на
постъпващите наносни количества в двата язовира е обусловено от намаляването на речния
отток, акумулирането на твърди наноси в язовирите, изградени в обсега на Главното Дунавско
корито (Гапчиково − Словакия), както и язовирите в приточните долини на р. Дунав в
Панонския водосборен басейн.
За периодите от време, посочени в табл. 1, притокът на наноси в Долнодунавското
речно корито е намалял от 11,4 млн. m3 на 2,6 млн. m3. Това намаление в количествата от твърд
наносен отток се обуславя от намалелите валежи и генетично свързания с тях повърхностен
отток и акумулирането на наносите в обхвата на изградените над 2000 малки и големи язовири
в географското пространство на Мизийския водосборен басейн на р. Дунав.
В нашата страна не се провеждат наблюдения върху дънния наносен транспорт, поради
липса на финансирана програма за наблюдение и измервания. Според оценката на румънските
специалисти количеството на влачените наноси се изменя от 1 до 5-6% от плаващите наноси. В
периода преди 1970 год., към пункт Свищов, те се оценяват на 1-1,5 млн. m3/годишно, а след
1985 год., или след построяването на Железни врата − ІІ на 0,5-0,9 млн. m3/годишно [7]. На
практика влачените дънни наноси често се отъждествяват от инж. хидролозите с динамичния
запас на речното легло и корито, което е невярно и неприемливо от морфодинамичен аспект.
От анализа на получената обобщена информация от публикация на ЮНЕСКО [7] се
демонстрира, че провежданите драгажни дейности и добивът на алувиални наслаги в периода
1961-1970 год. са приблизително равни на динамичните запаси в рамките на речното корито
(табл. 2).

Период
1961 – 1970 г.
средно
годишно
1971 – 1990 г.
средно
годишно

Табл. 2
Българско-Румънски Общо
участък
Мизийски сегмент
Дименсия
тип *
тип *
1*
2*
общо
103 m3
7 276
7 473
14 749
103 m3 yr-1
727.6
747.3
1 474. 9
%
100
100
100
3 3
10 m
40 594
31 752
72 346
103 m3 yr-1
2 029.7
1 587.6
3 617.3
%

1961 – 1990 г.

10 m

278.9
47 870

средно
годишно

103 m3 yr-1

1 595.7

3

3

212.4
39 225

245.2
87 095

1 307.5

2 903.2

Драгажни дейности в общия Мизийски сегмент от р. Дунав
* Тип 1. навигационно драгиране; * Тип 2. драгиране за промишлен цели

През периода 1971-1990 год. драгажните дейности за подобряване на навигационните
условия и промишлен добив на инертни материали надвишават приблизително 2-3 пъти
динамичните запаси от алувиални наслаги в речното корито. Освен това трябва да се отбележи,

че в двете страни драгажните дейности са подчинени на определен разрешителен режим, но
въпреки това добивът на алувиални наноси за промишлени цели надвишава динамичните
ресурси в речното корито, което от своя страна ускорява ерозионните процеси в рамките на
Долнодунавското речно корито.
За оценка на състоянието на естествените морфодинамични процеси (ерозия и
акумулация) в обхвата на Мизийския сегмент от Дунавския водосборен басейн са проведени
сравнителни изследвания върху морфоложките изменения на речното легло и динамичните
трансформации (размивания) на островите в речното корито през периода 1908-1966 год.
Оценката за състоянието на морфодинамичните процеси показват, че преди 1970 год,
доминират акумулативния тип процеси, с които е свързано масово формиране на островни и
валообразни акумулативни тела, оформящи „тапа”, особено в сегмента с. Сомовит –
приустиевите участъци от речното корито (над 60 острова). Тези мощни акумулативни процеси
са свързани с отрицателните тектонски движения, обхванали Фокшанския геодинамичен
локалитет [8] или Влашката низина през кватернера и намалената кинетична енергия на речния
отток в Долнодунавското речно корито. Формираната линейна ивица от речно-акумулативни
тела (морфоген) създава неблагоприятна проводимост на речното корито за протичането на
стихийни и опасни ерозионно-акумулативни процеси (наводнения), както и опасни
навигационни условия за корабоплаването.
На основата на баланса в уравнението между обема на твърдия наносен отток и
драгираните количества от алувиални наслаги като променлива величина в уравнението е
изследвано изменението на котата на речното легло на р. Дунав [7]. Резултатите от
изчисленията са представени на табл. 3.
табл. 3

Период
(год.)

1956-1970

Румънско-Български
сегмент
Български
Румънски
данни
данни
от 833.6 до
от 786.9 до
375.5 km
379.6 km
dhm
dhm
cm/yr -1
cm/yr -1
0.55
0.33

Общия
сегмент
Румънски
данни
от 851 до 80
km
dhm
cm/yr -1
1.50

1971-1984

- 0.12

0.68

1.04

1985-1995

- 1.72

- 0.84

- 0.67

1995-2005

- 1.75

-1.01

- 0.30

Обобщени резултати за измененията на средната кота на речното легло на р. Дунав – dhm
в cm/yr
(по Български и Румънски данни за речния наносен отток)

Анализът на резултатите получени при измервания на показват, че независимо от
несъответствията между данните за параметрите на твърдия наносен отток на р. Дунав за двете
страни, ясно се демонстрират два периода в измененията на речното легло (табл. 3). В периода
преди 1970 год. знакът на промените на средните коти на дъното е положителен, т. е.
доминирали са процесите от акумулативен тип. Вторият период, след 1985 год., в речния
двуединен морфодинамичен процес преобладава ерозията и произтичащите от нея негативни
последици. Смяната на типа речен морфодинамичен процес се обуславя на широк комплекс от
въздействия, или главно на цикличните колебания в размаха на въздействие на
хидроклиматичния фактор и нарстващото място и роля на антропогенния натиск, които могат
да се адресират към глобалните изменения. По-важните негативни последици от
трансформациите в речния морфодинамичен процес могат да се обобщят в следното:
 интензифициране на линейната и площна ерозия – разрушаване и размиване на речното
корито и на акумулативните тела (острови). От общата дължина на българския бряг над 470 km,
около 100 km се ерозират с интензивност около 1,5 m/yr и достига до 15 m/yr в участъка при гр.
Мартен. Оценките относно загубите на територия от размива на р. Дунав варират от 130 до 250

dka. Всичането на р. Дунав довежда до понижаване на нивото на локалните ерозионни базиси,
поради което всички приустиеви участъци на българските притоци са подложени на
удълбочаване. Например дъното на р. Искър в приустиевите си участъци се е понижило с
приблизително 2,5 m;
 ускоряването на ерозионните процеси е причина за появата на нови прагове в
надлъжния профил на речното легло, които затрудняват навигационните условия, подкопаване
на брегоукрепителна, транспортна, селищна и комуникационна инфраструктура. Понижаването
на водните нива е неблагоприятно за водоснабдителните съоръжения и регулярното оводняване
на влажните зони;
 провежданите хидроложки наблюдения и измервания са недостатъчни за обективна и
надежда оценка на опасните морфодинамични процеси в Мизийския сегмент на
Долнодунавското поречие. Липсата на актуални и регулярни геодезични снимки на дъното на
речното корито не позволява използването на програмни модели за оценка и намаляване на
негативните последици от опасните морфодинамични процеси – ерозия, свлачища, срутища и
акумулация.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансформациите в двуединния речен морфодинамичен процес, или смяната на
акумулативния с ерозионния тип речен процес в обхвата на Долнодунавското речно корито се
основава главно на циклични колебания в размаха на въздействие на хидроклиматичния фактор
и нарстващото място и роля на антропогенния натиск. Тези въздействия могат да се отнесат
към глобалните изменения. От проведените изследвания и анализът на получените резултати са
разкрити факторите, предизвикали измененията в типа на речния двуединен морфодинамичен
процес:
 разкрити са въздействията на хидроклиматичния фактор – циклични колебания и ясно
очертани тенденции към намаляване на валежните количества, обусловени от глобалните
промени върху трансформациите или намаляване на повърхностния речен отток на главната
река, нейните притоци и кинетичната енергия на Долнодунавския речен отток;
 установява се мястото и ролята на антропогенния натиск (изграждане на система от
крупни язовири по надлъжния профил на главната отводнителна артерия − р. Дунав
(Гапчиково, ХТК "Железни врата" І и ІІ), микроязовири по дължината на нейните притоци в
прилежащите пространства (Румъния и България) и драгиране на речното корито) върху
процеса на акумулация и намаление на количествата на твърдия и разтворения наносен отток в
обсега на Долнодунавското речно корито;
 неблагоприятните и опасните последици от изменението на типа морфодинамичен
процес в рамките на Мизийския сегмент от водосбора на р. Дунав се изразява в
дестабилизиране на речното корито, понижаване на водните нива, нарушаване на състоянието
на околната среда, в т. ч. качествата на водите, състоянието на влажните зони, резервати,
паркове, защитени местности и др;
 рискови социално-икономически последици – повишени разходи за укрепване на
съществуващата социално-икономическа инфраструктура, увеличаване на разходи за
поддържане на корабоплаването и водоснабдяването на промишлеността и населението.
В заключение трябва да посочим и някои от възможните решения за намаляване на
риска от проявата на опасните ерозионно-акумулативни процеси в обхвата на Долнодунавското
речно корито:
 разработване на национална стратегия и програма за проучване, поддържане на
навигационните условия и подобряване на екологичното състояние на
трансевропейския Дунавски воден коридор с осигуряване на сериозен финансов ресурс
за тяхната реализация;
 изграждане на обща координирана мониторингова система и програма за наблюдение
на динамиката и идентифицирането на опасните речни морфодинамични процеси в
обсега на Мизийския сегмент от водосбора на р. Дунав, която трябва да включва:
 хармонизиране на стандартите за хидроложки и морфоложки наблюдения,
регулярно заснемане и съставяне на карта на речното легло на основата на европейската
геодезична програма ЕUROEF;
 измервания на параметрите на влачените, плаващите и разтворените наноси в
обхвата на речния отток;

 на основата на регулярния анализ и интегрирана оценка да се изграждат
брегоукрепителни съоръжения в участъците с интезивна ерозия.
В заключение трябва да се подчертае, че е наложително регулярно да се извършва
интердисциплинарна интегрирана социална-икономическа оценка на състоянието на
Мизийския сегмент на трансевропейския Дунавски воден коридор във връзка с устройството,
управлението и устойчивото развитие на Долнодунавското речно корито с прилежащия
водосборен басейн.
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COMPARISON OF PRECIPITATION’S MEASUREMENTS ON
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Abstract: The study of the distribution of precipitation and its fluctuations have important scientific and practical
importance. Measurement in the national meteorological network is implemented with standard equipment - a
rain gauge and pluviometer. Over the last decade in many areas of the country for different needs opened
multiple automatic weather stations (AWS), that digitally reported this climatic element, which imposes real
comparative characterization of the differences between the two measurements and the ratio between the
reported results of measurements. The survey results are presented and make initial comparative
characterization data automatic (AMC), manual (rain gauge) and mechanical (pluviometer) Measurement of the
rainfall received an experimental site of NIGGG – BAS started from May 2012.

Изследването на разпределението на валежите и тяхното колебание имат важно научно и
практическо значение. Измерването им в националната метеорологична мрежа се осъществява
със стандартни уреди – дъждомери и плювиографи.
През последното десетилетие в редица райони на страната, за различни нужди започнаха
да действат и множество автоматични метеорологични станции (АМС) с елeктронно отчитане на
този климатичен елемент.
Във връзка с установени различия между данните получавани от метеорологичната
мрежа и тези от елктронните АМС беше предложен идеен проект от н.с. Вл. Власков за
сравнително изследване на количествата валежи чрез използване на конвенционална апрататура
и действащата АМС на НИГГГ.
Проектът “Сравнителен анализ на климатични данни" на НИГГГ – БАН, по който се
разработва това изследване стартира на 02 април 2012 година.
В плана на Института е предвидено неговата продължителност да е 3 (три) години, като
няма да включва месеците с твърд валеж, поради невъзможност те да бъдат отчитани с
наличната апаратура.

Снимка 1

Изследването се провежда при непрекъснат цикъл, на специално създадената
експериментална площадка на НИГГГ – БАН, при спазване на параметрите за максимално
позволена площна близост и отстояние на уредите един от друг, което позволява коректна
сравнимост на получените данни (сн. 1 и 2).
Площадка се намира на покривната част на института, на 6 km източно от центъра на
гр.София в комплекса на БАН- сграда на НИГГГ, 4-ти километър и е с надморска височина -584
m.
Работата по отчитането на валежите се извършва ръчно (дъждомер), механично
(плювиограф-лентово) и електронно (АМС).

Снимка 2

Цел на проекта
Основната цел на проекта е чрез отчитането и съпоставянето на количествените данни от
различните начини на измервания да се направи сравнителен анализ на резултатите и на
възможностите за практическо им приложение.
Работен колектив
Работата по неговото изпълнение се извършва от екип на секция „Физическа география”
- Департамент „География” на НИГГГ - БАН с ръководител ст. ас. Вл. Власков (сн. 3).

Снимка 3

Технически характеристики на използваната апаратура
Използваните уреди за измерване на течни валежи (дъждомер на Вилд и плювиограф – П2)
са стандартни за метеорологичната мрежа у нас. Служат за конвенционално измерване на
валежните количества.

Снимка 4

Дъждомерът на Вилд (сн. 4) е цинков цилиндър с отвор на 1/20 от 1m². Височината му е
40 cm. Към него е прикрепена цинкова фуния със същия диаметър и височина 10 cm, а във
вътрешността, на дъното на цилиндъра е поставена цинкова чаша за събиране на валежната вода
и има максимално вместимост за валеж до 42 l/m². Измерването на падналите количества валеж
се отчита с помощта на градуирана стъклена мензура.
Плювиографът – П2 е с височина 110 cm и тежи 20 kg (сн 5). Формата му също е
цилиндрична, с отвор 20 cm² или 1/50 от 1m². В него е монтиран барабан върху който се
прикрепя лентата за отчитане чрез писец на падналите валежи. Барабанът има часовников
механизъм. При стандартния уред завъртането на барабана е за 26 часа.
Поради характера на нашето изследванe и необходимостта от рационално използване на
наличните консумативи за работа използвахме помощта на колегите от лабораторията по
механика към НИХМ-БАН за тарирането и промяна на оборотната скорост на барабана на 170
часа.

Снимка 5

Последвалите тествания и реални отчитания на валежите показаха много точно времево
регистриране на падналите количества валеж от самопишещия уред и потвърдиха
целесъобразността на направената промяна на ротационната скорост на барабана.
Особености на изследователския процес
При наблюденията на падналите валежни количества основните трудности възникваха
от спиране на отчитанията от АМС, поради токови удари или «заспиване» на компютърната й
система. Така се компрометираха крайните месечни резултати за м. април и първата декада на м.
май.
Характера на изследването изисква отчитания във всеки от дните с валеж за да могат да
бъдат съпоставени дневните данни от трите уреда.
Важен елемент в работата по измерването на валежи, при наличие на такива през много
горещите дни на месеците юли и август бе тяхното ранно отчитане. При направен експеримент
на 25 юли, поставеното в 09 ч. сутринта в чашата на дъждомера количество вода равно на 0.5
мм се изпари напълно до 15 ч. след обяд.
Резултати от изследването
Представените резултати са за период на изследване от 10 май (вж. по-горе) до края на м.
август 2012 година.
Валежите през м.май за гр. София бяха над средните многогодишни стойности за този
месец. По своя температурен и валежен характер м. май 2012 г. се беше по-скоро с
характеристиките на м. юни от базисния период 1960- 1990 г.
Количества на измерените валежи - м. май 2012 г - НИГГГ
Диаграма 1

1.Дъждомер; 2. Плювиограф; 3.АМС

При всичките отчитания на валежните количества се регистрираха по-високи резултати с
конвенционалния тип измервания в сравнение с автоматичния (Диаграма 1).
Изключение се получи само при отчитането на слабите валежи от 17 и 22 май, което се
дължи на характера им – обложни и при запазване на висока влажност на въздуха, безветрие и
плътна облачност.
Подневни измерени количества валежи за периода 10–31 май 2012 г - НИГГГ
Диаграма 2

Почти изравнени са стойностите на валежните количества от 29 и 31 май, а най-големите
разлики се получиха при силните извалявания от 18, 27, 28 и 30 май, като при интензивния
валеж от 28 май - почти 40 mm разликата между конвенционалното и автоматичното измерване
бе повече от 7 mm или над 23% (Диаграма 2).
Количества на измерените валежи - м. юни 2012 г – НИГГГ
Диаграма 3

1.Дъждомер; 2. Плювиограф; 3. АМС

Единствено през м. юни отчетените от лентовото записване валежи на плювиографа са
повече от тези при дъждомера (Диаграма 3). При много малкото валежи и необичайно сухото за
м. юни време определяме разликата от 0,5 mm, като техническа, а не действителна, което се
доказа и от измерванията през следващите два, също много сухи и горещи месеца (Диаграми 4 и
5), където отново дъждомерните данни са с най-високи стойности.

Количество на измерените валежи - м. юли 2012 г - НИГГГ
Диаграма 4

1.Дъждомер; 2. Плювиограф; 3. АМС

През м. август отново отбелязахме големи разлики между конвенционалното и
електронното измервания при по-интензивните извалявания. При проливния дъжд на 10 август
се достигнаха нивата на разлики от почти 7 mm (както и през м. май) от еднократен валеж, а
разликата между дъждомерното и автоматичното отчитане надхвърли 43%!
Количество на измерените валежи - м. август 2012 г - НИГГГ
Диаграма 5
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1.Дъждомер; 2. Плювиограф; 3. АМС

За определянето на мястото на експерименталната площадка при НИГГГ-БАН в рамките
на териториалното разпределение на валежите в Софийската котловина направихме и сравнение
на валежните количества за посочения по-горе период с данните от валежите на НИХМ
(конвенционално измерване) и още 5 (пет) АМС (електронно измерване) разположени в
различни райони на котловината (Диаграма 6).
Количество на измерените валежи за периода 10 май - 31 август 2012 г. в различни райони от
Софийската котловина
Диаграма 6

1.Дъждомер; 2. Плювиограф; 3. АМС-НИГГГ; 4. НИХМ; 5. Казичене; 6 Лозен; 7.Нови хан; 8.
Манастирски ливади; 9; Нови Искър.

Получената картина показва, че района на експерименталната площадка на НИГГГ е в
една от най-валежните зони на територията на котловината. При сравнението на резултатите от
конвенционалните измервания между станцията на НИХМ намираща се само на 2,5 km на SE и
тази от експерименталната площадка на НИГГГ валежните количества за целия период на
изследване са с 44 % повече и почти се изравняват с количествата на валежите за посочения
период паднали по южната периферия на котловината в подножията на планините Лозенска,
Плана и Витоша.
Валежите в североизточните и източни части на котловината са с най-ниски стойности.
Изводи
На база работата по отчитането на валежните количества и получените резултати
стигаме до следните изводи:
1. Резултатите на този етап показват устойчива разлика за периода на провеждане на
изследването между конвенционалните начини на отчитане на валежите и електронния.
Средната разлика е 22%, като при интензивни (проливни) дъждове – над 25 mm разликата
достига до 44%, а при слаби и обложни – под 2 mm разликите са незначителни.
2. Разликите между данните от измерванията с дъждомер и плювиограф са в рамките на
допустимото отклонение при отчитане от лента на самопишещ уред спрямо дъждомерните.
3. Проведените изследвания и резултатите от тях потвърждават на този етап статистически
значимата разлика между конвенционалните и електронните отчитания, което налага двата
метода да се използват задължително заедно или да се въвежда корекционен коефициент на
сумарните месечни, сезонни или годишни електронно получени отчитания на валежите.
4. Необходимо е продължаване на изследването в достатъчно дълъг период от време за да се
даде максимално точна оценка за сравнимостта на двата вида измервания.
5. През периода на провеждане на изследването установихме и несигурността на електронната
апаратура, нейната зависимост от нормалното функциониране на компютърния център и
постоянното електрическо напрежение, което доказва, че на този етап човешкия фактор при
наблюдението и отчитането на този климатичен елемент е трудно заменим.
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Abstract. Territorial differences in the functioning of the Luda Yana river drainage
basin are revealed by the proportion between the slopes in the junction nodes of the streams,
the transition index of the sediments, and the degree of the deceleration of the incoming input
impulse. The processes in the streams junction nodes are characterized by revealing of the
special features of the indices of the slope structures and their comparison with these of the
third order modal drainage basin. The analysis of the transition is based on the indices of the
structure of the basin area data. The third index is determined by the analysis of the indices of
the structure of the basin area and stream lengths. Information for “geomorphic work” in the
third order drainage basins is received. Recognizing paragenetic relationships between the
different stream orders, the influence of the upper to lower zones in the drainage basins is
evaluated.
УВОД
Териториалните различия във функционирането на водосборните басейни от различен
ранг могат да бъдат разкрити чрез различни индекси и показатели. Най-често се използват
индексът на структурата на площта на водосборните басейни, индексите на структурата на
дължината и наклона на потоците, както и индексът на структурата на бифуркацията.
Показателите, които дават информация за геоморфоложката работа във водосборните басейни
са натоварването на потоците, съотношението между наклоните във възлите на сливане на
потоците, транзитността на наносите и степента на погасяване на входящия (външния) импулс.
Целта на настоящото изследване е да се анализират структурните индекси и
показателите, разкриващи геоморфоложката работа във водосборните басейни от трети ранг с
помощта на топографски карти в М 1: 200 000. Обект на изследването е водосборният басейн
на р. Луда Яна.
Водосборният басейн на р. Луда Яна обхваща част от южния склон на Същинска
Средна гора и Горнотракийската низина. Площта му е 685,3 km2. Река Луда Яна е ляв приток
на р. Марица и е дълга 74,0 km (Хидрологичен справочник на реките в НР България, т.II, 1981).
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Определени са структурните индекси и натоварването на потоците, съотношението
между наклоните във възлите на сливане на потоците, транзитността на наносите и степента на
погасяване на външния импулс по методиките на Симонов и Кичигин [1] и Симонов и

Симонова [2] след съставянето на картата на ранговете на ерозионно-долинната мрежа по
топографски карти в М 1: 200 000. Използвана е дихотомичната система на Хортън [3],
модифицирана от Стралер [4] и Философов [5] и са определени границите на водосборните
басейни от трети ранг.
Натоварването на потоците (М) е получено чрез индекса на структурата на
водосборните площи (ИСП), като делът на площта на водосборните басейни на потоците от
съответния ранг е разделена на броя на потоците. Отчетено е и влиянието на наклона и
дължината на потоците. Съотношението на наклоните във възлите на сливане на потоците (U) е
изчислено като частно на относителния дял на потоците от съответните рангове за възлите на
сливане на потоците от първи ранг с потоците от втори ранг (U1) и за възлите на сливане на
потоците от втори ранг с потоците от трети ранг (U2). Транзитността (T) на наносите е
определена чрез индекса на структурата на водосборните площи (ИСП). Транзитността T1 е
изчислена като отношение на водосборните площи на потоците от първи и втори ранг, а
транзитността T2 - на тяхната сума и водосборната площ на потока от трети ранг.
Погасяването на външния импулс (P) е определено като частно на транзитността и дължината
на потоците от следващия по-висок ранг.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Според използваните топографски карти в М 1: 200 000 р. Луда Яна е от пети ранг
(фиг. 1). Водосборният й басейн включва девет водосборни басейна от трети ранг.

Фиг. 1. Ерозионно-долинна мрежа на водосборния басейн
на река Луда Яна

1.първи ранг; 2. втори ранг; 3. трети ранг; 4. четвърти ранг;
5. пети ранг; 6. главен вододел.
Индекс на структурата на площите, идентичен с този на модалния басейн (ИСП=532)
имат водосборните басейни 6 и 9. Водосборните басейни 1 и 5 с ИСП=622 се отличават с
еднакво развито средно и долно звено. Най-добре развито горно звено имат водосборните
басейни 2 и 4 с ИСП=712 и ИСП=721. Водосборен басейн 3 има добре развито горно, но слабо
развито долно звено. С най-добре развито долно звено се отличават водосборен басейн 8 с
ИСП=424 и водосборен басейн 7 с ИСП=523. Единствено водосборен басейн 8 има по-слабо
развито горно звено в сравнение с това на модалния водосборен басейн, т.е. в него много малка
площ се дренира от потоците от първи ранг (фиг. 2).

Фиг. 2. Индекс на структурата на площите на водосборните басейни

Индекс на структурата на дължината на потоците като на модалния басейн (ИСД=136)
има само водосборен басейн 3 (фиг. 3).

Фиг. 3. Индекс на структурата на дължината на потоците
С най-голям относителен дял на средната дължина на потоците от първи ранг се
характеризира водосборен басейн 4 с ИСД=433, а с най-малък - модалният водосборен басейн и
водосборен басейн 9 с ИСД=118. Относителният дял на дължината на потоците от втори ранг в
повечето от водосборните басейни е по-малък от този за модалния водосборен басейн.
Водосборен басейн 2 с ИСД=307 се отличава с много малък относителен дял на потоците от
втори ранг (под 5%). С най-голям относителен дял на дължината на потока от трети ранг се
характеризира водосборен басейн 8.
Повечето от водосборните басейни имат ИСН=631, т.е. като на модалния басейн.
Водосборните басейни 1 и 4 с ИСН=532, както и 7 и 8 с ИСН= 442 се отличават с по-голям
относителен дял на потока от трети ранг, което е за сметка на по-голямата средната дължина на
потоците от първи или втори ранг (фиг. 4).

Фиг. 4. Индекс на структурата на наклоните на потоците
Разпределението на геоморфоложката работа във водосборните басейни от трети ранг
на р. Луда Яна е определено чрез показателите натоварване на потоците, съотношение на
работата във възлите на сливане на потоците, транзитност на наносите и степен на погасяване
на външния импулс (табл. 1).

Таблица 1
Разпределение на геоморфоложката работа във водосборните басейни от трети ранг
Водосборен
басейн

№
1
2
3
4

Натоварване на
потоците

M1
12,50
9,33
12,00
8,75

M2
10,00
0,00
6,00
10,00

M3
10,00
2,86
1,67
6,67

Съотношение
на работата във
възлите на
сливане на
потоците
U1
U2
1,67
1,50
2,00
3,00
2,00
3,00
1,67
1,50

Транзитност
на наносите

T1
3,00
7,00
2,00
3,50

T2
4,00
4,00
9,00
9,00

Степен на
погасяване на
външния
импулс
P1
1,00
0,00
0,67
1,17

P2
1,00
0,57
1,50
3,00

5
6
7
8
9

7,50
16,67
7,14
6,67
4,29

7,50
16,67
7,14
6,67
4,29

3,33
3,33
10,00
13,33
2,50

2,00
2,00
1,00
1,00
2,00

3,00
3,00
2,00
2,00
3,00

3,00
1,67
2,50
2,00
3,00

4,00
4,00
2,33
1,50
4,00

1,50
0,83
1,25
1,00
1,67

0,67
0,67
0,39
0,25
0,50

Геоморфоложката работа във водосборните басейни от трети ранг на р. Луда Яна е
разпределена неравномерно. Натоварването на потоците от първи ранг е най-голямо във
водосборните басейни 1, 3 и 6, на тези от втори ранг - във водосборните басейни 1, 4, 5 и 6, а
от трети - във водосборните басейни 1, 7 и 8. Най-неравномерно то е разпределено във
водосборен басейн 2.
Във възела на сливане на потоците от първи и втори ранг акумулацията на наносите е
сравнително голяма във водосборните басейни 1 и 4. Във възела на сливане на потоците от
втори и трети ранг тя е най-значителна във водосборните басейни 2, 3, 5, 6 и 9.
Транзитността на наносите T1 е най-голяма във водосборен басейн 2, а транзитността на
наносите T2 - във водосборните басейни 3 и 4.
Външният импулс във възела на сливане на потоците от първи и втори ранг се погасява
в най-голяма степен във водосборен басейн 9. Във водосборен басейн 4 погасяването на
външния импулс е най-значително във възела на сливане на потоците от втори и трети ранг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В изследването са определени индексите на структурата на площта на водосборните
басейни от трети ранг на р. Луда Яна, както и индексите на структурата на дължината и на
наклона на потоците по топографски карти в М 1: 200 000. Анализирани са натоварването на
потоците, съотношението между наклоните във възлите на сливане на потоците, транзитността
на наносите и степента на погасяване на външния импулс, които разкриват особеностите на
геоморфоложката работа във водосборните басейни.
Геоморфоложката работа в повечето от водосборните басейни е по-голяма в горното
звено на ерозионно-долинната мрежа. Най-натоварени са потоците от първи ранг, следвани от
потоците от втори ранг. Натовареността на потоците от трети ранг е най-голяма в два от
водосборните басейни. В по-голямата част от водосборните басейни акумулацията на наносите
нараства във възлите на сливане на потоците от втори и трети ранг. Транзитността на наносите
се увеличава предимно към долното звено на водосборните басейни. Погасяването на външния
импулс основно е в долното им звено.
Информация за геоморфоложката работа във водосборните басейни от трети ранг на р.
Луда Яна дават данните, представени в табличен вид. Съставените пространствени модели
дават възможност за получаването на по-конкретна визуална представа за разпределението на
анализираните индекси.
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Abstract:
The erosion is a destructive process which mamfests itself mainly in lenear depth and intensive surface
eluvial-deluvial tegument. By means of gravitation and the rise of the topographue area the matenals nehich are
torn and had lost their firmess transform and accumulate in the lowest parts of the terrain. Qfter a carefuel
consideration of the rises of the form of the relief hydro-climatic, soil-geoloqical, vegetal and the humans
conditions in the tributary vallies of the Northwest part of the Ticha reservoir’s catchmend a complex evalnation
has been-made of the erosional-accumulative processes and the stage of erosion and accumulation.
Key words: erosional-accumulative processes, slopes,slope processes, relief.

Актуалност на проблема
Проучването на съвременната динамика на екзогенните процеси на територията на
страната е от съществено значение, тъй като чрез тяхното познаване може да се определи
степента и скоростта на трансформация на формите на релефа, както и вероятността от реален
риск за хората и инфраструктурата.
Актуалността на настоящото проучване се основава на необходимостта от оценка на
рушителните последици от ерозията и определяне стойността на акумулацията (количествата
твърд отток), като се отделя особено внимание на часта, достигаща до чашата на язовир “Тича”.
Същност на проблема
Характерът на екзогенните геоморфоложки процеси във водосборния басейн на язовир
“Тича” се определя главно от ерозията в долините на вливащите се в язовира реки. Тя има
съществен дял в съвременната морфоскулптура и на отделни места предизвиква относително
бързи (в геоморфоложки аспект) изменения в релефа.
Динамиката на латералната и дълбочинна ерозия и скоростта на акумулация в
проучвания район, могат да бъдат установени чрез задълбочен анализ на взаимодействието на
течащата вода с почвено-геоложките условия, като се обърне внимание на характера и вида на
валежите, наклона на речните легла, формата, дължината, наклона на склоновете на речните
долини, залесеността, затревеността и степента на селскостопанска обработвае мост на
площите, а също и други специфични антропогенни въздействия върху релефа.
Обектът на настоящото проучване - северозападната част от водосбора на язовир
“Тича”, който е с площ 183,1299 км2. Проучваната територия включва водосборите на реките

Палиска, Ивановска, Гюнедере и Вардунско дере. Всички изброени реки имат за ерозионен
базис чашата на язовир “Тича”.
В морфоструктурно отношение проучваната територия е част от Герловското
субструктурно понижение. Релефът е предимно хълмист, а на север планински, като се
включват части от южните склонове на Преславска планина.
Изследваната територия попада в умерено-континенталната климатична област. Върху
климата на Герловското понижение и водосбора на яз. “Тича” влияние оказват най-вече
трансформираните, идващи от запад, атлантически въздушни маси. По рядко се проявяват
умерени въздушни маси от север и североизток, а нахлуванията на арктичен въздух през
студеното полугодие и тропичен въздух през топлата част от годината са по-скоро изключение.
Районът се отличава с пролетно-летен максимум и зимен минимум в годишното разпределение
на валежите. Средногодишните валежни суми за водосбора на р. Тича са от порядъка на 650680 мм. Средните зимни валежи са около 150 мм., но валежа е от сняг и няма пряко ерозионно
въздействие [3].
В най-югоизточната част на проучваната територия, в субпаралелно направление, е
развит басейна на река Палиска.
Табл. 1. Данни за притоците в горната част от водосбора на р. Палиска
№
на Надморска
Надморска
Дължина Увес
прито- ка висовисона
по ред
чина на
чина
на притока
извора
устието
1-ви ляв
430*
330
2500
100
2-ри ляв
240
210
3750
30
1-ви десен
480
440
1750
40
* Данните за надморска височина, дължина и увес във всички таблици са
посочени в метри.
Река Палиска има симетрично развит перест тип водосборен басейн (Табл.1), какъвто имат и
редица реки в младонагънатите предпланински региони. Релефът е преобладаващо равнинен и
хълмист (Табл.2). Водосборната площ на р. Палиска, изчислен по тегловния метод, е 42,9525
км2, а средна надморска височина на водосбора - 334,1417 м.

Табл. 2. Данни за хипсометричните пояси и наклоните във водосбора на река Палиска
Хипсометричен
пояс (в метри)

Площ
(в км2)

150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550

2,1618
10,0645
6,6347
5,3397
6,0837
4,8612
5,9314
1,8755

Действ.
наклони (в
градуси)
1-3
3-5
5-8
8-12
12-15
15-20
над 20

Площ
(в км2)
20,32
9,40
7,85
3,80
0,58
0,70
0,30

В геолого-стратиграфско отношение водосбора на р. Палиска включва главно скалните
комплекси на Камчийската свита. Тя е представена от редуващи се пачки от сиви до
жълтеникаворъждиви пясъчници с или без прослойки от мергели и пачки от мергели с или без
пясъчникови прослойки. Пясъчниците са с варовита спойка най-често средно зърнести, но се
откриват също дребно и едрозърнести. В горните изворни части на главната река се разкриват
сивосинкави и глинести мергели със съвсем тънки прослойки от пясъчници (Горнооряховска
свита) [1].

Долната, по-ниска част от водосбора, е заета от сиви горски, средно до тежко
песъчливо-глинести почви, а горната - от светлосиви (псевдоподзолисти) почви [2].
Горската растителност заема около 7,5 км2 от общата площ. Това са редки горички
предимно от бук и габър. Доминиращите наклони в района са от 1° до 5°, поради което и
ерозията е незначителна (Табл.2, Фиг. 1).
Вътрешни зони на акумулация в района са два язовира - “Конево 1” (с обем 200х103 м
вода, завирен 1959 г.) и “Конево 2” (обем 327х103 м вода, завирен 1959 г), които се използват за
напояване.

Фиг. 1. Карта на действителните наклони във водосбора на река Палиска

Почти паралелно на водосбора на р. Палиска, на север е изградила своята долина река
Гюнедере. Последната се явява десен приток на Вардунско дере, оформила долината си между
рида Гюнето на север и местностите Яйкън и Сърта на югозапад и юг.
Табл. 3. Данни за притоците на река Гюнедере
№
на Надморска
прито- ка висопо ред
чина на
извора
1-ви
345
десен

Надморска
височина
на
устието
305

Дължина
на
притока

Увес

850

40

Водосборната площ на река Гюнедере е 10,5355 км2, дължината на реката – 5,35 км., а
изчислената средна надморска височина на водосбора 314,5134 м. (Табл.3, 4).
В геолого-стратиграфско отношение водосбора включва сиви до жълтеникаво ръждиви
пясъчници с или без прослойки от мергели и пачки от мергели с или без пясъчникови
прослойки. (Камчийска свита) [1].
Табл. 4. Данни за хипсометричните пояси и
наклоните във водосбора на река Гюнедере
Хипсометричен
пояс (в метри)

Площ
(в км2)

200-250
250-300
300-340
340-350
350-370
370-380
380-390
390-400
400-410
410-420
420-440
440-450
450-469

1,9418
2,0317
1,6907
0,6590
1,0378
0,6555
0,5224
0,3154
0,3074
0,2370
0,4643
0,2149
0,1876

Действ.
наклони (в
градуси)
1-3
3-5
5-8
8-12
12-15
15-20
над 20

Площ
(в км2)
3,54
1,25
2,75
1,10
0,85
0,75
0,30

Почвите са оподзолени (лесивирани) черноземи и тъмносиви горски, тежко песъчливоглинести [2]. Горската растителност заема около 4 км2 от водосборната площ на р. Гюнедере.
Широколистни габърови гори покриват най-високите части на местността “Гюнето” и найизточните части на местността “Яйлък”.

Фиг. 2 . Карта на действителните наклони във водосбора на река Гюнедере

Скалите и почвите в проучвания водосбор са сравнително податливи на ерозия, но поради
затревеността, залесеността и преобладаващите малки наклони (Табл.4, Фиг. 2) ерозията е
незначителна. Слабо ровинообразуване се наблюдава в периферните части на гората (под кота
420,8) и в приустиевите територии на р. Гюнедере.
Най-голяма площ в проучваната СЗ част от водосбора на яз. “Тича” обхваща долината
на река Вардунско дере – 104,1 км2. Тя е с дължина 22,35 км., средна надморска височина на
водосбора 378,355 м и увес 169,5 м. Речната долина е развита от северозапад на югоизток, като
преобладават левите притоци, с начало от Преславска планина (Табл. 5, 7).
Табл. 5. Данни за притоците в горната част от водосборния басейн на река Вардунско
дере
№
на Надморска
прито- ка висопо ред
чина на
извора
1-ви
449,5
десен
2-ри десен
310
1-ви ляв
502,7
2-ри ляв
575
3-ти ляв
318

Надморска
височина
на
устието
330

Дължина
на
притока

Увес

2175

119,5

295
420
279
278

825
1100
5850
3575

15
82,7
296
30

За по-точно и детайлно изследване водосбора на р. Вардунско дере беше условно
поделен на две части. От север (Преславска планина) на юг вътрешната вододелна границата се
прокара в следния ред: в. Мезерлъалтъ (636,5 м) – Гьолджукбаир (606,5 м) – коти 388,1 м.
(западна от с. Копрец) – 378,7 м. – 346,5 м. – 287,8 м. – р. Вардунско дере – в. Таушан тепе
(302,8 м) – кота 432,4 м. в местността “Юртлук”.
Водосборната площ само на горната част от водосбора на Вардунско дере е 50,9518 км 2,
а изчислената средна надморска височина само на горната част на водосбора на Вардунско дере

е 433,20 м (Табл. 5, 6). Преобладават територии с малки наклони (Фиг.3, Табл.6). Тук се
разкриват сивосинкави мергели и глинести мергели (Горно оряховска свита) [1], а почвите са
оподзолени (лесивирани) черноземи и тъмносиви горски, тежко песъчливо-глинести. В
средната част от водосбора и в заливните и ниските речни тераси почвите са алувиални и
алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести[2] .
Табл. 6. Данни за хипсометричните пояси и наклоните в
горната част от водосбора на Вардунско дере
Хипсометричен
пояс (в метри)

Площ
(в км2)

260-270
270-280
280-290
290-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600-650

0,1215
0,6828
1,8095
3,0297
11,6181
4,9566
6,3358
4,5994
7,1556
9,5544
1,0884

Действ.
наклони (в
градуси)
1-3
3-5
5-8
8-12
12-15
15-20
над 20

Площ
(в км2)
31,95
2,35
8,301
3,85
1,15
2,1
1,25

Най-големият язовир в проучваните водосбори е изграден в близост до средното течение на р.
Вардунско дере, западно от в. Таушантепе (302,8 м.). Той е с обем 1000х10 3 м вода, (завирен
1965 г) и се явява зона на значителна акумулация. В западната му част се влива малката
рекичка Корудере. Най-осезаема проява на ерозионните процеси се наблюдава в долната
пречупка на склона на Преславска планина. Северно от с. Черковна се открива поредица от
ровини, някои с дължина до 120-150 м. На северозапад от селото антропогенната намеса е найзначителна – изградена е каменна кариера, която е причина за деструкция на планинския склон,
както и засилена денудация в околните обезлесени терени. Зона на акумулация в района на с.
Черковна е яз. “Дъбрава” с обем 1800 (х 103) м3 вода. Язовира е завирен през 1959 г, не е
драгиран и се използва за напояване. На площ приблизително 1 км2 в района на местността
“Мешеликовасъ” се наблюдава особено активна ерозия – поредица от терасирани склонове,
някои с дължина на откоса до 300-400 м., два силно всечени дола, уврази и много ровини, найголямата с дължина почти 700 м.

Фиг. 3. Карта на действителните наклони в горната част от водосбора на Вардунско дере

Водосборната площ на долната част от водосбора на Вардунско дере е 53,2526 км2, а
изчислената средна надморска височина на водосбора 323,51 м.
Табл. 7. Данни за притоците в долната част от водосборния басейн на река Вардунско
дере
№ на прито- Надморска
ка по ред
височина на
извора
1-ви десен
280
1-ви ляв
330
1' на 1-ви
250
ляв
2-ри ляв
550
2' на 2-ри
600
ляв
2'' на 2-ри
540
ляв
2''' на 2-ри
500

Надморска
височина
на
устието
260
220
240

Дължина
на
притока

Увес

875
4000
4125

20
110
10

220
290

6125
3250

330
310

280

4025

260

400

750

100

ляв
3-ти ляв
4-ти ляв
5-ти ляв
6-ти ляв

320
220
240
310

290
200
200
200

2625
2000
1050
1800

30
20
40
110

Почти цялото течение на реката е оградено с насипи. Речната долина е асиметрична – с леви
притоци, спускащи се от Преславска планина (Табл.7). На повърхността в първите 4-5 км. от
устието се разкриват редуващи се пачки от сиви до жълтеникаворъждиви пясъчници с или без
прослойки от мергели и пачки от мергели с или без пясъчникови прослойки. В останалата част
от водосбора скалните комплекси са от Горнооряховската свита, същите както в цялата горна
част от водосбора – трудно подаващи се на ерозия сивосинкави мергели и глинести мергели [1].
Преобладават по-големи наклони (Табл.8, Фиг. 4). Почвите са оподзолени черноземи,
тъмносиви горски и песъчливо-глинести [2].
Табл. 8. Данни за хипсометричните пояси и наклоните
в долната част от водосбора на Вардунско дере
Хипсометричен
пояс (в метри)

Площ
(в км2)

200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600-650

8,2808
20,2821
12,3481
3,7597
2,0678
2,0529
1,8941
1,4131
1,1540

Действ.
наклони (в
градуси)
1-3
3-5
5-8
8-12
12-15
15-20
над 20

Площ
(в км2)
24,04
6,40
8,52
4,60
2,10
1,37
6,22

Горската растителност заема 41,1 км2 от водосбора на Вардунско дере, разпределени съответно:
за горната част от водосбора – 28,4 км2; за долната част от водосбора – 12,7 км2.
Фиг. 4. Карта на действителните наклони в долната част от водосбора на Вардунско дере

Значителна част от твърдия наносен отток, носен от речните течения, не може да достигне р.
Вардунско дере, тъй като се акумулира в малки язовири. Такива са изградени в приточните
долини на главната рекя: в приточния район на р. Кабакчията – северно от с. Драгановец; след
вливането на трите малки притока – южно от с. Преселец (обем 14х103 м3 вода, завирен 1958 г);
на р. Московец – южно от с. Търновца; южно от с. Копрец (обем 247х103 м3 вода, завирен 1960
г). Язовирите се използват основно за напояване. Ерозионните процеси са много активни по
цялото средно течение на р. Кукушмадереси, като източно от лозята в меридионална посока
ясно се проследява голям овраг. Голяма ровина с дължина почти 400 м. е развита в месността
Кастаанчукуру, под южния склон на вр. Бюйюксалана (563 м.). Почти на същата надморска
височина, на около половин километър западно, се картира голям езиковидно развит откос.
Север-североизточната част от проучваната територия е заета от долината на река
Ивановска. В геолого-стратиграфско отношение водосбора включва скалните комплекси на две
свити [1]. В северните приточни долини (1-2 ляв приток), който са с по-големи наклони и
средна надморска височина, се разкриват редуващи се оксфорд-валанжски мергели и глинести
варовици с тънки прослойки от пясъчници (Тичанската свита). По-голяма част от скалните
комплекси във водосборния басейн на р. Ивановска обаче е представен от хотрив-аптски
сивосинкави мергели и глинести мергели с прослойки от пясъчници (Горнооряховска свита).
Скалите са неясно слоисти, на места съдържат овъглени растителни останки и при разкритие са
слабо податливи на ерозия.
Табл. 9. Данни за притоците на реката, протичаща през с. Иваново
№
на Надморска
прито- ка висопо ред
чина на
извора
1-ви ляв
470
2-ри ляв
380
1-ви десен
240

Надморска
височина
на
устието
350
220
210

Дължина
на
притока

Увес

1250
4000
1750

120
160
30

Горската растителност заема около 11 км2 от цялата (18,4375 км2) водосборна площ. Горите са
от бук, габър, горун и явор. Тези дървесни видове, според проучванията задържат средно около
15% от падналите валежи. Така, въпреки големите на места наклони – над 20° (Табл. 10, Фиг.
5), ерозията е незначителна. Североизточно от с. Методиево и северно от с. Иваново площите
са заети с трайни насъждения - лозови масиви.
Табл. 10. Данни за хипсометричните пояси и наклоните
във водосбора на реката, протичаща през с. Иваново
Хипсометричен Площ
пояс (в метри)
(в
км2)
185-200
0,50
200-250
4,10
250-300
5,25
300-350
3,00
350-400
1,665
400-450
1,523
450-628
2,40

Действ.
наклони (в
градуси)
1-3
3-5
5-8
8-12
12-15
15-20
над 20

Площ
(в
км2)
9,0625
2,9375
3,0625
1,0625
1,0005
0,7500
0,5625

В горната по-висока по хипсометрия част от водосбора се разкриват оподзолени (лесивирани)
черноземи и тъмносиви горски, тежко песъчливо-глинести почви, а в долната част – светлосиви
горски (псевдоподзолисти) повърхностно оглеени, леко песъчливо-глинести почви [2].
Пясъчливите почви се подават по-лесно на ерозия.
Приточните долини по южния склон на Преславска планина, непосредствено под
върховете Оламурлукбурун (518 м), Дъреджил канара (564,8 м) и южно от хижа Бостанлъка, са
с V-видни профили, стръмни склонове, като по оголените терени ерозията е значителна – с

ровини и сипеи (Табл.9). В долната пречупка на планинския склон са формирани няколко
наносни конуси. Част от твърдия отток на Ивановска река недостига до язовир “Тича”, а се
акумулира в два малки водоема. Те се намират западно от с. Иваново (обем 331х10 3 м3 вода,
завирен 1960 г) и южно от с. Методиево (обем 330х103 м3 вода, завирен 1965 г), между
шосейния път и местността “Мангалица”. Използват се за напояване.
Фиг. 5. Карта на действителните наклони във водосбора на Ивановска река

Изводи
От анализа на природно-географските особености, теренните проучвания,
изготвените карти на действителните наклони и статистическа информация за
долините в северозападната част от водосборния басейн на яз. “Тича” мо гат да се
направят следните по-важни изводи:
 Водещи фактори за съвременната динамика на ерозионно-акумулативните
процеси в тази част от водосбора на яз. “Тича” са хидроклиматичните и
почвено-геоложките условия, чиято проява се конкретизира от наклона на
склона, залесеността и затревеността на релефната повърхност.
 Обобщавайки данните за целия район можем да отбележим: почти 49%
(88,9125 км 2 ) от проучваната територия е с наклони до 3°в които практически
ерозия липсва, а това са зони на акумулация; почти 13% (22.3375 км 2 ) са
територии с наклони 3-5° в които ерозията е съвсем слаба; площите с найсъществена проява на ерозионните процеси - с наклони над 8°, са само почти
19% (34,4015 км 2 ) от проучваната територия, като 2/3 от тях се намират във
водосбора на р. Вардунско дере.
 Ускорена изява на ерозията се отчита най-вече в горната по-висока част от
водосборите на река Вардунско дере и Ивановска река. Тук наклоните на
склоновете са най-големи, районите са обезлесени, като е висок и процента на
обработваните селскостопански земи. При правилно целесъобразно
териториално разпределение на горските насъждения, лесистост от 25 -30% ще
е достатъчна да осигури нужната противоерозионна устойчивост.
 Главни зони на акумулация са чашата на яз. “Тича” и вътрешните за
съставните водосбори язовири – “Вардун”, “Дъбрава”, “Иваново”, “Методие
во”, “Кабакчията”, “Преселец”, “Московец”, “Копрец”. Зони на акумулация са



също някои широки алувиални дъна и заливни тераси на речните долини.
Опасност от екстремни количества твърд отток след краткотрайни поройни и
продължителни обложни извалявания, както и след интензивно снеготопене,
има за районите на селата Драгановец и Конево, както и териториите
непосредствено под стените на по-големите язовири.
Като райони с ускорена ерозия могат да се посочат южните склонове на
Преславска планина - северно от селата Черковна, Копрец и Търновца,
териториите северно и северозападно от село Преселец, склоновете южно от
пътя между Долно и Горно Новково.
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ANALYSIS OF THE INDEX OF THE SLOPE STRUCTURE OF
LONGITUDINAL PROFILE OF STREAMS IN THE YUGOVSKA
RIVER DRAINAGE BASIN
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Abstract. The index of the slope structure of longitudinal profiles of streams is one of the basic in
analysis of the structure of the drainage basins. It gives possibilities to reveal the causes for distribution of the
modal and real drainage networks in the investigation territory.
In the Yugovska river drainage basin on topographic maps in scale 1: 200 000 all first, second and
third order drainage basins are determined. The mean arithmetic values of the stream slopes of different orders
are calculated and indices for the third order drainage basins are received.
Data is presented in a matrix and compared with index of the structure of the longitudinal slope of
streams in modal third order drainage basin.

УВОД
Индексът на структурата на наклона на надлъжния профил на потоците е сред
основните при анализа на модалните и реалните водосборни басейни. Заедно с индексите на
структурата на площта на водосборните басейни, на структурата на дължината на потоците и
индекса на структурата на бифуркацията те служат за разкриването на функционирането на
водосборните басейни.
Целта на настоящото изследване е да се анализират индексите на надлъжния профил на
потоците във водосборните басейни от трети ранг на р. Юговска.
Площта на водосборния басейн на р. Юговска е 332,2 km2 (Хидрологичен справочник на
реките в НР България, т.II, 1981). Река Юговска се влива като десен приток в р. Чепеларска. За
нейно начало се приема р. Манастирска, която извира близо до в. Преспа (2000 m). Найголемият й десен приток е р. Белишка, а ляв – р. Джурковска.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Наклоните на всички потоци от първи, втори и трети ранг са изчислени по топографски
карти в М 1: 200 000. Най-напред въз основа на методиката на Хортън [1], модифицирана от
Стралер [2] и Философов [3], е съставена карта на ранговете на ерозионно-долинната мрежа.
Изследването се базира и на идеите на Симонов и Кичигин [4], Симонов и Симонова [5] и др.
Индексът на структурата на наклоните на потоците е определен след като са изчислени
средните аритметични стойности за потоците от първи и втори ранг. За единица е приет
наклонът на потока от трети ранг и спрямо него са получени стойностите за първи и втори ранг.
Общата сума е приета за 100% и е изчислен относителният дял за всеки ранг.

Индексът на структурата на наклоните на надлъжните профили на потоците е
представен като трицифрено число. Първата цифра показва относителния дял на
наклона на надлъжния профил на потоците от първи ранг, втората - на тези от втори ранг, а
третата - на потока от трети ранг
Изчислени са относителните превишения между найвисоката ( H max ) и най-ниската ( H min ) точка на потока за всеки ранг. Наклонът на надлъжния
профил на потоците е получен като частно на относителното превишение и дължината на
потоците.
Данните за структурата на наклоните на надлъжните профили на потоците са
определени като е използвана матрица (фиг. 1). В центъра на матрицата са разположени
данните за водосборните басейни с модален индекс на структурата на наклона на
надлъжния профил на потоците (Xmd Ymd). Получават се девет групи: Xmin Ymin, Xmd
Ymin, Xmax Ymin, Xmin Ymd, Xmd Ymd, Xmax Ymd, Xmin Ymax, Xmin Ymax и Xmd
Ymax, като Xmd Ymax не може да съществува, тъй като сумата от първата и последната
цифра на индекса ще бъде над 10.
За X са приети наклоните на надлъжните профили на потоците от първи, а за Y – на
тези от трети ранг. Най-много по индекса на структурата на наклона на надлъжния профил на
потоците се различават от модалния басейн водосборните басейни, разположени по диагоналите
на матрицата [6].

Xmin
Ymin

Xmd Ymin

Xmax
Ymin

Xmin Ymd

Xmd Ymd

Xmax
Ymd

Xmin
Ymax

Xmin
Ymax

Xmd
Ymax

Фиг. 1. Матрица на групирането на индексите на структурата на
надлъжните профили на потоците
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Рангът на р. Юговска, определен по използваните карти в М 1: 200 000, е пети (фиг. 1).
Водосборният басейн на р. Юговска включва девет басейна от трети ранг, които имат
идекс на структурата на надлъжния профил на потоците 721, 532, 442, 622, 532, 622, 631, 532 и
532 (фиг. 3).
Индекс на структурата на наклона на надлъжния профил на потоците, еднакъв с този за модалния
водосборен басейн (ИСН=631), има само водосборен басейн 7. Повечето от водосборните басейни
притежават индекс, който е близък до този на модалния басейн. Във всички водосборни басейни
относителният дял на наклона на надлъжния профил на потоците от първи ранг е най-висок.
Най-висок е той във водосборен басейн 1 с ИСН=721, а най-нисък – във водосборен басейн 3 с
ИСН=442. В пет от водосборните басейни той е по-нисък от този на модалния басейн.
В повечето от водосборните басейни относителният дял на наклона на надлъжния профил на
потоците от втори ранг е по-нисък от този на модалния басейн. Увеличен е относителният дял на
наклона на надлъжния профил на потоците от втори ранг само във водосборен басейн 3.
Потоците от трети ранг имат малък наклон на надлъжния профил, но неговият относителен дял, в
сравнение с този на модалния басейн, е по-голям в седем от водосборните басейни. Най-разпространени са
водосборните басейни с ИСН=532.

Фиг. 2. Ерозионно-долинна мрежа на водосборния басейн
на река Юговска
2.първи ранг; 2. втори ранг; 3. трети ранг; 4. четвърти ранг; 5. пети ранг;
6. главен вододел.

Фиг. 3. Индекс на структурата на наклона на надлъжните профили на потоците

Таблица 1
Групиране на индексите на структурата на наклона
на надлъжния профил на потоците
№

Група

Индекси

Водосборни басейни
Брой

%

1

Xmin Ymin

190, 280, 370, 460

0

0

2

Xmd Ymin

550, 640, 730

0

0

3

Xmax Ymin

820, 910,10.00

0

0

4

Xmin Ymd

262, 271, 352, 361,

1

11,1

8

88,9

442, 451
5

Xmd Ymd

532, 541, 631, 622,
721, 712

6

Xmax Ymd

802, 811, 901

0

0

7

Xmin Ymax

226, 235, 244, 253,

0

0

0

0

316, 325, 334, 343,
415, 424, 433
8

Xmd Ymax

505, 604, 532, 613,
703

Почти всички водосборни басейни от трети ранг на р. Юговска попадат в групата Xmd
Ymd (88,9%). Единствено водосборен басейн 3 се отличава със сравнително по-малък наклон
на наклона на надлъжния профил на потоците от първи ранг и увеличен на тези от втори и
трети ранг.
Това в определена степен се дължи на малкия наклон на фолиацията в резистентните
високометаморфни скали (гнайси и шисти), както и на разломната зона по контакта им с
палеогенските вулканити и туфи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на индексите на структурата на наклона на надлъжния профил на потоците във
водосборните басейни от трети ранг на р. Юговска показва, че голяма част от тях не се
отличават съществено от индекса на модалния басейн. Изключение прави един от
водосборните басейни, който се характеризира с малък относителен дял на наклона на потоците
от първи ранг, което е за сметка на по-големия относителен дял на потоците от втори и трети
ранг. Голямо влияние за това оказват геолого-геоморфоложките фактори.
Предложеното групиране на индексите на структурата на наклона на надлъжния профил
на потоците позволява да се определят близките по своята структура водосборни басейни.
Пространственият модел на индекса на структурата на наклона на надлъжните профили
на потоците дава възможност за получаването на по-конкретна представа за неговото
териториално разпределение във водосборните басейни от трети ранг на р. Юговска.
Получената информация по картите в М 1: 200 000 е генерализирана и отразява общите
закономерности за разпределението на индекса на структурата на наклона на надлъжните
профили на потоците във водосборния басейн на р. Юговска. По-детайлна информация може да
се получи при използването на топографски карти в по-едър мащаб.
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Abstract: The paper present the results of investigation of the heavy rainfall in the catchment area of
the Beli Lom River for the period 1991-2008, through the application of absolute and relative criterion. Used the
relative criterion of Fukui. In absolute criterion is pouring a maximum daily precipitation exceeding 25 mm
(Velev). Fukui relative criterion defined as “extraordinarily heavy rainfall” 24-hour rainfall equal to or
exceeding 10% of the total rainfall for the year, with a significant impact on river levels, soils, natural and
cultural vegetations.
The two criteria are applied to three stations of the National Meteorological Network, located in the
watershed of the Beli Lom river – Razgrad, Tsar Kaloyan and Samuil. There a re analyzed the spatial and
temporal distribution of 24-hour maximum rainfall.

Увод.
Установяването на закономерностите относно режима и териториалното разпределение
на проливните валежи е от значение в теоретичен и приложен аспект. През последните години
ежегодно сме свидетели на негативния ефект на проливните валежи - наводнения, ерозия на
почвата, активизиране на свлачища, проблеми в хидротехническата, транспортната и
канализационната инфраструктура, което е свързано със значителни материални щети и
финансови загуби.
Според Зяпков (1997), хидроложките процеси в България се отличават с формирането
на големи водни количества и тяхната водност се класифицира като най-голяма от дъждовни
валежи при аналогични водосборни площи в умерените ширини на Европа [1]. Ето защо,
проливните валежи (интензивни или обложни), в част от случаите се отнасят към особено
опасните атмосферни явления, чиито последствия имат характер на природно бедствие.
Настоящото изследване е извършено във връзка с информацията за рекордните валежни
количества, отчетени в станциите Цар Калоян и Разград през 2005 и 2007 г. и създалата се
изключително тежка ситуация след наводненията през 2007 г. Разположението на двете
станции (селища) очерта обекта на проучването.

Количествени параметри за проливните валежи
Учените приемат за рискови (потенциално опасни) извалявания различни валежни
количества, в зависимост от това, какви уреди за измерване на валежите се използват и за какъв
период от време са отчетени съответните количества.
При измерване на валежните суми с дъждомер-система “Вилд”, е въведен показателят
максимален денонощен валеж (максимален валеж/24 ч). Отделните автори възприемат
различни количествени параметри за граничната стойност, над която валежът за 24 часа може
да представлява природна опасност. Съева (1960) разглежда максимални денонощни валежи в
Североизточна България, по-големи от 50 mm - сума, близка до средните им многогодишни
стойности [2]. Голуб (1973) възприема, че “обилни” са денонощните валежи над 30 mm, а като
особено опасни се преценяват денонощните валежи с количества > 70 и > 100 mm [3]. Според
Велев (1990), за нашите климатични условия проливен е валеж, надхвърлящ 20-25 mm в
денонощие [4]. Тишков и Владев (1999) наричат потенциално опасни (рискови) денонощните
валежни суми по-големи от 50 mm [5].
Видно е, че сред учените няма единно схващане относно стойността на долната граница
на проливните валежи.
Fukui (1970) предлага относителен критерий за определяне на възможността даден
максимален денонощен валеж да бъде отнесен към категорията “рисков” [6]. Според него
денонощен валеж, чието количество надминава 10% от валежната сума за съответната година е
изключително проливен (extraordinaryly heavy rainfall), оказващ значителен негативен ефект
върху речния отток, почвената покривка, растителността (естествена и културна). Според
автора този относителен показател може да се използва вместо абсолютните стойности и има
по-голямо практическо значение от тях, т. к. рисковия характер на валежите се определя в
зависимост от валежните условия през конкретната година.
Критерият на Fukui е използван от Пенков (2002) за изследване на териториалното
разпределение на максималните за 24 часа валежи в България и Североизточна България.
Изходна информация, цел и основни моменти от изследването
Настоящата разработка представя резултатите от изследването на проливните
максимални денонощни валежи във водосбора на р. Бели Лом, чрез прилагане на абсолютния
критерий на Велев и относителния критерий на Fukui. Поставената цел е съставянето на
възможно най-пълна характеристика на проливните валежи (честота, вътрешногодишен режим,
териториално разпределение) през периода 1991-2008 г. Прилагането на двата различни
критерия към една и съща територия и за един и същ период дава възможност за съпоставка на
резултатите от използването им.
Станциите от метеорологичната мрежа на НИМХ, които се включват във водосбора, са
Разград, Цар Калоян и Самуил. Изходната информация е под формата на ежедневни данни за
валежните количества за 18-годишния период.
Основните моменти от изследването са:
1. За всяка от трите станции с наблюдения през избрания период са отделени случаите с
денонощен валеж, равен или надвишаващ 25 mm.
2. Изчислени са: честотата (повторяемостта), отклоненията от климатичните норми за
валежните суми (месечни, сезонни) и от нормите за максималните денонощни валежи.
За климатични норми са приети публикуваните в Климатичен справочник – Валежи в
България (период 1931-1985 г.) [8].
3. За всяка станция са отделени случаите с денонощен валеж, равен или надхвърлящ 10%
от валежната сума за съответната година.
4. За сравнимост е изчислена честотата (броят случаи е разделен на броя на годините с
наблюдения). Тя е представена като относителни стойности- 0,1; 0,2 и т.н.
Резултати от прилагането на абсолютния критерий
През периода 1991-2008 г. във водосбора на р. Бели Лом средният брой регистрирани
случаи с максимални денонощни валежи > 25 mm е 57 (Разград – 50, Цар Калоян – 58, Самуил 64). Честотата на случване е най-голяма в ст. Самуил – 3,6 пъти в годината, следва Цар Калоян –
3,2, а в Разград такъв тип валежи се отчитат 2,8 пъти годишно.
Има години, в които не са регистрирани проливни денонощни валежи, както и години, в
които броят им значителен, при съпоставяне с изчислената повторяемост.

През 2005 г. в целия водосбор са отчетени максимален брой случаи - по 10 в Цар Калоян
и Самуил и 8 в Разград. Това е годината, през която рекордни валежни количества бяха
отчетени на много места в България. Голям е броят им и през 1997 г. – 6 случая в Разград, 7- в
Цар Калоян, 5 – в Самуил. По 6 случая с проливни 24-валежи са измерени в Разград и Самуил
през 1994 г. Внимание заслужава и 1999 г. (5 случая в Разград, 7- в Самуил). През 2006 г. - 5
случая в Разград.
Годините, през които не е регистриран денонощен валеж > 25 mm, са много малко - за
ст. Разград са три (1992, 1996 и 2001 г.), а за ст. Цар Калоян – две (1991 и 2001 г.). Ст. Самуил
прави изключение, т.к. няма година, в която да не е отчетен поне един случай с проливен
денонощен валеж (т.е. няма «нулева» година в това отношение).
През 11 от 18-те години на изследвания период в ст. Разград са регистрирани повече от
един случай годишно с проливен денонощен валеж. В ст. Цар Калоян годините са 13. В ст.
Самуил само през 3 от 18-те години е отбелязан по един случай. През останалите 15 години от
периода са отбелязани минимум по два случая.
Определянето на процента на максималните денонощни валежи спрямо месечните и
сезонни климатични норми за валежните суми (т.е. определяне на отклоненията от съответните
норми), разкрива важни особености за характера и режима на проливните валежи в региона.
Тук е представен анализ на данните за летните месеци и септември, т.к. през тази част от
годината честотата на проливните денонощни валежи е най-голяма и стойностите им са найвисоки.
Юни. Случаите с проливни денонощни валежи през отделните денонощия на месеца
показват средна стойност, както следва: ст. Разград - 32,4 mm (17,3 % от лятната валежна сума и
41 % от климатичната норма за месеца); ст. Цар Калоян - 34 mm (17,2 % от лятната норма и 43,6
% от юнската) и за Самуил - 32,6 mm (37,9 % от нормата за месеца и 16 % от лятната сума на
валежите). Видно е,че през този месец не се наблюдават различия между трите станции по
отношение средните стойности на проливните 24-часови валежи.
Юли. Средната валежна сума на проливните денонощни валежи в Разград е 38 mm - 20 %
от климатичната норма за летния сезон и 63 % от юлската норма. Валежната сума, измерена
само на 4. 07. 2005 г., дори надхвърля месечната норма (166,3 %) и се равнява приблизително на
половината от лятната валежна сума (т. е. само за едно денонощие е паднала половината от
валежната сума за цялото лято). В ст. Цар Калоян средната стойност на анализираните валежи е
по-висока - 48,6 mm, т.к в няколко от случаите са регистрирани валежи над 50-60 mm. Ето защо,
средният валеж се явява 85,5 % от юлската норма и 24,5 % от лятната. В ст. Самуил средната
стойност е сходна - 46,6 mm (71,7 % месечната норма и 23 % от сезонната). Денонощната
валежна сума в отделни случаи, например на 3.07.2005 г. и 2.07.2006 г., надхвърля
многогодишната норма за юли (във втория случай - два пъти) и се равнява приблизително на
половината от лятната валежна сума (над 75 % във втория случай).
Август. Средните стойности на проливните денонощни валежи са значително по-високи,
в сравнение с другите два летни месеца. В Разград е 50,4 mm (27 % от лятната норма, надхвърля
нормата за месеца). Тази висока стойност на средната валежна сума се дължи на денонощния
валеж, регистриран на 8. 08. 2007 г., който се равнява на 70 % от лятната валежна норма и
надхвърля приблизително три пъти месечната норма. Още по-голяма е средната валежна сума
на максималните денонощни валежи над 25 mm за ст. Цар Калоян - 71,9 mm, т.к. през този месец
на 2007 г. в два последователни дни са регистрирани изключително обилни валежи (рекордните
291 mm на 7.08. и 121 mm на 8.08.). Така, изчислената средна валежна сума надхвърля нормата
за месец август (126 %) и е 36,3 % от сезонната норма, която е сравнително висока. Конкретно,
сумата, измерена на 7.08. надхвърля пет пъти августовската норма и 1,5 пъти лятното валежно
количество. Последиците от тези рекордни валежи бяха с характер на бедствие. В ст. Самуил
средната валежна сума от проливните денонощни валежи през този месец е като тази през юли,
но поради по-малката климатична норма за август, съставлява по-голям процент - 91, докато
отклонението от нормата за летните валежи е същото.
Септември. Немалка повторяемост на проливни денонощни валежи. Поради
сравнително ниските валежните норми за този засушлив месец и есенния сезон, отклоненията от
тях са значителни. Средната стойност на проливните денонощни валежи за този месец в ст.
Разград е 51,2 mm (43,8 % от есенната норма; надхвърля 1,5 пъти септемврийската норма). Само
на 4. 09. 1999 г. падналият денонощен валеж надхвърля над 3,5 пъти месечната норма и дори се
равнява на сезонната есенна норма. Извалявания с такива стойности почти винаги предизвикват

сериозни рискови ситуации в районите, където са отчетени. 50,3 mm е средната валежна сума на
24 ч.-валежи, изчислена за Цар Калоян, като надхвърля месечната норма и се равнява на около
39 % от есенното валежно количество. За ст. Самуил тя е по-ниска - 40,5 mm и надхвърля
септемврийската климатична норма, но е 30 % от есенната.
Можем да обобщим, че количествата на максималните денонощни валежи надхвърлят 50
% от съответната месечна климатична норма, както следва: Разград - в 42 от общо 50 случая с
проливни 24 ч.-валежи; ст. Цар Калоян - в 51 от общо 58 случая и в Самуил - в 46 от общо 64
случая.
Съответната месечна норма се надхвърля в над 10 от случаите с проливни денонощни
валежи (12 – Разград, 13 – Цар Калоян, 11 – Самуил).
Получените данни за отклоненията от сезонните валежни норми показват, че във
водосбора на р. Бели Лом в 12-14 от случаите, отчетени във всяка от трите станции,
денонощните валежи представляват над 30 % от съответните сезонни климатични норми; в 2-3
случая - над 50 % и по веднъж падналия денонощен валеж надхвърля сезонната норма.
При сравняване на конкретните валежни количества през периода 1991-2008 г. със
съответните средни месечни норми за максималния денонощен валеж, се установява, че в почти
всички случаи е налице превишение, което е от един до три-четири пъти. Рекордно е
отклонението в Цар Калоян на 7. 08. 2007 г. - 12 пъти над нормата (валеж – 291 mm при норма 24
mm). За ст. Самуил най-голямо е превишението, отчетено на 2.07.2006 г. – шест пъти
(денонощен валеж – 158 mm при норма 26 mm).
Анализът на обработения статистически материал за разгледаните 3 станции показва, че
надморската височина не влияе съществено върху процентното отношение между стойността
на проливните валежи за 24 часа, месечната и сезонната норма.
Във водосбора на р. Бели Лом случаи с извалявания над 25 mm/24h се наблюдават и
през зимните месеци, главно ноември и декември, но валежите са предимно от сняг и
непосредствено нямат рисков характер за причиняване на наводнения и високи вълни в речните
легла. Негативен ефект може да се очаква при интензивно снеготопене. В станциите Разград,
Цар Калоян и Самуил отделните денонощни валежи през зимните месеци са предимно в
границите между 50-100 % от съответната месечна норма. Единствено с ст. Разград е
регистриран един случай, в който 24- часов валеж през ноември надхвърля съответната месечна
норма.
Данните показват, че проливните максимални валежи за едно денонощие обхващат почесто част от водосборния басейн (регистрират се в една или две от станциите). В 18 случая
проливните 24-часови извалявания са отчетени и в трите станции - Разград, Цар Калоян и
Самуил, т. е. приемаме, че в цялата площ на водосборния басейн. Показателни са например
валежите на 4 и 5. 09. 1999, както и по-голямата част от случаите през 2005 и 2007 г., в някои от
които са отчетени изключително обилни валежи и в трите станции.
Тишков и Владев (1999) приемат за потенциално опасни валежи, надхвърлящи сумата
50 mm/24 часа. В долината на р. Бели Лом такива валежни количества са отчетени през
месеците юли, август и септември и в трите станции и през май в ст. Разград. (Таблица 1).
Таблица 1
Брой случаи с денонощни валежи > 50 mm,
отчетени във водосборния басейн на р. Бели Лом (1991-2008 г.)
станция
месец
май
юли
август
септември

Самуил
4
3
2

Цар
Калоян
3
4
1

Разград
1
1
1
3

Честотата на случване е следната: ст. Самуил - 0,5 (един случай на две години); ст. Цар
Калоян – 0,4 (един случай на 2,3 години) и ст. Разград - 0,3 (един случай на 3 години).
Според Голуб (1973) като особено опасни се преценяват денонощните валежи с
количества > 70 и > 100 мм. В долината на р. Бели Лом, във всички станции са отчетени случаи
с валеж > 70 mm. В ст. Самуил - 5 случая (един случай на 3,6 години), ст. Цар Калоян - 3 случая

(един случай на 6 години) и в ст. Разград - 4 случая (един случай на 4,5 години). Въпреки
малкия брой станции, които изследваме, статистическата информация подвърждава
установената и в други изследвания закономерност, че преобладаващата част с денонощни
валежи над 80 мм се констатира в хълмист релеф (ст. Самуил, разположена на Самуиловските
възвишения), а в низинно-равнинния пояс (ст. Цар Калоян и Разград) честотата на тези валежи
е по-малка.
Най-обилните денонощни валежи надхвърлят 100 mm за денонощие, като създават
реална опасност от наводнения. Въпреки, че те са рядко явление, във водосборния басейн на р.
Бели Лом, за периода 1991-2008 г., са регистрирани няколко такива случая (Таблица 2).
Таблица 2
Случаи с денонощни валежи > 100 mm,
във водосборния басейн на р. Бели Лом (1991-2008 г.)
станция

дата

количество,
mm

Разград

4.09.1999
4.07.2005
8.08.2007

119,1
99,8
129,8

Цар Калоян

7.08.2007
8.08.2007

291
121

Самуил

2.07.2006

158

В ст. Самуил е отбелязан един случай с денонощен валеж, надхвърлящ 100 mm, въпреки
най-голямата честота на проливни валежи.
В Климатичния справочник [7] са публикувани стойностите на абсолютните валежни
максимуми. Според данните за периода 1991-2008 г. се налагат корекции за станциите Разград
и Цар Калоян. Досегашната най-високата регистрирана стойност на денонощен валеж в ст.
Разград е 83,5 mm през август 1949 г. Новият абсолютен максимум е значително по-голям 129,8 mm, измерен също през август 2007 г.
Рекордът за максимална денонощна валежна сума за целия водосбор на р. Бели Лом
принадлежи на ст. Цар Калоян - 291 mm (досегашен максимум - 104,3 mm, август 1949 г.).
Посочената валежна сума се нарежда сред абсолютните максимуми за България. В научната
литература като такива се посочват валежите, отчетени на 20.08.1951 г. във Варна (курорта «Св.
Константин») - 342 mm и Варна (града) - 258 mm.

Единствено за ст. Самуил не се налага коригиране на стойността на абсолютния
максимален денонощен валеж, т.к. най-голямата валежна сума за анализирания 18-годишен
период е 158 mm (юли 2006 г.), а досегашният максимум е 190,2 mm, отчетен през юни 1964 г.
Прави впечатление, че всички абсолютни стойности на валежните суми са отчетени
през месец август.
Валежите от 7 и 8 август 2007 година ще останат показателни не само поради
рекордните количества, но и заради последствията в част от населените места във водосбора,
имащи характер на природно бедствие (Сн. 1 и 2).

Снимка 1
Наводнена къща в Цар Калоян (сн. Ройтерс)

Снимка 2
Пътят към с. Писанец (сн. Булфото)

При разглеждане броя на случаите с валежи > 25 mm/24h по месеци и сезони във
водосборния басейн на р. Бели Лом се разкрива вътрешногодишното им разпределение (Фиг.1).

Брой случаи с денонощни валежи > 25 mm/ 24 h,
отчетени във водосборния басейн на р. Бели Лом (1991-2008 г.)

Фигура 1

Максимумът във вътрешногодишното разпределение на денонощни валежи над 25 mm е
през юли - 36 случая (20,9 % от всички случаи с валеж над 25 mm). Следват септември - 32
случая (18,6 %) и август - 24 случая (14 %). Повторяемостта през пролетните месеци е малка
(март - 1,7 %, април - 6,4 %, май - 4 %). През юни процентът е 10,5 (18 случая). През зимните

месеци повторяемостта на проливните денонощни валежи е 0-4%. За трите разглеждани станции
от водосбора единствено през февруари не е регистриран 24-часов валеж, надхвърлящ
граничната стойност от 25 mm, т. е. през този месец е минимума в годишния им ход.
Голямата повторяемост на проливните 24-часови валежи през август и септември
съвпада с честите засушавания, които са характерна особеност на климата на Североизточна
България. През посочените месеци засушаванията продължават средно 16 - 19 дни, а тези над
20 дни - 21- 24 денонощия (Тетовски, 2004) [8]. Съчетаването на тези условия е предпоставка за
формиране на речни прииждания и значителни последствия от тях - деструкция на
повърхностния почвен слой, засилване на ерозионните процеси, образуване на селеви потоци,
активизиране на свлачища. Това е още една причина за уязвимостта на проучвания регион по
отношение на екстремните извалявания.
При сравняване на повторяемостта на проливните денонощни валежи по станции и
месеци, се вижда, че през май най-голяма е честотата в ст. Разград (в сравнение с останалите две
станции) през януари, август, октомври и декември - в ст. Цар Калоян и през през юни и юли - в
ст. Самуил.
Можем накратко да обобщим, че за периода 1991 - 2008 г., във водосбора на р. Бели Лом,
станцията с най-често случване на проливни денонощни валежи е Самуил - разположена е на
най-голяма н.в., на Самуиловските възвишения, явяваща се наветрена по отношение на
валежоносните въздушни маси. Най-големите денонощни валежни количества, обаче, са
отчетени в ст. Цар Калоян.
Резултати от прилагането на относителния критерий на Fukui:
Представени са на таблица 3.

Таблица 3
Максимални денонощни валежи по относителен критерий
във водосбора на р. Бели Лом (1991-2008 г.)
Станция
Самуил
Цар
Калоян
Разград

12345-

1
0,3
0,3

2
158
291

3
2.07.2006
7.07.2007

4
23
31

5
2 случая през 1991
2 случая през 2007

0,4

262,9

25.06.2003

26

2 случая през 2003

честота на денонощните валежи
максимален денонощен валеж, мм
дата
% от съответната годишна сума
два случая над 10% за година

По критерия на Fukui територията на България се поделя на две области с
приблизително еднакъв териториален обхват - с честота на случаите под и над 0,1 (т.е. под и
над 1 случай на 10 години) [9]. Североизточна България се отнася към областта с честота на
валежите над 0,1. Трябва да се отбележи, че според посоченото изследване, в този район
попадат най-много станции с честота на случаите 0,2 и 0,3.
Таблицата показва, че през проучвания период във водосбора на р. Бели Лом проливни
денонощни валежи се случват с честота 30% (0,3), а в ст. Разград тя дори е по-голяма – 0,4 (т.е.
средно на 2,5 години се регистрира валеж над 10% от съответната годишната валежна сума).
В част от случаите максималните денонощни валежи, които анализираме (над 10% от
годишната валежна сума), не са особено големи. Като изключим максималните абсолютни
стойности, преобладават денонощни суми от порядъка на 60-80 мм.
При разглеждане на отделните случаи с максимални денонощни валежи се установява,
че в голяма част от случаите те надхвърлят 20 % от валежните суми през съответните години.

Най- голям процент от годишните валежни суми са регистрирани в следните случаи - Самуил
през 2006 г (158 мм- 23 %), Разград през 2003 г. (262,9 мм - 26 %) и Цар Калоян през 2007
г.(291 мм - 30 %).
Заключение:
От извършения анализ на максималните денонощни валежи чрез използването на
абсолютен и относителен критерий става ясно, че през периода 1991-2008 г. във водосборния
басейн на Бели Лом са отчетени значителен брой проливни валежи. Това може да послужи като
показател за минали и евентуално бъдещи последствия, които настъпват в природния комплекс,
с отражение и върху обществото.
Освен конкретните синоптични обстановки, предпоставка за проливните извалявания е
и равнинно-хълмистият релеф (взаимодействието на студените фронтове с локалната
орография), както и разположението на долината на запад и северозапад от наветрените
склонове на Самуиловските възвишения.
Максимални денонощни валежи > 50 mm и > 100 mm са регистрирани във всички
станции от водосбора. Рекордът за максимална денонощна валежна сума принадлежи на ст.
Цар Калоян - 291 mm (7.08.2007 г.), като тази сума се нарежда сред абсолютните максимуми за
цяла България.
Броят на годините, в които не е регистриран нито един случай с максимален денонощен
валеж над 25 mm, е малък. През повечето години от проучвания период във всички станции са
отчетени повече от един случай с такова изваляване. С голям брой случаи са годините 1994,
1997, 1999, 2007 г. Като година с максимален брой обилни денонощни валежи изпъква 2005 г.,
когато в станциите от целия водосбор са регистрирани значителен брой случаи (8 - 10).
По относителния 10%-ен критерий и трите станции от водосбора на р. Бели Лом са с
честота на случаите 0,3 и дори 0,4 (Разград), което означава, че на 2,5 - 3 години се регистрира
валеж над 10 % от годишната валежна сума. За условията на България такава честота е голяма.
Максималните денонощни валежи, надхвърлящи 10%-та граница, са с най-голяма
повторяемост през юли, август и септември, когато е най-голяма и честотата на засушаванията.
Съчетаването на тези условия е фактор за проявата на речни прииждания.
Немалкият брой случаи с денонощни валежи над 20% от валежните суми през отделни
години, случаите с по два валежа над границата в рамките една година, броят на
регистрираните валежни суми над 100 мм, показват благоприятните условия за проявата на
стихийни природни явления във водосбора на р. Бели Лом.
Прилагането на абсолютния и относителния критерий съвместно, дава възможност за
съставянето на по-пълна картина за териториално-времевото разпределение на проливните
валежи.
Съвместният анализ на информацията за проливните валежи, представена в доклада, на
причините и предпоставките за тях, както и изследването на конкретната им връзка с проявили
се във водосбора речни прииждания с различни последици за природния комплекс и
обществото, би могъл да се използва, във връзка с определяне на най-уязвимите места в
региона и разработване на комплекс от мерки за превенция и защита при рискови ситуации.
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ABSTRACT: Subject of this study is the wind as a climate element and basic component of the
renewable energy resources group and its energy potential. Object of the current study is a part of Bulgarian
territory – North-East Bulgaria. Main goal of the study is to analyze the territorial distribution of wind energy
potential and determine the most suitable points for wind generators to be placed, e.g. – the points where their
construction would be most effective (according to analysis of each period). An extrapolation for the wind speed
in height has been made.

Живеем в условия на непрекъснато променяща се среда. Променят се природните
компоненти на околната среда, а именно: релеф, климат, води, почви, растителност. Един от
изменящите се компоненти е климата, върху който оказва влияние и човешката дейност – от
промишленото производство до земеползването и всички дейности, съпътстващи
местообитанието на човека. [1]
Един от най-променливите климатични елементи е температурата на въздуха.
Измененията и в глобален и регионален мащаб са основен показател за климатични промени.
През последните 100 години средната температура в световен мащаб се е увеличила с
почти 0.74 0С. Тенденцията на затопляне, според голяма част от учените, се дължи на
увеличаващите се количества парникови газове, отделяни в резултат от човешката дейност.[2]
Решението на този проблем се състои в намаляване на емисиите на парникови газове в
глобален мащаб, и по-специално на емисиите на въглероден диоксид. Целта е да преминем към
по-безвредна за климата икономика, основана на съчетание от нисковъглеродни технологии и
енергийни източници. За да се постигне тази цел през 1997 г. беше подписан Протокола от
Които. В него се поставя за задача развитите (индустриализирани) страни като цяло да намалят
емисиите си на парникови газове средно с 5.2 % между 1990 и 2012 г. 15 – те страни, които
членуваха в ЕС по това време, решиха да отидат по-далеч и колективно поеха задължението да
съкратят с 8 % своите емисии.[2]
Освен намаляване на парникови газове е нужно постепенно преминаване към друг, поефикасен, по-ефективен и екологичен начин за производство на енергия. Това е енергията от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - вятърна енергия, слънчева енергия, водна енергия,
енергия от биомаса и геотермална енергия.
От 1990 г. ЕС развива и насърчава използването и производството на възобновяема
енергия. През 2007 г. ръководителите на ЕС определиха за цел делът на възобновяемата
енергия в европейската енергетика да достигне 20 % до 2020 г., за България – 16 %. Вятърната
енергетика е най-обещаващата възобновяема технология и добива все по-голяма популярност в
България. Вятърът се смята за практически неизтощим източник на енергия, тъй като се движи
с различна скорост и в различни посоки, без да води до замърсяване и до климатични
аномалии. Разнообразно е приложението на този вид енергия – използва се за производство на
електричество, за зареждане на акумулатори, осветление на сгради, паркинги и др. Вятърната
енергетика е най-обещаващата възобновяема технология и добива все по-голяма популярност в

България. [2] Вятърът се смята за практически неизтощим източник на енергия, тъй като се
движи с различна скорост и в различни посоки, без да води до замърсяване и до климатични
аномалии. Разнообразно е приложението на този вид енергия – използва се за производство на
електричество, за зареждане на акумулатори, осветление на сгради, паркинги и др.
Българската вятърна енергетика е в зората на своето развитие. У нас ветровите ресурси
не са като например в Дания и Германия, но има много райони, които са средно подходящи за
изграждане на ветрови електроцентрали. Един от тях е Североизточна България, който се явява
и обект на настоящото проучване.
Предмет на изследването е вятъра като климатичен елемент и основен компонент от
групата на възобновяемите енергийни източници и неговия енергиен потенциал.
Целта на изследването е установяване на териториалното разпределение на
ветроенергийния потенциал в Североизточна България и установяване на най-подходящите
райони за разполагане на ветрогенератори, т.е. местата, в които би било най-ефективно тяхното
монтиране.
За постигането на тази цел са поставени следните задачи:
- Набиране на статистически материал и формиране на изходна информационна база въз основа
на метеорологични и климатични данни от метеорологични годишници [3] и Климатичен
справочник на НР България, том IV - вятър. [4]
- Подбор на картографски материали, в подходящ мащаб, с оглед представяне на топографската
основа (релефа и грапавостта) на района.
- Обработка на изходните бази данни, с оглед създаване на вторична база от таблични и
картографски приложения за обезпечаване на аналитико-синтетичния процес.
За реализирането на поставената цел са използвани следните методи:
- статистически и аналитичен метод – изходните данни се базират на ежедневни измервания с
ветромер – система „Вилд” на 10 m н.в. проведени в станциите на Националната
метеорологична мрежа, в стандартните срокове на наблюдение – 7.00, 14.00 и 21.00 часа.[5] За
стандартна височина на измерване на скоростта на вятъра в страната е възприета 10 м. над
земната повърхност. Под влияние на грапавостта на постилащата повърхнина, вертикалната
стратификация на атмосферата и други локални фактори, скоростта на вятъра търпи
съществени изменения с нарастване на височината. Тези изменения са подчинени на
логаритмична зависимост, което позволява екстраполиране до определена височина.
- картографски метод – за определяне на релефа (грапавостта на повърхнината) в района на
всяка от изследваните станции са използвани топографски карти с мащаб 1:50000, издание на
Генералния щаб.
В настоящото проучване са използвани данни от двадесет и четири станции в
Североизточна България - Гара Бяла (35 н.в.), Две могили (243 н.в.), Русе (44 н.в.), Образцов
чифлик (157 н.в.), Кубрат (235 н.в.), Исперих (275 н.в.), Гара Самуил (476 н.в.), Разград (206
н.в.), Силистра (10 н.в.), Варна (14 н.в.), Суворово (194 н.в.), Горен чифлик (60 н.в.), Старо
Оряхово (14 н.в.), Славяново (320 н.в.), Търговище (226 н.в.), Шумен (216 н.в.), Царев брод (226
н.в.), Венец (295 н.в.), Тервел (287 н.в.), Крушари (165 н.в.), Добруджански институт (236 н.в.),
Шабла (16 н.в.), Калиакра (63 н.в.) и Балчик (50 н.в.)
За оценка на ветроенергийния потенциал са използвани данни за вятъра, измерени в
посочените станции за два периода: 1971-1980 г. (10 години) и 1931-1970 г. (40 години).
Извършен е сравнителен анализ. Смятаме, че данните не са изгубили своята актуалност, т.к.
характеристиките на вятъра са сравнително устойчиви (за разлика например от температурите и
валежните количества) и установените изводи биха могли да бъдат използвани успешно като
база за по-подробни и задълбочени изследвания на ветроенергийния потенциал в проучвания
район.
Използвани са данни за скоростта на вятъра, посока, тихо време, абсолютен максимум и
по срокове (7, 14, 21). Източник на данните за 10-годишния период са Метеорологичните
годишници за съответните години. Използван е 10-годишен период като минимален в
климатологията. Данните са обработени статистически за получаване на средни 10-годишни
характеристики. Климатичният справочник на НР България е източник на климатичните данни
за 40-годишния период. За него липсват данни за абсолютен максимум и посока на вятъра,
както и данни за 7 станции: Старо Оряхово, Славяново, Царев брод, Венец, Крушари, Добрич,

Варна. Смятаме, че това не намалява стойността на изследването, т.к. въпреки посочените
липсващи данни, е извършена сравнителна характеристика по общите показатели между двата
периода, както и между станциите, за които има данни и за двата периода.
Известно е, че монтирането на ветрогенератори и изграждането на паркове се предшества
от системни измервания на място за период от 1-2 години чрез построяване на измервателни
мачти. Тези данни се използват в изчислителни формули и програми за изчисляване на
ветровия потенциал.
В тази връзка нашето проучване има по-скоро теоретично значение и би могло да
насочи учени и инвеститори към подходящи места за извършването на конкретни измервания.
Нужно е още да се уточни, че в настоящото изследване ние приемаме, че ветроенергийния
потенциал съответства на средната скорост на вятъра. За по-прецизно и точно определяне на
потенциала на вятърната енергия обаче, се използват и данни за плътността на мощността на
вятъра, които се получават по изчислителен път, в резултат на теренните измервания (във
W/m2).
Измерванията на скоростта и посоката на вятъра в станциите от Националната
метеорологична мрежа се извършват с ветромер – система „Вилд” на 10 m н.в. Височината, на
която се поставят съвременните ветрогенератори е в интервала 50-100 м, което налага
екстраполиране на данните за скоростта на вятъра.
При стационарен вятър във височина хоризонталната компонента на скоростта нараства и
зависи както от височината, така и от неравностите (грапавостта) на земната повърхност и
тяхната природа (море, ниви, пасища, дървета, слабозастроени зони и др.). Съществуват
различни модели за определяне на скоростния профил. В настоящото проучване
екстраполацията за всяка от станциите е извършена по степенен логаритмичен закон на базата
на скоростта на вятъра на реперната височина 10 m и степенни показатели, характеризиращи
грапавостта на терена. Извършените изчисления са за височини 60 и 100 m, т.к. в посочения
височинен интервал се разполагат роторите на съвременните ветрогенератори.
При оценка на вятъра като източник на енергия е необходимо да се отчитат редица
фактори, към които спадат и релефът на местността, грапавостта на подстилащата повърхнина,
изменението на скоростта на вятъра с височина над терена. Съобразно тях, се избират и
конкретизират местата за поставяне на измервателните мачти. В случая, под грапавост на
терена се разбира колективното влияние на подложната повърхност и препятствията, водещи
до общо забавяне на скоростта на вятъра в близост до земната повърхност. Грапавостта
определя и коефициентите, които се използват за екстраполиране на скоростта на вятъра във
височина.
Основна характеристика на вятъра, използвана за оценка на ветроенергийния
потенциал, е скоростта на вятъра.
Скорост на вятъра
Забелязва се, че с най-висока скорост от всички станции е станция Калиакра с 6.7 m/s, а с
най-ниска скорост станция Гара Бяла с 1.6 m/s. Тази значителна диференциация е резултат от
влиянието на няколко важни фактора: равнинно-хълмистият релеф в северните части, морския
басейн на изток и склоновете на Предбалкана и Стара планина на юг.
Наблюдават се някои разлики в скоростта на вятъра за двата периода. В част от
станциите има повишение на скоростта на вятъра от 40-годишния към 10-годишния период и
обратно. Най-големи разлики в скоростта на вятъра се забелязват в 12 станции, т.е. половината
от всички станции – Шабла, Добрич, Крушари, Тервел, Венец, Царев брод, Търговище, Самуил,
Кубрат, Русе, Две могили и Калиакра. С най-голяма разлика се отличава станция Шабла. За 40
годишния период скоростта на вятъра на 10 м. е 3.6 m/s, а за 10 годишния период 5.4 m/s. Това
е разлика от 1.8 m/s. Забелязват се и станции при които няма разлика в скоростта на вятъра
между двата периода – Разград, Старо Оряхово.
Посочените различия вероятно се дължат основно на различните дължини на периодите,
което се отразява върху стойностите на осреднените многогодишни показатели.
Диференциацията се обяснява с факта, че грешката при средната многогодишна скорост на

вятъра за периоди с нееднаква продължителност е различна. С намаляване дължината на
периода грешката се увеличава около 2 пъти. Правилото важи за всички станции.
Денонощна обусловеност на ветроенергийния потенциал
Денонощните колебания се определят от локални фактори, както и от денонощните
изменението на радиационния фактор. Особеностите на денонощния ход се разкриват при
разглеждането на данните за скоростта на вятъра по срокове (7, 14 и 21 ч).
Всички станции за двата периода бяха разделени на групи според денонощната
обусловеност – първа група се характеризира с максимална скорост на вятъра в обедните
часове, а минималната в повечето случаи в сутрешните часове, за втора група е характерна
максимална скорост на вятъра в обедните часове, а минимална - в повечето случаи през нощта,
в трета група максималната скорост на вятъра се реализира в обедните часове, а минималната, в
повечето случаи, е в сутрешните часове и през нощта. Някои станции не попадат в нито една
група, а попадат в станциите с изключение.
Средно за района се наблюдава отчетлив денонощен ход на скоростта на вятъра и
ветроенергийния потенциал с максимални стойности през обедните часове. Този характер на
денонощния ход се запазва както през студеното, така и през топлото полугодие, но с поголяма амплитуда през топлото полугодие.
Наблюдават се някои разлики по отношение на групирането. Те се дължат главно на
дължините на периодите, като с намаляване на периода грешката се увеличава. В по-малка
степен влияние оказва и атмосферната циркулация.
Сезонна обусловеност на ветроенергийния потенциал
И тук както за денонощната обусловеност станциите бяха разделени на групи според
сезонната обусловеност, максимума и минимума за всяка станция и всеки период.
През 10-годишния период се реализира средномесечен максимум през февруари,
изпреварващ незначително месец април, а средномесечният минимум се отчита през летните
месеци и по точно през юли, август и септември, а в някои станции и октомври.
Средномесечният максимум на ветроенергийния потенциал в Североизточна България за
40-годишния период се реализира през месец февруари, изпреварващ незначително месеците
януари и март, а средномесечният минимум се отчита през летните месеци и по точно през
юли, август и септември, а в някои станции и октомври.
Различията в сезонната обусловеност на ветроенергийния потенциал се дължи на
структурата на атмосферната циркулация, т.е. характера и структурата на атмосферната
циркулация през късно-есенните и зимните месеци са отговорни за особеностите на
пространственото разпределение на скоростта на вятъра и ветроенергийния потенциал в
Североизточна България, с доминиращи стойности през зимните месеци, също така от значение
са различните дължини на периодите, което се отразява върху стойностите на осреднените
многогодишни показатели.
Абсолютен максимум на скоростта на вятъра за периода 1971-1980 г.
Двадесет и четирите станции поделяме в две групи според стойността на абсолютния
максимум на скоростта на вятъра. Абсолютните максимални стойности са важни, т.к.
ветрогенераторите като технически съоръжения са разработени за експлоатация до определена
максимална скорост. В повечето случаи тази стойност е около 25 m/s, но още на около 20 m/s се
задействат механизми за ограничаване скоростта на въртене на ротора. При продължаващо
увеличение на скоростта на вятъра се задействат спиращи устройства, които при необходимост
могат напълно да преустановят въртенето на ротора. Така се предотвратява повреда на
съоръженията. Скорости над технически допустимите са неизползваеми и не увеличават
ветроенергийния ресурс на дадено място.

От всички станции изключение правят Гара Бяла и Русе. При станция Русе се забелязва
абсолютен максимум 28 m/sec, който е над допустимия 25 m/sec. А за станция Гара Бяла
абсолютния максимум е едва 10 m/sec.
Тихо време
Важен показател за характеризиране на ветроенергийните ресурси е делът на тихото
време през годината. Счита се, че изграждането на ветрогенератори е ефективно в места,
където ветровия потенциал е 75-80 %, т.е. делът на тихото време не трябва да надвишава 20-25
%. Като се има предвид, че височината на ротора на ветрогенераторите е над 60 m може да
направим извод, че на такава височина, времето през което ще се осъществява
електропроизводство ще надхвърля 75-80 % от часовете.
И при този показател между двата периода се наблюдават някои разлики.
За 40-годишния период посочената по-горе граница се надхвърля от 9 станции – Бяла,
Кубрат, Исперих, Разград, Силистра, Суворово, Горен чифлик, Търговище и Шумен. Най-малка
честота на тихото време се отчита в ст. Две могили 2.5 %, а с най-голяма честота станция
Търговище 47.4. %.
За 10- годишния период посочената по-горе граница се надхвърля от 11 станции – Бяла,
Русе, Образцов чифлик, Разград, Силистра, Суворово, Горен чифлик, Търговище, Шумен,
Тервел и Балчик. Най-малка честота на тихото време се отчита в ст. Две могили 2.8 %, а с найголяма честота станция Търговище 62.5 %.
С голяма разлика са станциите: Образцов чифлик- при 40-годишния период е 18.6 %, а
при 10-годишния период - 42.2 % (наблюдава се разлика от 23.6 %); станция Разград при 40годишния период - 27.1 %, а при 10-годишния период - 46.6 % (наблюдава се разлика от 19.5 %)
и др.
Тези разлики са поради факта, че съществува т.нар. статистическа грешка. С намаляване
на периода грешката нараства, но не надхвърля 5-7 %. Също така до известна степен освен на
различните дължини на периодите, разликите се дължат и на годишния ход на атмосферната
циркулация, а в минимални случаи и на релефа.
Годишна повторяемост на ветровете по посоки
Посоката на вятъра в определен пункт зависи от циркулационния фактор и формите на
релефа, това се обуславя от: наличието или отсъствието на крупномащабно движение на
въздушните маси и резултата от взаимодействието им с релефните форми.
Съвременните ветрогенератори имат сензори, следящи за посоката на вятъра и чрез
съответен механизъм роторът винаги се насочва под оптимален ъгъл спрямо въздушния поток.
При изграждането на ветропарк от няколко ветроагрегати посоката на преобладаващия вятър е
важен фактор за разположението и дистанцията между отделните съоръжения. Налага се
спазване на определено минимално разстояние между генераторите. В посока на
преобладаващия въздушен пренос това разстояние е 5-7 пъти диаметъра на ротора, а в посока,
перпендикулярна на преобладаващия пренос това разстояние е 3-5 пъти.
Североизточна България е известна с най-голяма повторяемост на западни и
северозападни ветрове.
Откриват се някои различия между двата периода с най-голяма и с най-малка
повторяемост на ветровете.
Посочените различия вероятно се дължат основно на различните дължини на периодите,
което се отразява върху стойностите на осреднените многогодишни показатели.
Диференциацията се обяснява с факта, че грешката при средната многогодишна скорост на
вятъра за периоди с нееднаква продължителност е различна. С намаляване дължината на
периода грешката се увеличава около 2 пъти.

Изводи:
Установи се, че освен вече монтираните ветрогенератори в приморска Добруджа
(Калиакра, Шабла и Балчик) в следствие на проучването се откриха и други места за
изграждане на ветрогенератопри.
При извършеното проучване на енергийния потенциал в Североизточна България и
възможността за използването му като източник на ветрова енергия , бе установено, че районът
на ст. Самуил е подходящ за монтирване на ветрогенератори. Поради равнинно-хълмистия
релеф, местоположението на станцията (населеното място) върху Самуиловските възвишения,
със средна н.в. 450 м., и откритостта на хоризонта от север, изток и юг, на височина над терена
60 – 100 метра (височина на осите на перките на вятърните генератори) могат да се очакват
средни годишни скорости на вятъра 6 – 6.6 m/s, с преобладаващи ветрове от W и N (на база 10годишния период), и годишни скорости 4.5 – 4.9 m/s, с преобладаващи ветрове от NE и SE (на
база 40-годишния период).
Районът на станция Крушари поради факта, че в голямата си част релефът е равнинен, с
надморска височина 200м, на височина над терена 60 – 100 метра възможните средни годишни
скорости са от порядъка на 4.1 – 4.3 m/s, с преобладаващи ветрове от W за 10-годишния период,
и годишни скорости 5.4 – 5.8 m/s за 40-годишния период.
Районът на Русе, заемащ най-западната част на най-голямата крайдунавска низина –
Побрежие, е с равнинен релеф. Средната му надморска височина е 120м. От север на юг
надморската височина плавно се повишава. На юг хълмистият терен е увенчан от Саръбаир,
висок 159 м. Откритостта на терена е от север, изток и запад. Очакваните скорости на височина
60 – 100 метра са 4.8 – 5.2 m/s, с преобладаващи ветрове от NE и SW за 10-годишния период. За
40- годишния период скоростта на вятъра е доста по-ниска тази височина - съответно 3.2 – 3.5
m/s с преобладаващи ветрове от NE и SW.
Територията на Две могили заема обширно заравнено льосово плато, характеризиращо се
предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси долове. Откритостта е от север,
изток и югозапад, като височината на осите на перките на вятърните генератори могат да се
очакват средни годишни скорости 4.4 – 4.8 m/s, с домиинращи ветрове от NE и NW (10годишен период); и съответно 5.6 – 6 m/s, с преобладаваща посока NE и NW (40-годишен
период).
Подобна характеристика важи и за станциите Варна, Добрич, Балчик, Шабла и Калиакра.
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Abstract:
The paper focuses on the multispectral integration of the countries in the framework of European area.
In terms of content and more differentiated outlines the three dimensions of of regionalism - cultural, economic
and political.
Forward the necessity of cycle with a content of a "Europe of Regions". On the basis of a review of the
"Statement (s) of regionalism in Europe" is accentuated four momentum for development of: active regional
development; interregional cooperation with the aim reach effect of regional the cohesion among neighboring
units, focusing on the priority regional cultural needs specific to regions , stimulation of regional autonomy the
context of government policy and strategy.
It outlines the major preconditions for the development of cross-border cooperation: historical,
economic, sociological, economic.
The forefront is displayed on compliance with activities to ensure the effective functioning of a of
regionalization.

Въпросът за многоспектърната интегрираност на страните в рамките на европейския
континент е многократно дискутиран. Интердисциплинарните регионални проучвания би
следвало да се съобразят с прилагането в практиката на теоретичен модел, притежаващ
адаптационен потенциал относно експонирането и инфилтрирането на европейските
регионални идентичности.
Политическите проекти на Европа са наситени с икономическа обосновка. Тя е
пречупена през призмата на обективните пазарни взаимоотношения, но е аргументирана чрез
изясняване на важни за интеграцията термини като федерализъм, функционализъм,
трансакционализъм, неофункционализъм, интерговернементализъм, Европа на регионите.
Ако първите са изпълнени с преобладаващо политическо съдържание, то последният е
географски генетизиран. Известен като европейски регионализъм, той има своята териториална
обосновка.. В съдържателно отношение регионализмът има три измерения – културно,
икономическо и политическо.
Първото се базира на лингвокултурната идентичност и “усилията на нейната проекция в
контекста на национални политики, заплашваща я с обезличаване”[1].
Второто фокусира върху развитие, осъществявано чрез извличане на ресурси от
националните правителства или от други източници с цел постигане на растеж.
Третото е насочено към осигуряване на автономия и създаване на нови институции.
Експонирането на регионализма в Европа е свързано с прилагането на “матрицата” на
политическа и икономическата структура и субординация, “родена” в европейските мозъчни
тръстове – Брюксел, Страсбург, Маастрихт...
Тези структури за регионални отношения в Европа придават реално измерение на
понятието “Европа на регионите” и го налагат като обща визия за възникването на трайно
европейско равнище в интеграционния процес, чиято основна цел е отстояването на културното
и политическото многообразие в Европа.
Прокламираните в “Декларация(та) за регионализма в Европа” (1996) тези акцентират
върху четири импулса за развитие:

1. Активни регионални управленски формати за целите на планирането.
2. Междурегионално сътрудничество с цел постигане на ефекта на кохезията между
съседни регионални единици.
3. Фокусиране върху приоритетните регионални културни потребности, присъщи на
регионите.
4. Стимулиране на регионалната автономия в контекста на държавната политика и
стратегия.
Тук би следвало да изтъкнем необходимостта от преодоляване на европейските
национализми. Обособяването на трансгранични еврорегиони осигурява възможност за
транснационални взаимодействия, при които формулирането и постигането на общи цели за
просперитет е предпоставка за елиминиране на предразсъдъци по отношение на националната
другост.
По същество еврорегионите представляват области на погранично сътрудничество,
създадени в резултат на споразумения на административните единици за местно
самоуправление. Целта им е предприемане на действия, които да доведат до сближаване на
обществеността и на локалните власти от пограничните региони, до стопанско сътрудничество,
до развитие на комуникациите, опазването на природната среда, на културно-образователната
дейност и туризма.
При все че официалните термини са “трансгранично сътрудничество” и “трансгранични
региони” “еврорегон” е най-често употребяваното определение за тази форма на
сътрудничество.
Развитието на трансграничното сътрудничество в Европа датира от 50-те години. То е
свързано с активното двупосочно отношение на територии по периферията на Германия и
скандинавските страни, с припознаването на норвежко-шведско-холандската, холандсконемската и немско-френската граница не като разделителна бариера, а като интеграционна ос.
То довежда през 1985 г. до създаването на немско-холандската граница на първата в Европа
напълно формализирана еврорегионална структура, наречена “Euroregio”.
Еврорегионите функционират въз основа на свои собствени статути, които не могат да
противоречат на законите на страната, на чиято територия се намират. В Западна Европа са
формирани “Saar-Lur-Lux” и “Agrealp”, “Euregio” или “Regio Basiliensis”. Те играят ролята на
мостове в процесите на европейската интеграция.
Процесът измества центъра на тежестта в източна посока по границите на страните от
Централна и Източна Европа и особено по границите на Европейския съюз и със страните,
аспириращи за членство в Съюза.
Към основните предпоставки за развитието на пограничното сътрудничество отнасяме
следните:
1. Исторически. Границите на националните държави разделиха исторически формирани
общности, региони и етнически групи, но не предизвикаха тяхното изчезване. Често общото
историческо наследство се придружава от прилика в географските условия, от функционална и
структурна прилика на терените от двете страни на границата.
2. Политически. Трансграничното сътрудничество представлява основна част от процеса
на политическа европейска интеграция. То е свързано с еволюирането на понятието “граница”
и постепенното отслабване на ефекта от бариерата на националните граници.
3. Икономически. Необходимостта от икономическа активизация на пограничните
региони и очакваните икономически резултати са най-важните предпоставки за трансгранично
сътрудничество. Основа е очакването за приоритетно третиране на пограничните терени чрез
стимулиране на националните и европейските структури и чрез търсенето на комплементарни
икономически подходи за развитие.
4. Социологически. Основна обществена цел на сътрудничеството е постигането на
автентични социални отношения, като се запази културната различност на сътрудничещите си
погранични региони [2].
Фундамент на новата информационна структура на двустранните отношения
представляват многостранните договори. Те регулират трансграничното сътрудничество и са
своеобразен балансьор в отношенията между централните и локалните власти на национално и

наддържавно равнище. С оглед мултипликация на ефекта от функционирането на
трансгранично сътрудничество бихме отбелязали значението на следните договори:
1. Европейска рамкова конвенция, наречена накратко Мадридска конвенция, приета от
Съвета на Европа на 21 май 1980 г. в Мадрид.
2. Европейска харта за граничните и трансграничните региони, приета от Съвета на
Европа на 15. 10. 1985 г. Хартата е международна декларация и няма задължителен характер.
Тя по-скоро е пример за “меко” международно право.
3. Европейска харта за териториалното самоуправление, приета от Съвета на Европа на
15. 10 .1985 г. Благодарение на нея идеята за локална автономия е включена в международното
право.
4. Европейска харта за регионално самоуправление, приета през юли 1997 г. в резултат
на тригодишни дебати на Конгреса на локалните и регионалните власти на Европа. Нейните
формулировки са съответствия на правомощия за трансгранично сътрудничество на ниво
регион.
Институционализирането на трансграничното сътрудничество се извършва чрез
организационно функциониране на Конгреса на локалните и регионалните власти, създаден
през 1994 г., и Комитета за управление на локалните власти, който представлява форум за
сътрудничество на представителите на правителствата. С цел да засилят своята роля в
европейското сътрудничество, пограничните региони сами започнаха да се организират,
създавайки международни неправителствени организации. Най-голямо значение сред тях има
дейността на Сдружението на европейските гранични региони със седалище в Грюнау –
Германия.
Политическият идеал за развитието на Европа на регионите е фиксиран в приетата през
1996 г. “Декларация за регионализма в Европа”.Тя е европейския вектор на поведение и
отношение в междудържавен и междурегионален аспект.
Регионализмът и неговата пълнокръвна реализация на континента се изразява в
съблюдаването на следните особености:
1. Необходимост от регионални управленски формати за целите на планирането в
държавата. Регионът е оптималната “обтекаема” териториална единица за експерименти и
апробация на планировъчната дейност.
2. Неутрализация на държавните дисбаланси чрез междурегионално сътрудничество.
Това провокира ефекта на кохезията и на взаимното развитие.
3. Стимулиране на културните потребности с оглед съхраняването на европейската
идентичност от маргинализация.
4. Провокиране на локални или таксономично фиксирани ареални единици в
направление регионална автономия [3].
Основна особеност при функционирането на регионалните общности е стремежът към
преодоляване на европейските национализми. Неговата успешна реализация е свързана с
постигането на общи (наддържавни) цели с оглед просперитет в хомогенен национален ракурс
чрез елиминиране на предразсъдъци по отношение на националната другост.
Сблъсъкът на съвременното общество е в полето на мисловност. Мултикултурализмът
на Чарлз Тейлър, припознат като мондиализъм или глобализация, се изправя срещу единната
национална държава.
В аргументационния спор за надмощие все по-отчетливо присъства терминът
идентичност. Извличайки латинския корен idem, което означава същия, установяваме родовата
връзка с понятието identidem, което пък е близо до “винаги един и същ”. Става дума за това как
една структура се саморазвива като индивидуалност чрез набор от характеристики, които я
отличават от всяка друга, и как се самопредставя по един и същ начин. Всяко такова
самоизразяване се осъществява чрез поведение, чрез “комуникация и чрез символизъм”.
Първото включва дейностите на структурата, второто – на посланията, които изпраща,
третото – постоянната индикация на ценностите, с които структурата се свързва.
“Тези три инструмента са и миксът на идентичността” [1].
Тази, която рамкира устойчивостта и непреходността на регионалния еволюционизъм.
Която формира целта и очертава етапите на постигането й. Която гарантира обективността при
оптималното протичане на процеса, водещ до реализация на европейския регионализъм.

Тази, към реализацията на която сме устремени.
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Abstract: This paper deals with the problem of development of regional urban geography. At the start it
proceed the concepts of cultural regions and its impact on cultural spatial city types definition. Then follow
characteristics of city types according to development path. Finally are discussed thesis of convergence and
divergence of city structure and development.

Развитието на Географията на градовете у нас като цяло изостава в сравнение с другите
географски школи. Предвид на това, че сме сравнително урбанизирана страна и у нас
преобладаващата част от населението живее в градовете, не е оправдано да се отделя толкова
малко внимание. Второ, изучаването на географското пространство може да става на
дуалистичния принцип градско и селско пространство. Това изисква и развитие наред с общата
География на градовете, но и на регионална География на градовете. Разбира се тук не се има
предвид традиционното описание на градовете по т. нар. схема на Кирххоф-Хетнер-Барански, а
типологичното им изследване, извеждане на най-важните черти и тенденции на развитие.
Странно е, че все повече навлиза от социологията (след излизането на едноименната книга на
С. Сасен) терминът „глобален град”, а за регионален град някак си българските географите не
пишат. Според нас, в основата на отделянето на регионални типове град трябва да стои:
- Типът развитие, т.е. отделянето на регионални типове град съобразно пътя на развитие
(съобразно тезата за „зависимостта от пътя”);
- Регионалната принадлежност, съобразно Културната и Регионалната география, като
градът се възприема като културен ландшафт, т.е. преработен от човека природен ландшафт.
За всеки тип град може да се проследи специфичен път на развитие, като той може да се
опише по идеално-типичен начин с последователност на фазите/етапите на развитие.
Същевременно трябва да се отбележи, че това развитие не протича във всички градове по един
и същи начин. Особеностите на вътрешноградската диференциация трябва се обобщават
моделно и да се пояснят. Общо, голямопространствената диференциация на градската
структура се обяснява с наслояването на моделите на организация на градското пространство.
Специфични за региона структури, които продължават да живеят преди всичко в стария град,
биват от една страна преформирани от структури, които са резултат на най-различни рамкови
условия, а от друга – от отделни елементи на съвременния град, които са разпространени в цял
свят и са единно оформени.
По-долу ще разгледаме типологичните и регионални подходи, за отделяне на
регионални типове градове. Всичко това искаме да послужи като изходна точка за отделянето
на Регионална география на градовете.
Типизацията на градовете в света според пътя на развитие става най-често в зависимост
от „крайъгълния камък” в развитието, като обществена система (в зависимост от подходите на
социологията, политикономията), доминиране на някой от секторите на стопанството (аграрен,
индустриален, облужващ или третичен сектор), важен период в политическата история и др.
Така например, при обществената система се следва тезата за линейното развитие, в резултат на
което се отделя античен град – феодален град – капиталистически град – социалистически, с
техните вариации докапиталистически и посткапиталистически, респ. досоциалистически и

постсоциалистически. При капиталистическия град се отделят модификации като фордистки и
постфордиски град. Според доминирането на сектор на стопанството най-често за такъв
крайъгълен камък се взема индустрията: доиндустриален град – индустриален град –
постиндустриален град, но се среща и аграрен тип град или обслужващ тип град, в резултат на
терциеризацията на стопанството. Съоразно процесите на развитие: предмодерен град –
модерен град – постмодерен град. А ориентирането към някакъв период на политическата
история: доколониален град – колониален град – постколониален град. Напоследък се среща и
една още по-груба подялба на типове град: западен тип на развитие, незападен тип на развитие.
По-популярно като че ли е отделянето на типове градове съобразно културната и
регионалната география. Според първата, напр. християнски град, мюсюлмански град,
ориенталски град, или комбинирано ислямско-ориенталски град. Според Регионалната
география типове град се отделят съобразно макрорегиона или страната, напр. европейски,
англоамерикански, латиноамерикански, респ. британски, руски, китайски и т.н. През
последните десетилетия се отделят и комбинирани, културно-регионални типове град.
1. Концепции за културните региони и нейното въздействе върху отделянето на
културно-простанствени типове градове
Без да се спираме хронологично на опитите за културно-регионална подялба на света, които
датират от древността, ще отбележим, че изключително влияние има концепцията на А. Колб
(Kolb, А., 1962). Единството на културния регион според него почива върху „особеното
свързване на ландшафто-изграждащите природни и културни елементи на самостоятелен
духовен и обществен ред и взаимовръзка на историческия процес” (пак там, с. 40). Той отделя
неутрални характеристики за обособените от него 10 културни региона на света, като следва
традиционната йерархизация на културите:
Западен културен регион, Руски и
Източноевропейски културен регион, Сино- и Източноазиатски културен регион,
Индокитайски, Индопацифистки или Югоизточноазиатски културен регион, Индийски
културен регион, Ориенталски културен регион, Негридски културен регион,
Англоамерикански културен регион, Индианско-иберийски културен регион, АвстралийскоТихоокеански културен регион.
Последователят на Колб, Й. Невиг (Newig, J., 1986) предлага чисто регионална характеристика,
т. е. на Регионалната география, за да подчертае равностойността на всички култури и за да се
избегне опасността от дискриминация: Европа, Съветски съюз, Източна Азия, Югоизточна
Азия, Южна Азия, Ориент, Черна Африка, Северна Америка, Латинска Америка, Австралия и
Океания.
От своя страна С. Хънтингтън (Huntington, S., 1996) застъпва известната и доста
оспорвана теза за „сблъсъка на цивилизациите”. Неговото внимание обаче се концентрира
повече върху „разломите” между цивилизациите, в смисъла на „културната тектоника на
плочите”. Така той отделя: Западен християнски културен кръг (вкл. Англоамерика,
Австралия/Нова Зеландия), Руско-ортодоксален културен кръг, Китайски културен кръг,
Японски културен кръг, Индуистки културен кръг, Ислямски културен кръг, Африкански
културен кръг, Латиноамерикански културен кръг.
Прилагане на концепцията за културното пространство (регион) върху градската
структура и градското развитие се предприема от Л. Холцнер (Holzner, L., 1967). Той си
поставя да цел да отдели в света „културно-пространствени типове градове”, като за целта
използва 7 сфери на влияние – историческа, икономическа, технологична, демографска,
религиозно-философска, етническа и социално-политическа, които се характеризират с много
разнообразни черти. В резултат, той отделя 11 големи региона, както и Израел като особен
случай, а именно: Западна Еворпа, Източна Европа/Съветски съюз, Източна Азия/Китай,
Япония, Югоизточна Азия, Южна Азия, Орент, Африка на юг от Сахара, Северна Америка,
Австралия/Океания. В тях се обособяват сравнително хомогенни по отношение на посочените
сфери културно-регионални типове град.
Концепцията за културните региони и отделените културно-пространствени типове
градове е много критикувана. Макар все още да продължава да се използва, трябва да се вземат
под внимание и критиките (Popp, В., 2003):

-Културно-пространствените типове град не са реални образувания, а абстрактно
„създадени” категории. В ерата на глобализацията пространственото отграничаване на
културата става все по-проблематично, поради мобилността, дифузията;
-Отделянето на 8-12 големи културни региона е значително генерализирано. Затова в
техните рамки се отделят (таксономично) субрегиони и региони от трети порядък.

2. Характеристика на типовете град съобразно пътя на развитие
В историческа перспектива градовете в различните културни региони преминават съвсем
различни пътища на развитие, както се показва в разработената от Х. Фасман (Fassmann, Н.,
2005) схема на табл. 1, позовавайки се на А.К. Дът и др. (Dutt et.al.,1994).
Табл. 1. Пътища на развитие на градовете в културните региони (съставено по Fassmann, H.,
2005)
Западен път на развитие
1.1.Варианти на Западна Европа
Доиндустриален
постиндустриален

1

>

Незападен път на развитие
2.1. Варианти на старата градска традиция

индустриален

>

1.2.
Варианти
на
социалистическото
преустройство (Източна Европа, бившия Съветски
съюз)
Доиндустриален
1
>
индустриален
социалистически > постиндустриален

(доиндустриален 1) > индустриален (Северна
Америка по-рано, Австралия и Нова Зеландия покъсно) > постиндустриален
1.4. Варианти за Япония
1

2.1.Варианти на по-ранна градска
(Латинска Америка, Югоизточна Азия)

традиция

>

1.3. Варианти на европейските селищни колонии
отвъд океана

Доиндустриален
постиндустриален

(Ориент, Южна Азия)
Доиндустриален 1 > колониален/дуален (Южна
Азия по-рано, Ориента по-късно) > колониален >
постиндустриален

(доиндустриален
2)
>
колониален/дуален
(Югоизточна Азия, Латинска Америка рано,
Африка на юг от Сахара късно) > постколониален
(ЛАМ рано, Африка на юг от Сахара напоследък)
> постиндустриален
2.3.Варианти на социалистическото преустройство
(Китай)
Доиндустриален 2 > (колониален/дуален)
социалистически > постиндустриален

>

индустриален

>

>

Ще се опитаме да поясним по-подробно избраните характеристики. Под понятието
„доиндустриален град” според Г. Сьоберг (Sjoberg, G., 1965) се обобщават всички белези на
градовете, които са възникнали преди „индустриалната революция” и все още не са
преобразувани от нея и все още не се съпровождат от технологични промени (напр.
строителство, транспорт). Много често отделни елементи на доиндустриалния град са се
запазили до днес. Това важи особено за градовете на Третия свят. Те са променили по-малко
облика си и структурата си най-често с това, че са станали значителни индустриални центрове,
и по-скоро тук са приложени пренесени от други райони иновации на строителната и
транспортната технология. Затова за „индустриален град” в по-тесен смисъл трябва да се
говори само по отношение на Европа, Англоамерика, Австралия/Нова Зеландия и Япония,
защото само тук – макар и фазово отложено и със специфични по региони особености – се е
извършила истинска индустриална революция и индустрията както по отношение на
произведената стойност, така и по заетост – във всеки случай времево – доминира градското
стопанство. Вътрешната структура на „индустриалния (модерния) град” може да се
характеризира чрез хомогенни функционални части, доминиращ функционален център, както и
постепенен спад на рентата по местоположение отвътре навън, както се описва в абстрахираща
форма от моделите на екологията на човека на Чикагската школа на социологията (табл. 2).

Табл. 2. Структура на модерните и постмодерните градове (по Wood, G., 2003, 134, променено)
Модерни градове
-Хомогенни функционални части
-Доминиращ търговски център
-Постоянен спад на рентата по местоположение на
центъра

Постмодерни градове
-Хаотична
мултицентрична
структура
(„хетерополис”)
-Постсубурбанистично развитие (молове, „едж
ситис”)
-Обширни части се характеризират с бедност
-„Ограждения”(Gated communities)
- Хайтек коридори

През втората половина на ХХ в индустриалният (модерният) град все повече се
преобразува в „постиндустриален (постмодерен) град”. E. Соджа (Soja, E., 2000) интерпретира
тези промени като четвърта градска революция и нарича формиращия се град
„постметрополис”. Преструктурирането на модерния град се проявява първо в това, че
вторичният сектор (съобразно модела на Фурастие) намалява значението си, а третичният
сектор все повече господства. Също нараства глобалното омрежване на градовете,
благодарение на високо развитите комуникационни технологии и световния обмен на капитали
и икономически стоки. Също, световната мобилност е в подем, и тук има все още големи
бариери и регламентиране. Този процес на глобализация се регулира от няколко водещи
градове, глобалните градове. Характерно е, че всички глобални градове от „първи порядък” са
разположени в (пост)индустриалните страни. Лондон, Ню Йорк, Токио се отнасят във всички
ранг-листи към тях, допълнително най-често се посочва Париж (Hall, P., 2002). Само в
културния регион Австралия/Нова Зеландия няма град издигнал се в тази група.
Към постиндустриалния (модерния) град, който днес се очертава едва в контури, се
отнасят не само малкият брой глобални централи на управление, но и понятието се схваща
много по-широко от тип:
икономически фордисткото производство се променя в
постфордистко и доминира секторът на услугите, демографски се забелязва редуциране на
размера на семействата и домакинствата, както и нарастващо застаряване, в социално
отношение все пак нарастват противоречията. От една страна все повече се уеднаквяват
стиловете на живот и образците на потребление, а пространствено-структурно продължава
субурбанизацията, съпроводена с фрагментиране на градския ландшафт, което се проявява във
възникването на oхранявани и защитени, частно организирани острови на живеене, на
пазаруване и отчасти на труд (Pacione, M., 2001). Ако постмодерният град се характеризира
много често с прозвището „хетерополис”, то се има предвид, че хомогенно-функционални
части на модерния град са заменени от хаотични мултицентрични структури. Регулационната
теория сочи нарастване на фрагментирането като резултат на специфичната фаза на развитие на
капиталистическите страни (Wood, 2003). Като прототип на постмодерния град се счита Лос
Анджелис (Soja, 1995, 2000).
Дълго преди в континентална Европа да започне индустриалната революция, първо
между 1760 г. и 1780 г. от Великобритания, а после и от страни на Европа се основават в много
части на света нови градове, а съществуващите се бележат от нея значително и отново се
преобразуват. Това развитие започва с откриването на Америка от Колумб (1492 г.), свързано с
отварянето на морски път за Индия и Източна Азия. Под „колониален град” се обобщават
градовете като тип, които в хода на европейската експанзия от ново време са основани (често
планомерно) като административни или търговски центрове (Knox, P.L., Marston, S.A., 2001),
още в края на ХV в и началото на ХVІ в в Латинска Америка, Югоизточна Азия, Южното
Средиземноморие и Атлантическото крайбрежие на Северна Африка и накрая през ХІХ в - в
Африка южно от Сахара, в части от Ориента и Китaй. Част от тези градове не са привързани
към предишни селища, както при селищните колонии на Северна Америка, Австралия/Нова
Зеландия (colonization cities, по Dutt et.al., 1994, 27) или те подобно на Латинска Америка са
напълно разрушени; друга част се разполагат при повече или по-малко големи съществуващи
селища. В тези случаи се говори типологично в Южна Азия и в Ориента за „дуален град”
(Escher, E., 1982). Дуалните градове се формират, когато при ново селище на европейците с
времето – често отделено със „санитарен кордон” се разполагат селища на местното население,

както често е случаят в Африка на юг от Сахара. Зейглър, Брун и Уилямс (вж при Brunn, S.D.,
Williams, J.F. and Zeigler, D.J. 2003) говорят при това за дуален град, когато се събират
европейска част и една традиционна, местна част.
Европейското, по-късно североамериканското влияние са преобразували обаче не само
градовете в колониалните империи, но и такива, които не са имали колониално управление.
Широко разбираното понятие „уестърнизация” включва този случай и се отнася съвсем общо за
възприемането на иновации, на образци, на форми на живот и ценности от западните страни
(Wirth, E., 1968, 101 - за ориенталския град). Тъй като колониалното господство в отделните
страни и региони приключва в съвсем различни периоди, „постколониалният град” също води
различно началото си в миналото. Особен случай са повечето страни на Латинска Америка,
които постигат държавната си независимост още в началото на ХІХ в, иначе фазата на
постколониалния период започва едва след Втората световна война, в няколко африкански
страни даже едва от 70-те години на ХХ в. В извънтропична Южна Америка (Аржентина,
Уругуай, Чили, Южна Бразилия) директното европейско влияние върху градското развитие
продължава благодарение на масивната имиграция от Европа през постколониалната епоха.
Обратно, няколкото селищни колонии в Африка значително се разпадат, само в Намибия,
Зимбабве и Южна Африка в градовете все още живее голям брой хора с европейски произход.
Само в няколко случая постколониалният град се е доразвил в индустриален град (напр. в
новите индустриални страни). Индустрията има по-значително място преди всичко в отделните
страни на Латинска Америка и Югоизточна Азия, без все пак да се прекъсне доминирането на
третичния сектор.
След руската революция от 1917 г. и разпростирането на съветското влияние след
Втората световна война, се формира типът „социалистически град”. Наистина корените на тези
градове са отчасти по-стари, преустройството по време на социализма и плановото стопанство
обаче е толкова силно, че изглежда справедливо да се говори за особен тип. Извън бившия
Съветски съюз и Източна Европа само градовете в Китай, както и няколко други се отнасят
към тази ктегория, все пак с много различно досоциалистическо развитие. След промените в
Източна Европа и разпадането на Съветския съюз, социалистическият град е обхванат от
промени вследствие на трансформацията, в Югоизточна Азия (Виетнам, Лаос, Камбоджа) и
Китай по-малко се удава системната промяна, на първо място – най-малкото отчасти – поради
обръщането към капитализма и пазарното стопанство.
Като ръководна линия и мащаб за сравнение на по-нататъшните разсъждения се взема
(западно)европейският път на развитие (табл. 1). Този подход не бива да се разбира като
европейска перспектива, а се дължи на това, че преходът от доиндустриален към индустриален
град се извършва първо в Европа и европейският колониализъм от ХVІ в нататък трайно
преобразува градовете в повечето части на света и това се вижда до днес. Европейският град се
поделя на 2 подгрупи, за да се отчете фактът, че Източна Европа и бившият Съветски съюз в
по-ново време следват социалистически път. Градовете на европейските селищни колонии в
Северна Америка и Океания се развиват с времево-фазово забавяне също в индустриални
градове, без все пак да показват сравнима с Европа историческа дълбочина. Извън Европа и
европейските селищни колонии, само Япония има подобен път на развитие, все пак при изцяло
различна от Европа ситуация.
Като обобщаваща характеристика на досега дискутираните процеси се говори за
„западен път на развитие”.На него противостои „незападният път на развитие”. Той показва 3
варианта , които още веднаж се поделят предвид на времевите премествания на отделните фази.
Идеалният типичен път от доиндустриален през колониален/дуален към постколониален град е
най-удачен най-вече за градовете на Южна Азия и Ориента. В двата региона градкото развитие
води началото си далече в миналото, колониалното преобразувание в Южна Азия започва обаче
много по-рано. В сравнение с тях колониалното минало на градовете на Латинска Америка,
Югоизточна Азия и Африка на юг от Сахара или въобще го няма или се ограничава до отделни
случаи. В Латинска Америка съществуващите преходни селища, напр. в Мексико Сити или
Куско, са съзнателно разрушени, за да подчертаят скъсването с миналото. Продължителността
на колониалното владение, както началото и краят на колониалния период са много различни в
тези три културни региона. Друга разлика може да се види в това, че дуални структури въобще

не са се формирали в Латинска Америка, а в Югоизточна Азия само ограничено, докато в
Африка на юг от Сахара са видими като колониално наследство днес.
Пътят на развитие на Китай се различава най-значително от досега посочените. От една
страна имаме само ограничен колониален отпечатък, така че може да се говори за
постколониална фаза само с големи ограничения, от друга тук социалистическото
преустройство (като изключим Източна Европа) е най-голямо. Като друг особен случай (Dutt et.
al 1994, 90) посочват градовете в богатите на нефт държави на Арабския полуостров, защото те
са особено напреднали по пътя на постиндустриалния град.
3. Тези за конвергенцията и дивергенцията на градската структура и развитие
Водеща идея при анализа на градското развитие в различните културни региони е
противоречиво дискутираният от 60-те години на ХХ в насам въпрос, дали градските структури
в света се сближават и различните пътища на развитие в бъдеще ще се съберат в типа
„постиндустриален град” или ще останат голямопространствени различия и в бъдеще те няма
да се премахнат. Тезата за конвергенцията води началото си от един сравнителен анализ на
англоамериканския и латиноамериканския град. Той води Л. Ф. Шноур още през 1965 г. до
повлияната от теорията за модернизацията хипотеза, че „градовете навсякъде по света
преминават определени фази на развитие и се развиват по еднакъв начин на късния стадий”
(Hofmeister, B., 1996, 3). При това той се позовава ва социалните градиенти и техните промени
с времето. Традиционният латиноамерикански образец на намаляване на социалния статус от
центъра навън (обратно на Бърджис) се променя през 40-50-те години на ХХ в в обратна
последователност (от типа на Бърджис), което отдавна е типично за англоамериканския град. И
в други региони на Третия свят има редица белези за това. Главните фактори на промяната се
виждат в индустриалното и технологичо преобразуване на градовете, свързано с бързия
демографски растеж, нарастващата социално-икономическа хетерогенност и нараснала
пространствена мобилност.
До много свободно схващане стига Хоyли (Hawley, A. H., 1971), който сравнява градското
развитие в западните и незападни общества. Според него процеси от еднакъв вид заличават все
повече различната изходна културна ситуация и накрая водят до еднакви градски структури
(1971, с. 191). Според тази мултилинеарна хипотеза за конвергенцията, градското развитие
започва при много различни културни рамкови условия; чрез нарастващото участие в еднакви
технологии и пазари, все пак се извършва стандартизиране и с това – световно сближаване
(Hofmeister, B., 1996). В немскоезичната география Р. Щевиг (Stewig, R., 1983) най-силно
застъпва конвергенцията в градското развитие. Съществуващите различия (и при това само
между развиващите се и развитите страни) се схващат като „отклонения” от една обща
закономерност”. Те се виждат в определена времева последователност, каквато е протекла при
развитите страни. Постулира се, че и развиващите се страни по отношение на демографските,
икономическите и социалните условия следват този преход и затова техните градове
конвергират към структури, каквито има вече в развитите страни.
Критика на тезата за конвергенцията, първо особено на Шноур (1965), прави Т. Дж.
Джонстън (Johnston, T. J., 1972). При това той подчертава, че и англоамериканските градове в
социално-пространственото си развитие и структура в никакъв случай не са еднакви и това още
повече важи за останалия англосаксонски свят. Второ, той указва на резултатите от много
емпирични изследвания в англоамериканските градове, според които моделът на Бърджис
може да се използва само за описание на пространствения ред на жизнения цикъл, докато
социално-икономическата структура отговаря по-скоро на секторния модел на Хойт. И трето,
накрая той подчертава другите икономически и обществени рамкови условия в Латинска
Америка, водещи до отклонения.
Още по-основна е критиката на Б. Бери (Berry, В., 1973). Той подчертава
фундаменталните различия в типовете процеси на урбанизация в отделните макрорегиони на
света и с това се доближава до схващането, което има дълга традиция в западната география, за
намиране на връзка между градското и културното пространство по смисъла на Холцнер (1967).
В историческа ретроспекция Бери стига до схващането, че урбанизацията в различните региони
на света, въпреки някои общи неща, не следва един, а няколко пътя на развитие, т.е. според

него както по отношение на процесите, така и на резултатите съществуват фундаментални
културно-пространствени различия. За това отговорни били преди всичко различните
социално-политическите дадености, отколкото че резултират от различни планови стратегии.
Все пак с това по-скоро развитите страни се поделят на различни групи (свободни пазарни
стопанства, пазарни стопанства със силна държавна намеса, насочени към преразпределението
страни на благоденствието, социалистически страни), докато в Третия свят не могат да се
отделят повече групи.
Средна позиция се застъпва между другото от Холцнер (1981), Лихтенбергер (1989),
Бер и Мертинс (1995), както и Хофмайстер (1996). Австрийската специалистка по география на
градовете Е. Лихтенбергер (1989) отделя вариантни (културно-пространствено специфични) и
инварианти (културно-пространствено схващани) фактори на градските структури по
отношение на наличните технологии на производство, на строителство, на транспорт, на
снабдяване и депониране, както и на информация и комуникация. До известна степен също
последователността на пространствените системи на организация на обществото - от общество
с разделение на труда, през общество на консумация на свободното време, което става
значително в зависимост от политическата система, ако се сравнява Европа с Америка (както го
прави Е. Лихтенбергер) и не включва Третия свят. Към вариантните фактори се отнасят: 1.
Устойчивостта на наследените труктури, като градска морфология и формиране на квартали,
традиционни норми и начин на поведение на населението, както и политико-административни
форми на организация; 2. Градостроителни принципи на оформление, между които особено
формите на жилищно строителство; 3. Политическите системи, вкл. техните представи и мерки
по отношение на обществото и икономически структури и организационни форми.
За мащабното равнище на културния регион това означава: универсални процеси, като
модернизация, урбанизация или индустриализация, предизвикват различни реакции на
съответните общества, от което отново се получават различни градски форми и пространствен
порядък. Това не изключва, че има също регулярно повтарящи се елементи, структури, както и
вътрешни и външни пространствени отношения, които са присъщи за всички градове, още
повече в сходни етапи на развитие. Те все пак са тясно преплетени с културните особености и
едва с взаимодействието на „уникалността” и „надрегионалната закономерност” възниква
характерния за културния регион тип град (Holzner, L., 1981, 171).
Настъпилото през 70-те години преструктуриране на световната система на базата на
новите технологии за възникване на глобални потоци и мрежи, които се описват с термина
„глобализация” повлиява в голяма степен градските структури, но все пак води не до световна
хомогенизация и универсализиране, а имплицира тъкмо „локалната диверсифицираност и
специфичност” (Korff, 1993, 25), което намира израз в термина „глокализация”. Според В. Гебе
(Gaebe, W., 2004, 317) значението на регионалните различия въпреки глобализацията и общата
тенденция на „откъсване от мястото” на икономическите и социалните връзки по-скоро
нараства. Това се дължи на обстоятелството, че в системата на световното разделение на труда
отделните големи пространства/ региони, страни и градове играят максимално решаваща роля и
с това „интернационалните пространства”, които са част от глобалното общество и отразяват
определен стил на живот (напр. хотели, сгради с кантори и апартаменти, търговски центрове,
вериги за бързо хранене) имат количествено много различна тежест и също социалнопространствената диференциация напредва с различна скорост и в различен размер се замества
от „фрагментиране”. С това се има предвид, че определени групи лица и „територии” стават
функционално ирелевантни, нямат или имат само много малко опции за бъдещето и при това
биват изтласкани в икономическата, пространствената и социалната периферия. М. Кастелс
(Castels, М, 1991) описва това развитие с понятието „разделен на две град”. Щ. Кретке (Kraetke,
St., 1995) позовавайки се на концепцията за т.нар. „quartered city” на Маркузе (Markuse, Р.,
1989) говори за „многократно разделения град”.
Следователно може да се каже, че процесът на глобализация предизвиква както
конвергенция, така и дивергенция и съответната структура на града се определя от
специфичния образец на тези явления. Това подкрепя тезата, че има широко поле за действие
на Регионалната география на градовете.
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Abstract:
After Greece, Europe and the Balkan country has "felt" the economic and financial crisis in
the most negative option, the question of how other Balkan countries deal with this challenge. Based
on regional analysis of the major macroeconomic indicators attempt to characterize the Balkan
countries with their positive and negative attributes. They are used as indicators GDP, employment
levels, unemployment and others. The main objective is to name the items into countries and to identify
the most affected by the crisis, as well as those who overcome the difficulties of the present better. The
comparative characteristics of the EU average.
At the public perceptions and appearances in recent times, often comparing Greece and
Bulgaria, and even "prophesied" when our country will take the path of our southern neighbor. The
article tries to give reasonable answers to those of similar public debate.
Развитието на икономиките в рамките на европейските страни след началото на
икономическата и финансова криза е нееднозначно. От една страна има страни силно повлияни
от нея в негативен аспект – Гърция, Испания, Италия. От друга – страни, които се справят
изключително добре като Полша, Германия, Франция, Турция и др. В този контекст развитието
на балканските страни в този период е обект на настоящото изследване. „Географията на
кризата“ изисква териториален и динамичен анализ на някои от най-важните
макроикономически показатели за балканските страни.
Динамичните промени в Брутният вътрешен продукт е явен белег за развитието на
икономическите процеси в страните. Темповете и размера на този показател дават основание на
авторите да обявят начало на икономическа криза или рецесия. Или обратно – да отбележат
излизането от нея. Европейските страни са далеч от онзи 18% ръст на БВП за 2011 г. на Катар.
Или 9% ръст на Китай за същата година (www.cia.gov). Все пак, при сравнение на средните
показатели на ЕС по този индикатор е видно, че някои балкански държави заемат далеч подобра позиция от редица европейски страни (табл.1.).

Таблица 1
Промяна на БВП за балканските и някои европейски страни (%)
страна
ЕС (27)
Испания
Естония
Турция
Косово
Черна гора
Македония
Румъния
Албания
Сърбия
Босна и Херцеговина
България
Словения
Хърватска
Гърция

2007 г.
3.2
3.5
7.5
4.7
*
5.1
6.1
6.3
*
*
*
6.4
7.0
5.1
3.5

2011 г.
1.5
0.4
8.3
8.5
5.0
3.2
3.3
2.5
2.0
1.8
1.7
1.7
0.6
0.0
-7.1

изт. Eurostat, www.cia.gov
Анализът на табл.1 категорично показва, че дори и преди началото на кризата,
балканските страни са с далеч по-стабилни показатели от средните за ЕС. Докато ръстът на
БВП там е едва 3.2 % за 2007 г. повечето балкански страни регистрират почти двоен ръст. Нещо
повече – през 2011 година тези страни отново са с по-стабилни показатели спрямо средните
европейски. Доколкото приемаме Турция за балканска страна, нейният ръст от 8.5% я прави не
само балкански първенец, но я изтласква сред първите страни в света по този показател.
Темпът й на растеж е дори по-висок от този преди кризата. Видно е също така, че страните от
Западните Балкани са по-добре ситуирани по този индикатор и очевидно по-малко зависими от
кризата. Косово е първенец с ръст на БВП от 5%. Изглежда кризата не може да подмине
Хърватска, която според различни източници има дори отрицателен ръст за 2011 год.
Негативните тенденции в Гърция са отдавна обществено достояние и тук само констатираме
отрицателните й макроикономически индикатори. За сравнение показваме показателите на
някои европейски страни, намиращи се в „двата края“ на скалата. Естония отново е европейски
първенец по този показател. Нека не забравяме, че тя през 2009 год. отбеляза спад на БВП в
размер на -14.1% (Eurostat). Възстановяването и бе бързо и достойно за по-задълбочен анализ.
Какво е мястото на България по този индикатор? Очевидно, като контрапункт на
управляващите, които непрекъснато твърдят че България е най-стабилната и най-малко
засегната страна от кризата, истината тук е по-различна. Видно е, че стоим далеч назад сред
балканските страни по този индикатор, изпреварени дори от Македония, Черна гора, Румъния и
други страни. Подробният анализ на тази ситуация е предмет на друга публикация, но е ясно,
че страните трудно ще достигнат ръстът в икономиките си отпреди кризисния период.
Безработицата остава хроничен проблем на балканските страни. Регистрираните
безработни през 2011 г. са 45% в Косово, 31% в Македония, 28% в Босна и Херцеговина, 24% в
Сърбия, 25% в Гърция, 13% в Хърватска, 13% в България, 12% в Албания и 12 % в Черна гора.
Само Румъния са сред страните от региона, които имат едноцифрен процент на безработица в
рамките на 7% [1]. Високите нива на безработица запазват имиграционните тенденции живи.
Не само миграционният в други страни, но също така и приток на хора от селските райони към
градските центрове в балканските страни също са широко застъпени. За сравнение средните
нива на безработица в ЕС са 11.4 (към август, 2012 год.). Естествено Гърция отново е сред
водещите по този показател с 25% безработни, толкова колкото и в Испания. Там общественото
недоволство изпраща хората на улицата, тъй като има реален спад в доходите им. Балканските
страни са с ограничени производствени капацитети и имат традиционно висока безработица, с

които обществата сигурно са свикнали. Нещо повече – инвестирали вече големи
Транснационални компании изтеглят инвестициите си поради икономическата криза и
загубените пазари. Всички балкански икономики са тясно свързани с еврозоната, така че има
спад в търсенето и това влияе на икономиките им като увеличава безработицата. Например,
през януари, US Steel се изтегля от приватизираното предприятие за стомана в Смедерево,
Сърбия поради срив в търсенето на своите продукти. Във фабрика работеха 5400 души, сега
безработни.
Принципно интересен е въпросът как при ръст в БВП и свръх висока безработица,
социалните обществата на Балканите изобщо функционират. Анализът на The Economist сочи,
че: първо, в региона съществуват някои предимства на изостаналост, т.е. това включва
относително голям селскостопански сектор и важната роля на семейните традиции. Това
означава родова сплотеност и взаимопомощ. Второ, източникът посочва като фактор и
притокът на емигрантски пари, макар силно намалял в кризата.
Всички балкански страни имат значителни емиграционни общности, които изпращат
обратно пари в техните родни страни. Често това са значителни суми, както може да се види в
таблица 2. Проверяваме това твърдение на The Economist чрез динамичен анализ на
официалните данни на Световната банка за избрани години. Много публикации в ежедневния
печат насочват вниманието на читателите към намаляване обема на емигрантските пари на
Балканите. Предложените данни, обаче, съвсем на доказват това. Обратно, дори в кризата
повечето страни получават същите средства спрямо 2007 г. Значително намаление се
наблюдава само в Румъния, която е най-засегнатата балканска страна по този индикатор.
Намалението при нея е съществено и от 8.5 млрд. дол. за 2007 г. до едва 3.8 млрд. дол. за 2011
г. Все пак тя остава водещата страна по приток на емигрантски пари на Балканите. Интересен
случай е Турция, за която е известно че има значителна работеща диаспора в Западна Европа.
Тя получава приходи от тях една в обем от 1.2 млрд. дол., което се обяснява с доброто и
икономическо положение и липсата на подобни нужди за семейните бюджети. На другия
полюс са страни като България, Косово, Хърватска, Босна и Херцеговина. Средногодишно в
икономиките им се вливат над един млрд. долара „свежи“ пари.
Ако съотнесем тези данни към Брутния вътрешен продукт на страните ще получим
съвсем различна картина. Макар и малко по обем „емигрантските пари“ за с най-голямо
значение за икономиката на Косово (17.5 % от БВП). След нея се нареждат страни като Босна и
Херцеговина (12.9 %), Албания (10.9 %), Сърбия (10.4 %) и др. Дори и с големи финансови и
икономически проблеми, тези средства за Гърция са почти без значение. В същата насока е
анализът и за Турция.
таблица 2.
„Емигрантски пари“ преведени в балканските държави за 2007 и 2011 год. (млрд.долара)

страна
Турция
Косово
Черна гора
Македония
Румъния
Албания
Сърбия
Босна и Херцеговина
България
Словения
Хърватска
Гърция

2007 г.
1.2
0.9
0.18
0.35
8.5
1.5
3.0
2.7
1.6
0.32
1.2
2.5

2011 г.
1.2
0.9
0.33
0.44
3.8
1.2
3.7
2.0
1.5
0.33
1.2
1.6

изт. Световната банка

% от БВП за 2011 г.
0.1
17.5
7.5
3.9
3.3
10.9
10.4
12.9
3.3
2.1
2.1
0.5

За България значението на тези средства е доста преекспонирано. Видно е, че
съставлявайки едва 3.3 % от БВП, те едва ли имат съществено значение за икономиката на
страна. Все пак считаме, че определено подпомагат населението при високите нива на
безработица. Все пак е редно да посочим, че според официалните данни на БНБ тези средства
за далеч по-малко. За 2011 год. са обявени едва 774 млн. долара, което е с 50% под
официалните данни на Световната банка. Интересно е и друго. След спада на „емигрантските
пари“ в България до 1.3 млрд. дол. през 2010 г., след това се наблюдава ръст. Това със
сигурност означава, че българската работеща диаспора най-вече в Западна Европа излиза от
кризата. Най-големите транзакции се наблюдават именно от Италия и Испания. Това са
страните след Гърция, най-засегнати от кризата в рамките на Европейския съюз.
Анализът на таблица 3 ясно показва съществения спад в преките чуждестранни
инвестиции в региона. Ето това вероятно е най-негативният резултат от икономическата и
финансова криза. Пример вече бе даден със затворилия металургичен комбинат в Смедерово и
изтегляне на инвестициите на една голяма американска компания.

Таблица 3.
Преки чуждестранни инвестиции в балканските страни (млрд. дол.)

страна
Турция
Косово
Черна гора
Македония
Румъния
Албания
Сърбия
Босна и Херцеговина
България
Словения
Хърватска
Гърция

2007 г.

2010 г.

22.0
*
1.0
0.63
9.9
0.66
3.0
2.0
12.3
1.5
5.0
2.1

9.1
*
0.76
0.3
3.6
1.1
1.3
0.06
2.1
0.84
0.6
2.1

Промяна
07/11
-12.9
-0.240
-0.33
-6.3
+0.4
-1.7
-1.94
-10.2
-0.66
-4.4
-

изт. UNCTAD, 2011
Макар да има огромен спад на ПЧИ, Турция регистрира ръст в БВП и то от найвисоките стойности за света. Очевидно пряка зависимост от между тези два показателя за тази
страна липсва. Все пак икономиката на Турция е твърде развита и самостоятелна, за да е
зависима директно от чуждите инвестиции. Не така стоят нещата при другите балкански
страни. Зависимостта от европейските пазари и големите компании инвестирали в региона по
ред причини е съществен фактор за икономически ръст. Най-губещите страни са Румъния и
България. Спада за България е близо 5 пъти. Ако приемем, че темпа би се запазил при липса на
икономическа криза и страната ни приемаше по 12 млрд. долара ПЧИ на година, това прави
загуба от близо 30 млрд. долара за 3 години. Средства, които не са влезли в икономиката на
страната. Босна и Херцеговина е също губеща, като при нея притокът на ПЧИ за 2010 г. е
просто символичен. Налагащият се извод е, че по „изолираните“ икономики, зависими помалко от външни инвеститори, губят по-малко и са по устойчиви по този индикатор по време
на криза.
Потвърждение за констатацията дава и индикатора ПЧИ като част от БВП. При него
още по-фрапираща се изявява зависимостта на някои балкански страни от чуждестранните

инвестиции. В годините преди кризата, България и Черна гора бяха първенци в привличането
на ПЧИ като дял от БВП, с 29.7% за България през 2007 г. и 20.8% за Черна гора. Тъй като
кризата се задълбочава след тази година, потоците от ПЧИ силно намаляват. Само Черна гора
успява не само да запази нивото на притока на ПЧИ, но и да го повиши значително. След лек
спад през 2008 г., преките чуждестранни инвестиции достигна 29.5% през 2009 г. Всички други
държави са били засегнати още през 2008 г., тъй като ПЧИ се вливат от развитите страни,
където кризата започва по същество още през 2007 г. и през 2008 г. беше в разгара си (фиг.1) .

фиг. 1. ПЧИ като част от БВП на балканските страни (%)1.
Видно е от фигура 1, че най-зависими от ПЧИ като част от БВП през изследвания
период са най-вече България, Косово и Черна гора. Голямата зависимост от чужди инвестиции
поставя страната ни в най-рисковите страни по отношение на стабилността в икономиката,
базирана на външни средства. Икономиката на Гърция е най-слабо зависима от чужди
инвестиции, което е още едно потвърждение, че кризата в южната ни съседка е зависима от
вътрешни фактори.
Комплексният анализ на предложените тук индикатори, дава различно „предимство“ на
отделните балкански страни в условията на криза. Ако приемем ръста в БВП, ниската
безработица и слабата зависимост на страните от „емигрантски пари“ и преки чуждестранни
инвестиции, можем да поделим страните в няколко групи. На първо място бихме поставили
Турция, която до която не се доближава нито една балканска страна по никой от изследваните
показатели, но все пак по степен на стабилност към нея бихме добавили и Румъния (ниска
безработица, ръст на БВП, сериозен спад на ПЧИ, но все пак запазен сериозен размер и т.н) .
Във втората група страни биха попаднали страни със сравнително малка безработица по време
на криза, което е добър социален статус, но със завишена зависимост от ПЧИ, не особено висок
ръст на БВП. Това са страните: България, Албания, Словения, Сърбия. В една трета група биха
попаднали страни като Косово, Черна гора Босна и Херцеговина с много ниски нива на ПЧИ,
висока безработица, малък приток на „емигрантски пари“ макар и по-висок ръст на БВП в
региона и дори в европейски план.
1

The Western Balkans: Between the Economic crisis and the European perspective, 2010, Sofia

Считаме че Хърватска и Гърция имат най-негативни показатели и попадат в четвъртата
група на най-засегнатите от кризата балкански страни.
В заключение можем да споменем, че социално-икономическото развитие на страните
следва собствен ход по време на кризата. Дори с показани добри показатели за Гърция (с изкл.
на завишената безработица), тази страна е най-потърпевша от всички европейски страни.
Хърватка като бъдещ член на ЕС също така има влошени показатели. От друга страна
единствено сравнително малката безработица на България я прави по стабилна в социално
измерение. Всички други изследвани индикатори са с влошена структура, обратно на
твърденията на управляващата върхушка у нас в последните години.
Литeратура:
Balkan economies mostly miserable, The Economist, Jun 19th, 2012;
UNCTAD handbook of statistics, 2011;
The Western Balkans: between the economic crisis and the european perspective (Balkan
trust for democracy), 2010;
www.worldbank.org
www.cia.gov

WHAT KIND OF TOURISM TO ENHANCE THE DEVELOPMENT OF THE
DOURO REGION, WORLD HERITAGE?
Helena Pina
Faculty of Arts Univ. Porto, CEGOT
mpina@letras.up.pt

Abstract
A privileged area where exceptional wines are produced, the Douro Demarcated Region (DDR), “World
Heritage”, is home to a superb landscape with a valuable history. Nevertheless, throughout its 250000 hectares,
many are the obstacles to its development, ranging from a deficient land use structure to the maintenance of a high
percentage of vineyards that have yet to be restructured as well as demographic decline.
There are several strategies to revert these negative tendencies, although particular focus falls on the
tourism dimension. In these circumstances, we should question the type of tourism in which investments have been
made and their consequences. Based on extensive fieldwork and many surveys and interviews conducted at the
tourism units which represent the different types throughout the region, we intend to explore some of the effects, as
well as to discuss other strategies to be implemented. It is the conservation of this area that is at stake!

Key words: rural development, landscape heritage, tourism, sustainability
1- Introductory notes
Although peripheral, the emblematic DDR has much potential in terms of landscape,
architecture, culture and winegrowing. With 250000 hectares, of which only 45000 are taken up with
continuous vineyards (IVDP, 2011), the DDR begins in the foothills of the Marão and Alvão
mountains, on the right bank of the Douro River, and of the Montemuro mountain, on the other bank.
It extends towards to border with Spain, stretching along the Douro River valley and its major
tributaries, among steep valleys in which the slopes often exceed 30º.
With a history spanning more than 250 years, the region is not, however, homogeneous. In fact,
although the vineyards and wine afford it its originality, the diversity of landscapes is preponderant but
in a context that enhances its potential, with three sub-regions: Baixo Corgo (Lower Corgo), Cima
Corgo (Upper Corgo) and Douro Superior (Higher Douro) (Fig. 1). The Lower Corgo, the westernmost
sub-region, where the Mediterranean climate common to the region has higher humidity and lower mean
annual temperatures, corresponds to the area with the longest history.
Fig. 1- The Douro Demarcated Region.
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Heading East, we have the Upper Corgo, boasting the largest share of farmsteads owned by
exporting companies, formed by the larger, more renowned estates. The easternmost sub-region follows,
the Upper Douro, with a more recent winegrowing history, even if expanding, but it is the olive and
almond groves that stand out.

The DDR boasts a diverse landscape and architecture that can be enjoyed particularly because,
since the early 2000s, the region is served by a good road network. These appealing features were
expanded further with the partial classification of the Douro landscape by UNESCO in December 2001
as “Evolving Living Landscape, World Heritage”. This award has additionally led to strategic
investment in the DDR, considered since then as a priority tourist hub in accordance with the “Strategic
Tourism Plan” (MEI, 2008).
Despite this potential, the region is still struggling with various problems, ranging from the poor
land use structure and wine distribution problems to demographic decline, the aging of its residents,
the incipient maintenance works on the architectural heritage and the gradual disappearance of
traditional festivities (Pina, 2010b), thus jeopardising the conservation of the Douro heritage. In this
context, these problems urgently need to be mitigated, with a view to achieving sustainable
development. To achieve this goal, there are many community funding schemes that have been transposed
to the national strategic plans. For example, the “Rural Development Programme 2007-2013” (MADRP,
2007a), the “Programa ON.2” programme, the “Tourism Development Plan for the Douro Valley” (CCDRN, 2006), and the funding provided under PROVERE. Although there are many financial difficulties,
investments in tourism have increased (Pina, 2011), especially in the medium-sized and larger farms.
In this article, based on the interviews carried out in various tourist units of different types, to which
was added extensive fieldwork based on prior documental research, we will focus on the tourism sector,
highlighting representative examples of the dynamics in course.
2- The importance of tourism in the Douro Region
Regional development has been centred on quality tourism, but to achieve this goal, several
obstacles have to be overcome, namely the shortage of accommodation. This led the farmsteads to
becoming multifunctional (Pina, 2010), by joining the Rural Tourism network (TER). “Charm” tourism
and even luxury tourism have been added to these initiatives, especially after 2001. It is in this context
that we will address the illustrative cases.
The DDR boasts landscapes of incomparable heritage value, where we find the wine estates, the
“quintas”, with their manor houses surrounded by the vineyards. Until the 1980s, these estates only
invested in the vineyards and wine production, while the residential building was used to house the owners
and their friends. The strategic change took place as a result of the more attractive atmosphere
surrounding Port wine from the 1970s onwards, but especially because of the Community funds
available and the UNESCO classification. Thus, the medium-sized and larger estates began to
combine viticulture and tourism. The smaller farmsteads developed along more family-based lines,
whereas higher investments followed a more business orientation.
2.1- The Rural Tourism Network (TER) and its impact
As a strategy to boost the region, investments were made in TER. Beginning in the 1980s, it
expanded greatly in the following decade, and most particularly after UNESCO’s World Heritage award.
The farm owners who became members of TER offer their guests a range of activities which
provides them not only with an understanding of viticulture but also of the region and its unique
features. If individually, these estates are indeed examples worth highlighting, their accommodation
capacity is however quite restricted. Also, occupancy is highly seasonal, concentrated mostly between
May and October. Their contribution is not, however, negligible, since they do create jobs, even if in
small numbers.
First, though, we need to clarify some of the existing differences when analysing the size and nature
of the investment. Two examples of medium-sized wine farms have been selected: the Casa da Azenha
(Lower Corgo) and Casa da Calçada (Upper Corgo).
Casa da Azenha is a manor house dating back to the 17th century with about 10 hectares of traditional
vineyard. The owners based their activities exclusively on the production and marketing of wines until the
early 2000s, but have, since 2004, invested in Wine Tourism and family-run Guesthouse Tourism, offering
9 rooms.
In terms of human resources, whereas the owners are over 60 years old and have higher education
degrees, the estate has two permanent staff assigned to the activities, between 40 and 50 years old, with
basic schooling. In the peak season, between May and October, they hire another female worker with an

identical profile to the other two women, and when they receive group visits, other temporary staff are
hired (source: author’s survey).
For its part, the Casa da Calçada is also a medium-sized farmstead that recently joined the TER. The
estate has about 22 hectares, 4.5 of which are taken up with vineyards. The classical house, dating from 1680,
was by the 19th century the “administrative centre” of a vast enterprise (Gonçalves, 2005), but the Casa da
Calçada lost its splendour in the subsequent unstable times. In the 20th century, and repeating the strategy of
many other medium-sized estates in the Douro region, the vineyards were restructured and then the manor
house was restored. In this case, there was concern for environmental issues, managing its own water
resources and capitalising on the local sub-products, such as the vines used for heating, as well as energy
efficiency.
The major investment, however, has been in agrotourism and wine tourism. In 2011, the owners
opened eight rooms for tourists, set in a group of rehabilitated farm buildings. The manager is 44 years old
and has a university education, and, given the seasonal nature of tourism, he employs only one permanent
female worker with the 9th year of schooling. With a highly restricted labour force, he employs a variable
number of temporary workers with a similar profile to his permanent worker.
In short, in order to preserve and rehabilitate the medium-sized Douro estates, exemplified here with
two notable examples, the Casa da Azenha and Casa da Calçada, their owners have combined winegrowing
and tourism. Although investments are quite significant, they are not enough to cover many activities,
because occupation in these estates is seasonal; this is why employability is limited, with only one or two
permanent staff. Nevertheless, these initiatives cover the investments, help to preserve the landscape and
the architectural heritage, and disseminate the region. In this context, these initiatives have to be valued,
investing in complementarity and preservation, as well as innovation (Pina, 2010).
2.2- Tourism and the large Douro enterprises
Another type of investment can be found in the large farming estates and their manor houses,
reflecting the background of the former owners. Two examples are the Casa dos Viscondes de Várzea de
Abrunhais and Solar da Rede, both located in the Lower Corgo.
The first case, an estate dominated by a 19th-century building, only focused on winegrowing until
1994, year in which the building was restored, transforming the estate into a rural “boutique” hotel. The
estate covers 180 hectares where, although the vineyard prevails, other crops are grown. Following ample
mechanisation in 2011, farm work is carried out by 10 permanent workers and 8 more temporary workers
are employed every season. The workers have a relatively young cultural and technical profile, but their
academic qualifications are limited to basic education. This workforce is all local (source: author’s survey).
However, this estate’s major innovation is the multifunctional activity is has developed. After
2001, supported once again by EU funds, the owners restored the buildings and outhouses, and
opened 5 suites and 32 rooms for tourism, in addition to dining-rooms and other recreational
infrastructures. The mentors of this project, a couple aged 59 and 58, with university education, are
supported by 10 permanent workers, all young and with higher and technical education. During the
peak season, the staff is helped by 8 other seasonal workers and 15 temporary workers. Thus, a
countryside atmosphere and winegrowing combine with the environment and tourism, supported by
capital and EU funds, energizing and bringing life back to a rural property with a long history and
economic and social tradition in the region.
The second example is the Solar da Rede, whose origins date back to the 15th century (Azevedo, s/d).
Overlooking the Douro River, it was the cornerstone of one of the most important rural estates in the Douro
region, with a manor house built in the 18th century. Until the end of the 20th century, when it was sold, it
focused exclusively on winegrowing, but its new owner decided to invest in tourism, bringing the estate
under the tutelage of the Pousadas de Portugal. It remained in this category until 2011, when it was
reclassified as a 5-star Rural Hotel. However, the new management did not neglect the agricultural activity,
especially the vineyards, since they also supported the tourism activity. Indeed, the 30 hectares of vineyards
were also restructured. Agricultural activities are ensured by 7 employees, all young and with the 4th year of
schooling.
The stately manor house was transformed into a luxury hotel unit, as a way to preserve a unique
heritage. The peak period is obviously during harvesting, but it is tourism to which particular attention is paid.
The human resources dedicated to the tourist activities are significant, 30 in total, all young and qualified (11
men and 19 women).

These examples serve to highlight the region’s potential, apart from the historical and cultural
dimensions associated to Port wine. Furthermore, these economic investments also lead to innovation, without
deteriorating the landscape, and minimise another problem, demographic decline, by creating jobs. In fact,
these enterprises have created 73 jobs, 40 of which are permanent, qualified and young (source: author’s
survey), preventing local workers from leaving the region and attracting others, apart from preserving a
distinctive heritage.

2.3- The impact of luxury tourism
Complementing previous initiatives and after 2001, other private, highly ambitious projects have
emerged in the area of high-quality tourism, such as the “Hotel Douro River”, a four-star hotel, and the
5star “Aquapura Douro Valley”.
The “Douro River Hotel” involved a major investment by an individual from the Douro region. It
was completed in 2009, with 38 rooms and a Spa. The 5-star “Aquapura Douro Valley” is not only set in
privileged landscape but is also of great historical interest, being housed in a 19th-century manor house. It
began activities in 2007.
This hotel is the most important tourism investment in the Douro valley, resulting in a new
luxury hotel concept that favours small units (up to 50 rooms) with a large-scale, 2200 m2 Spa. Its
offer is unique in the hospitality sector in the region, which attracts affluent social classes, who enjoy
the heritage, the landscape, the gastronomy and the regional wines.
These initiatives also led to innovation without degrading the landscape and, in addition,
attempted to mitigate another problem, demographic decline, by creating jobs. In fact, 82 young and
qualified individuals have been employed. Only the more specialised functions are performed by
individuals from the metropolitan areas of Lisbon and Porto.
Although these hotel investments are insufficient to trigger and maintain noticeable
development dynamics, they convey a meaning that cannot be ignored, since they keep local, highlyqualified young individuals from leaving and attract others. Additionally, these investments have not
only preserved the existing heritage, but also promoted other related activities. In addition to the Spa,
the hotels also offer wine tasting and regional gastronomy, visits to wine estates with which they have
agreements, or sports activities which encourage their guests to discover the region and its heritage.
3- Conclusion
A World Heritage site, the DDR is a privileged region set in idyllic surroundings, offering a
wealth of history. Despite its potential, the region has many land use, economic and social problems,
which urgently need to be addressed. Among the several strategies being developed, particularly
noteworthy is a multifunctional approach to the farmsteads, particularly among the medium-sized and
large estates. Owners have thus invested in renovating the vineyards, adding wine marketing and
hosting tourists to their viticulture activities. This is how the TER has expanded, with activities
peaking particularly between May and September.
A particular situation is associated to the larger estates, which possess a wealth of architectural
heritage. In accordance with the buildings’ technical characteristics, these estates have chosen to be
part of the TER or to be converted into luxury hotels or “boutique” hotels. The exceptional heritage is
thus preserved, helping to retain the young population with academic training in the region.
Nevertheless, although tourism, in its many aspects, is the preferred strategy, we cannot neglect the
wine industry, since it is the economic and social mainstay of the Douro, despite its problems.
In short, tourism, in its various forms, is indeed a strategic investment for this area, helping to
preserve the landscape and the architectural heritage. The local potentialities must be streamlined in a
global perspective, involving all players, investing in the quality of landscape but also in the social
areas, so that the development can be sustainable. What is, after all, at stake is a World Heritage area!
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Abstract:
This paper aims to provide a brief review on the results from the recent climate change models and to
analyze them in the context of future climate in Europe and in Bulgaria. A specific attention is given on the
challenges arises from the future climate change for the tourism in Europe. Climate change has potential to
change significantly preferred tourist destinations and seasonal demand structure of the tourism in Europe. The
study was carried out on the base of the results from global and regional models and projects as CECILIA,
CLAVIER, PRUDENCE, ENSEMBLES and PESETA.

Климатичните промени и глобалното затопляне са сред най-големите
предизвикателства пред човечеството днес. Бързият икономически растеж през последните
няколко десетилетия е съпроводен от увеличение на емисиите на парникови газове. Според
Междуправителствения комитет по изменение на климата „глобалното затопляне от средата на
20-ти век е много вероятно да е в резултат на човешкото влияние” [1]. По данни на Центъра
Хадлей за изследване и прогноза на климата във Великобритания, средната глобална
температура на въздуха над сушата и океаните през 2010 г. се е повишила с 0,81°С спрямо тази
от 1850 г., а в Европа – с 1,0 °С. През миналия век глобалната температура се е покачвала с
0,06 °С на десетилетие, а за последната декада (2000-2010г.), то е 0,18°С (GISTEMP) или 0,22
°С (HadCRUT3) спрямо периода 1990-2000, в зависимост от съответните референтни бази
данни. Единадесет от последните 13 години (1998-2010 г.) са най-топлите откакто се извършват
инструментални измервания, като 2010 г. е с най-високата средна годишна температура
измервана досега, според базата данни GISTEMP [2].През 20-ти век, нивото на световния океан
е нараствало средно с 1,7 mm годишно, като през последните 15 години то се повишава средно
с около 3 mm годишно [3].
Средната годишна концентрация на CO2 в атмосферата се е увеличила от прединдустриалните равнища (1850 -1899 г.), от около 280 ppm на 391,57 ppm през 2011 г, [3], [4].
От стартирането на системни измервания на концентрациите на въглероден диоксид в
атмосферата през 1958 г., средните годишни концентрации на СО2 постоянно нарастват с всяка
следваща година, като степента на нарастване за периода 1992-2001 г. е с 1,6 ppm на година, а
през последната декада (2002-2010), то е с 2,07 годишно [4]. Счита се, че антропогенните
емисии на парникови газове са основната причина за бързото нарастване на глобалната средна
температура през последните няколко декади. Природните фактори, като слънчевата активност
и изригването на вулканите не са приемливо обяснение за наблюдаваните бързи промени от
средата на 20-ти век насам [2].
Глобалните климатичните модели (ГКМ), като HadCM2, HadCM3 и ECHAM4, LMDZ v4
и др., както и регионалните климатични модели (РКМ), като HIRHAM, REMO5.7, REMO5.0,
LMDZ-regional и др, са основното средство за изследване на очакваните промени в климата
чрез симулиране на различни сценарии за бъдещото развитие на човешкото общество,
промените в населението, икономическия растеж, енергийните източници и др., и респективно

за промените в емисиите на парникови газове в атмосферата. ГКМ са с ниска резолюция (~ 300
km) и резултатите от тях могат да варират в много широки граници, докато РКМ са с висока
резолюция (50 – 10 km) и степента на несигурност на резултатите при тях е по-ниска [1].
Тъй като е много трудно да се предвиди как ще се промени общественото развитие до
края на века, Междуправителствения комитет по изменение на климата е разработил общо 40
различни варианта, обединени в следните четири основни групи емисионни сценарии (Special
Report on Emission Scenarios,(SRES)): А1; А2; В1 и В2, [5]. Всеки от тези сценарии описва
различни посоки на общественото развитие до 2100 г., като в групата на сценарий А1 има три
под-групи (А1FI, A1T и A1B). Заложените в тези сценарии условия се описват накратко така:
А1 – Бъдещият свят се описва от много бърз икономически растеж, нарастване на
населението до средата на века и постепенно намаляване след това, нови по-ефективни
технологии, глобализация и намаляване на регионалните различия в доходите на глава от
населението. Към тази картина се предвиждат три алтернативи за развитие в зависимост от
използваните енергийни източници: А1FI – интензивно използване на изкопаеми горива; A1T –
източници на енергия, които не са изкопаеми горива и A1B – балансирано използване на
всички източници на енергия.
А2 - Бъдещият свят се описва като сбор от разнородни, самостоятелно развиващи се
региони, с подчертана локална идентичност. Населението бавно и постоянно нараства,
икономическото развитие е с голяма регионална диференциация и по-бавен технологичен
растеж. Счита се, че това е най-реалистичният сценарий.
В1 - Описва един свят със същата схема за развитие на населението, както в сценарий
А1, но с икономиката подчертано ориентирана повече към услугите и информационните
технологии, с намаляване на материалоемките производства и нарастване на чистите и
максимално ефективни технологии. Налице е устойчиво развитие, но без допълнителни
инициативи за намаляване на изменението на климата.
В2 – Устойчивото развитие е въпрос на локални решения за икономическото и
социалното развитие и опазването на околната среда. Населението постепенно и непрекъснато
нараства, но по-слабо от сценария А2, умерен темп на икономическо развитие, по-бавни и поразлични икономически промени от тези в В1 и А1. В този сценарий развитието е ориентирано
към опазване на околната среда и намаляване на социалните различия на локално и регионално
ниво.
Резултатите от прилагането на глобалните климатични модели за тези емисионни
сценарии показват, че до края на този век средната глобална температура на планетата ще
нарасне с от 1,8°С до 4,0°С, в зависимост от нарастването на концентрациите на парникови
газове според различните сценарии.
Средната температура в Европа също се очаква да продължи да расте до края на този
век. Според резултатите за емисионния сценарий А1В от проекта ENSEMBLES, затоплянето в
края на века (2080-2100 г.) спрямо средните температури за периода 1961-1990 г., ще е найголямо през зимата в Североизточна Европа и Скандинавския полуостров (с до 5°С), и през
лятото в Средиземноморието (с до 7°С) [6]. Регионалните модели за Централна и Източна
Европа използвани в проекта CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impact and
VulnerabiLIty Assessment) [7] показват статистически значим тренд на нарастване на средната
температура на въздуха с около 1,5 °С през периода 2021 – 2050 г. спрямо тази за 1961 – 1990 г.
За количеството на валежите, се установява тенденция към нарастване през зимата с около 20%
и намаляване през лятото с около 10% [8].
За територията на България се установява силно изразена тенденция към нарастване на
максималните температури на въздуха през лятото и увеличаване на броя на тропическите
нощи (с минимална температура над 20°С), както и на продължителността на сухите периоди
(последователен брой дни без валеж), [9]. До 2050 г., средните годишни температури в страната
вероятно ще се повишат с от 1,6 -1,8°С (HadCM2) до 2,1°С - 2,2°С (ECHAM4), а до 2100 г.
увеличението може да е с 3,3°С -3,5°С (HadCM2) до 4,2 °С – 4,3 °С (ECHAM4). Сезонното
увеличение на температурата на въздуха в страната към 2025 г., според модела HadCM2, ще е с
1,0°С (зима), 1,1°С (пролет), 1,4°С (лято) и 1,2°С (есен) [10].
Повишаването на глобалната температура в океаните и на сушата води до нарастване на
количеството на водните пари в атмосферата, а това би могло от своя страна да доведе и до

допълнителното и радиационно затопляне, тъй като те са парников газ. Известно е, че влажните
и топли въздушни маси са и по-неустойчиви и в тях се създават условия за образуване на
конвективна облачност и интензивни валежи. Според някои модели, при удвояване на
концентрациите на парникови газове в атмосферата, количеството на валежите на планетата ще
нарасне с 1-3% за всеки 1°С повишение на средната глобална температура [11]. Разбира се, този
процес би бил съпроводен от много големи регионални вариации във валежните количества
[12]. Симулации, при които не се променя процента на относителната влажност на въздуха,
показват че съдържанието на вода в атмосферата би нараствало с 6% за всеки градус, с който
се повиши средната глобална температура, като това ще доведе до увеличаване на екстремните
валежи и намаляване на умерените и по-слабите валежи [13].
Резултатите от проекта PRUDENCE, (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for
Defining EuropeaN Climate change risks and Effects), показват, че към края на ХХІ век лятната
сума на валежите ще намалее значително в Южна и Централна Европа, а интензивните валежи,
като тези, които предизвикаха големите наводнения по реките Дунав, Елба и Рона през 2002 г.
например, ще се случват по-често и ще бъдат дори по-интензивни [14].
Симулациите извършени в изследването за SRES сценарий A2 с РКМ HIRHAM, дават
представа за промените във валежите за Европа в периода 2070-2100 г., спрямо контролния
период 1961-1990 г. Резултатите показват нарастване на годишната сума на валежите с около
2%, като те значително ще нараснат в най-северните части на континента и ще намалеят в
Средиземноморието. Сезонните изменения са по-изразителни и показват, че валежите ще
нараснат почти в цяла Европа, с изключение на най-южните и части, средно с 21% през зимата,
а през лятото те ще намалеят средно с 11% почти повсеместно, с изключение на
североизточните части от континента. Броят на дните с валеж (над 1mm) намалява, като
неговата интензивност нараства в по-голямата част от континента (изключение правят някои
райони на Иберийския полуостров). В други региони, като Британските острови, Франция и
Балканския полуостров, броят на дните с валеж намалява, но интензивността на валежите
изразително нараства [15]. Поради тази причина не се очаква значителна промяна в годишната
сума на валежа. Единствено в Северна Европа нарастват и дните с валеж и интензивността на
валежа, поради което се очаква и годишната сума на валежите да се увеличи. Симулациите
показват още и по-голяма вариабилност на валежите, което е сигнал и за повече екстремуми.
По-изразително, с 27%, нараства броя на конвективните, еднодневни екстремни валежи, а
нарастването на петдневните екстремуми, е със 17%, Последните се очаква да нараснат наймного в Северна и Централна Европа и това ще увеличи и риска от наводнения в тези части на
континента към края на века [16].
В България след средата на 1990-те години годишните валежи показват тенденция към
повишение в повечето райони на страната, като през последните години има тенденция към
зачестяване на случаите с типично пролетно-летен тип конвективна облачност с валежи от
дъжд, гръмотевични бури и понякога с валежи от град през зимни месеци като януари и
февруари [17]. Има значително увеличение и на средния брой дни с денонощни суми на
валежите над 100 mm с около 30% за периода 1991-2007г. спрямо базисния перид 1961-1990 г.
[18]. Според симулациите за нашата страна с HadCM3 за сценарий A2 се очаква в близко
бъдеще, до 2015 г., валежите през топлото полугодие да намалеят с около 30% спрямо
климатичната нормата (1961-1990 г.), а през студеното полугодие намалението да е значително
по-слабо, като за декември, март и ноември валежните количества нарастват [9].
В проекта PESETA [19] са извършени симулации на промените в туристическата
активност за различните сценарии за промяна на климата с цел да се моделират основните
международни туристически потоци в Европа. Търси се връзката между климата, динамиката в
туристическото търсене в регионален и сезонен план и икономическия ефект от това. Връзката
между климатичните промени и броя на нощувките е симулирана въз основа на оценката за
очакваното търсене и Туристическия климатичен индекс (TCI) за различните климатични
сценарии. TCI представлява тегловен индекс, изведен въз основа на данните за максималната и
средна дневна температура на въздуха, влажността, валежите, слънчевото греене и вятърът.
При стойности на индекса над 80 условията за туризъм се считат за отлични от гледна точка на
био-комфорта на човека, над 70 – много добри, между 40 и 50 – умерено добри, от 30 до 40 -

приемливи и под 30 са по-скоро неблагоприятни. Икономическите последици от климатичните
промени са оценени въз основа на средната цена за нощувка в Европейския съюз.
Резултатите показват, че промените в разпределението на климатичните ресурси за туризъм
в Европа към 2080 г. спрямо 1970 ще бъдат значителни според всички сценарии, като се
наблюдават вариации в зависимост от изходните данни и използваните модели.
Продължителността на „туристическия сезон”, разбиран като функция на климата, ще е
по-равномерно разпределена в рамките на континента според двата сценария - HIRHAM и
RCAO. При това трябва да се отбележи, че за «туристически сзон» се приема периода от време
с много добри условия за туризъм (TCI > 70). Тенденцията, която описват моделите е към
намаляване на продължителността на туристическия сезон в Южна Европа, където сега тя е
най-голяма, и увеличаването му в Северна Европа през пролетта, лятото и есента. В
крайбрежните зони на Южна Испания и Португалия обаче, се очаква незначителна промяна и
дори нарастване на продължителността на туристическия сезон. Това се дължи на
преминаването на условията за туризъм през зимата в тези части на континента от
неблагоприятни към умерено добри или приемливи според TCI. В останалата част от Европа
условията за туризъм през зимата ще останат по-скоро неблагоприятни, като се има предвид, че
в това изследване не се оценяват условията за зимни спортове.
Климатичните промени ще подобрят условията за туризъм в Европа като цяло и до
увеличение на броя на реализираните нощувки. Единствено засегната от тях отново ще е Южна
Европа, където сега е съсредоточен повече от половината от капацитета на Европейския съюз
за туристическо настаняване. Очакванията са за намаляване на нощувките в тази част на
континента с от 1 до 4 % за различните сценарии. Според сценариите за нарастване на
температурата с 4,1 до 5,4 °С в останалата част от континента броят на нощувките ще нарасне
съответно с 15 до 25%.
Тези оценки могат да бъдат представени и като промени в разходите на туристите за
нощувки на базата на средната стойност на нощувките в Европейския съюз. Ако при това се
отчете и промяната в туристическото търсене като дестинации и тази в продължителността на
туристическия сезон, позитивния ефект като цяло от приходи от туризъм е в полза на страните
от Централна и Северна Европа, докато страните от Южна Европа ще са изправени пред
значителни негативни последствия (Таблица 1).

Таблица 1. Промени в годишните приходи от туризъм към 2080 г. (million euro) [18].
Регион/Модел
Северна
Европа
Британски
острови
Централна
Европа
(Север)
Централна
Европа (Юг)
Южна Европа
Европейски
съюз

В2 HadAM3h
2.5°С
443

A2 HadAM3h B2 ECHAM4
3.9°С
4.1°С
642
1,888

A2 ECHAM4
5.4°С
2,411

680

932

3,587

4,546

634

920

3,291

4,152

925

1,763

7,673

9,556

- 824
1,858

- 995
3,262

- 3,080
13,360

- 5,398
15,268

При това промените имат по-скоро позитивен характер за по-голямата част от Европа и
само туризма в региона на Южна Европа се очаква да бъде изложен на известен риск от
промените в климата към края на 21 век. Тук обаче трябва да се има предвид, че както показват
резултатите от други изследвания, споменати от нас по-горе, с нарастване на глобалната

температура ще се засилва и ефекта от екстремни събития, като суши, наводнения,
извънтропични и морски бури и др., които ще оказват своето влияние и върху туризма.
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The object of this study is the implementation of regional policy at home and connection and ongoing
administrative-territorial divisions. Tracing its various stages in administrative-territorial divisions of the
country and different levels: Planning region (EUROSTAT),district , municipality. Indicates the necessity of
their merger.

Обект на настоящото изследване е провеждането на регионална политика у нас и
съотнасянето й с провежданите административно – териториални деления. Разгледани са
особеностите му в хронологичен план. Посочени са основните недостатъци, които налагат
промени.
Една от формите за провеждане на държавно регулиране на стопанството е
регионалната политика. Тя представлява „специфична сфера на дейност по управление на
социално – икономическото и политическото развитие в пространствен (регионален) аспект,
която отразява както връзката на държавата с отделните региони, така и връзката между самите
региони [4]“.
Също така регионалната политика, най-общо казано се свързва с прилагането на
социално-икономическа политика на държавата в отделните териториални единици. Чрез нея се
търси намаляване на някои диспропорции, решаването на редица сложни социални,
икономически и екологически проблеми.
Проблемите на регионалното развитие са резултат от продължителни натрупвания, от
небалансирано нарастване на демографския и икономически потенциал и инфраструктурата в
отделните части на дадената територия.
Непрекъснато нарастващите диспропорции водят до промени в основните
пространствени (териториални) системи на регионално и локално равнище, които от една
страна водят до хипертрофия в отделни промишлени райони и агломерации, което е характерно
главно за по големите градове и техните зони на влияние, а то друга до дестабилизация и
деградация на териториалните системи в по-голямата част на територията на страната.
Както посочват някои автори хипертрофното физическо разрастване на селищните и
промишлени агломерации и съсредоточия, както и инфраструктурните обекти, въздействат
върху околната среда на човека в отделните селища на страната.
Според редица автори проблемите в националните, регионални и локални единици
могат да се групират в четири основни групи – икономически, социални, социалнодемографски и екологически. За разрешаването на тези проблеми се налага държавна намеса.
Въпреки, че регионалните проблеми са възникнали главно в периода на
индустриализация на страната, погрешно е да се счита, че регионалните проблеми у нас са
продукт на определена обществено-политически системи. Макар, че последните се отразяват

със специфични отпечатъци в проявата на проблемите. Според известния наш учен географ Г.
Гешев регионалните проблеми могат да се разложат по функционално –структурен разрез.
Можем да се съгласим с предложената от него класификация на основните групи проблеми в
териториалните и регионалните системи, че са четири – икономически, социални социалнодемографски и екологически[1].
Така очертаните теоретико-методологични проблеми на регионалното развитие намират
своите конкретни примери в страната. За тяхното преодоляване или поне смегчаване държавата
провежда своя регионална политика. В редица изследвания на множество автори са проследени
особеностите на провежданата регионална политика у нас.
Трябва да се посочи, че „в началото на седемдесетте години бяха констатирани
териториални диспропорции, формирани врезултат на високата степен на индустриализация на
страната, на интензивно протичащите миграционни процеси от селaта и градовете и
промишлените съсредоточия, в превръщането на 27-те окръжни града в центрове за
икономически, културен и социален просперитет [2,3]. През този първи етап регионалната
политика на държавата бе насочена главно към изграждане на големи производствени
мощности.
По-късно е началото на осемдесетте години, регионалната политика беше ориентирана
към пряка активна намеса на държавата, посочена предимно към стимулиране развитието на
периферните гранични райони на страната. Обръща се внимание на слабо развитите окръзи –
Благоевградски, Кърджалийски, Смолянски, Ямболски, Търговишки и др. през периода (19851989г.) В България се прави опит за осъществяването на първа цялостна регионална програма,
т.н. „Странджа – Сакар“.
Реално съществуват следните основни типа райони – централни, депресивни и
периферни. Практически, остри социално-икономически и екологически проблеми се очертават
и в трите типа територии. Според специалисти от Министерството на териториалното развитие
в република България съществуват 30 района, обхващащи 97 общини с остри икономически и
социални проблеми. Основният недостатък на регионалното развитие в Република България в
условията на прехода към пазарна икономика е липсата на определена регламентация на
взаимоотношенията между всички субекти, които имат отношение към управлението на
териториалните единици. Приемането от Народното събрание на Закона за регионалното
развитие не доведе до завършването на процеса на административно –териториалната
реформа.
Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана
дейност по разделяне на територията на страната на отделни общности и създаване на
административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата и местните власти
предвид тяхната йерархична съподчиненост, установена със закон.
При административно-териториалното деление от съществено значение е
териториалния обхват на отделните единици в максимална степен да е съобразен с
действителните граници, в които протичат социално-икономическите процеси. Оптимално
съответствие между реално формиралите се социално-икономически общности и
административно-териториалните единици подпомага управлението на тези процеси и
стимулира развитието им. Така посочените основни постулати са основно на територия. За
съжаление често се срещат примери за неудачно административно-териториално деление,
несъобразено с реално изградените връзки между отделните елементи и структури, което се
превръща в пречка за успешното функциониране и развитие на административно-териториални
единици [10].
Причините за тези проблеми в териториалната структура на страната са различни, но
могат да се групират няколко групи, като основните от тях са: исторически, политически,
демографски и др.
Наистина в историята на България се осъществяват множество административнотериториални деления. Едва ли има друга страна в Европа с толкова чести административни
промени.
Съществуват множество проекти за ново административно-териториално деление.
Защитници имат и три-, четири – и пет-степенните схеми.Съществуващите варианти могат да
се обобщят в две основни групи като „раздробяване“ на териториалните единици и

„окрупняване“. При първият основната идея е, че местната местната власт трябва да достигне
максимално близо до всеки жител. Като че, по-силната тенденция е тази, при която се има
предвид цялото историческо развитие на административно –териториалното деление на нашата
страна.
Най-дълго просъществувалото деление е това от 1959 – 1987 г., при което у нас има 28
окръга. По-късно те бяха обединени в 8 области – гр. София, Софийска, Пловдивска,
Хасковска, Бургаска, Варненска, Разградска (по-късно Русенска), Ловешка и Михайловградска
(днешна Монтана). От 1 януари 1999г. бяха върнати отново 28-те области, а също и 264 общини
и 3913 кметства [8].
През последните години регионалната политика се очертава като една от ключовите
теми след присъединяването ни към Европейския съюз. И до сега както вече бе посочено, при
всички членки съществуват региони, подпомагани от структурните и социалните фондове в
Европейският съюз. По системата на ЕС над 90% от териториалните единици в страните нови
членки също се нуждаят от подпомагане. Така, че налице е нарастване на конкуренцията
между отделните териториални единици в обединяваща се Европа.
Въпреки, че при всички страни членки териториалните единици са сравнително малки
по размери и подобни на тези в България (например в Полша 49 войводства, Унгария 38 медье
(окръга), Словения – 12, Румъния – 41 жудеца и др.) се налага у нас да се извърши окрупняване
на териториалните единици. Така по-лесно ще могат да се идентифицират проблемите им, ще
бъдат конкурентноспособни в решаването им и състезанието за европейски субсидии.
С такива мотиви Министерския съвет с Постановление от 4 март 2000 г. „за изпълнение
на стратегии и програми, съфинансирани от програмите на Европейския съюз в областта на
регионалното развитие и икономическото и социално сближаване“ се обособяват шест района
за планиране. Това са Северозападен район с център Видин, обхващат областите Видин,
Враца и Монтана, Северен Централен район с център Русе, обхващат областите Русе, Велико
Търново, Габрово, Плевен и Ловеч; Североизточен район с центрове Варна, в които влизат
областите Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра и Добрич; Югоизточен район за
планиране с център Бургас, който включва областите с центрове Бургас, Сливен и Ямбол;
Южен централен район с център Пловдив, включващ Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска,
Старозагорска, Хасковска и Кърджалийска област; и Югозападен район за планиране с център
София, обхващащ областите София – град, Софийска, Кюстендилска, Пернишка и
Благоевградска.
На практика обаче районите за планиране не са административно-териториални
единици. Те са вид „териториална основа“, върху която трябва да се съгласуват националният
план за регионално развитие и областните планове, главно за усвояване на средствата от
програмите на ЕС и за целевото въздействие на инвестиционната програма на Министерския
съвет. Областите, включени в района, към който е насочен даден проект, като водеща и
представляваща останалите е една областна управа[13].
Основанията за формиране на райони за планиране съдържат в чл.9, ал.4 и 5 на Закона
за регионалното развитие. Според тях се предвижда възможностите за създаване на райони за
планиране въз основа на споразумения между отделните области. За възприетият вариант за
шест района за планиране повтаря в голяма степен най-дълго използваната схема в средното и
висше образование по География и Икономика през 60-те – 80-те години.
Националният план за икономическо развитие и споменатия вече национален план за
регионално развитие имат основа за постепенното преминаването на България към системата
NUTS на ЕС. Тази система е номенклатура на териториалните статистически единици в
страните – членки на ЕС, използвана от ЕВРОСТАТ. България отговаря на равнище NUTS I, а
новите райони за планиране на NUTS II. Областите в България отговарят на равнище NUTS ІІІ
[6].
Единствено буди недоумение факта, че Северен централен район за планиране е
включена област Русе и дори това е избрания център на този район. В цялата история на
регионалното развитие на България. Русе винаги е бил в Североизточна България. Този
проблем се задълбочава и при следващите държавни документи (напр. областите Плевен,
Ловеч, Стара Загора).

В изпълнение на задачите на Националната стратегия за регионално развитие
изискването на Европейския съюз за минимум 750 хил. д. население в регионите за планиране
влиза в сила нов Закон за регионалното развитие.
От 31.08.2008 г. е в сила Закона за регионалното развитие, който е насочен
към:намаляване на междурегионалните, вътрешнорегионалните различия в степента на
икономическо, социално и териториално развитие;осигуряване на условия за ускорен
икономически растеж;развитие на териториалното сътрудничество.
Според новата редакция на чл.4 на ЗЗР: Районите, които образуват ниво не
представляват административно –териториални единици и са с териториален обхват, както
следва:1. район „Северна и Югоизточна България“, включващ Северозападния район, Северния
централен район, Североизточния район и Югоизточния район.2. район „Югозападна и Южна
централна България“, включващ Югозападния район и Южния централен район.
Районите, които образуват ниво 2, не представляват административно-териториални
единици и са с териториален обхват, както следва:
Северозападен – с център гр. Плевен, обхващаща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и
Плевен.Северен Централен с център гр. Русе, обхващаща областите Велико Търново, Габрово,
Разград, Русе и Силистра.Североизточен с център гр. Варна, обхващаща областите Варна,
Добрич, Търговище и Шумен.Югоизточен с център гр. Бургас, обхващащ областите Бургас,
Сливен, Стара Загора, Ямбол.Южен Централен с център гр. Пловдив, обхващащ областите
Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Смолян.Югозападен с център гр. София,
обхващащ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област и София град.
В публичното пространство нееднократно се лансират идеи за окрупняването на нашите
териториални единици-области. При обсъжданата стратегия за развитие (до 2020 г.) в
Министерския съвет се обсъжда вариант за 12 области.Могат да се посочат дори възможни
варианти с 6 области (като тя съвпада с районите за планиране), 8 или 9. Всички тези проекти
имат своето основание, когато става дума за кандидатстване за финансиране от структурни
фондове на ЕС, но подобна задача биха изпълнили и вече обявените шест района за
планиране.Не на последно място такова окрупняване на административно-териториалните
единици би довел до нарастване на административният апарат и той ще стане много по-тромав.
Налага се и променя на редица закони, тъй като административно-териториалната структура от
две степени, би станала тристепенна – общини, околии и окръзи.
Според посоченият източник териториалните различия в България се проявяват в поостра форма в по-малките административно-териториални единици, а не между районите за
планиране. Подобни изводи се правят и в Националния план за регионално развитие.
Още по-сериозни промени трябва да се осъществят при уедряването на общините в
България, което ще доведе до намаляване на техният брой.Съвременното състояние се вижда от
следната таблица.
Табл.1
Брой общини по райони на планиране и области
(съвременно състояние)
Райони на
Брой общини
области
Брой общини
планиране
1.Югозападен
52
1.Благоевград
14
2.Кюстендил
9
3.Перник
6
4.София-област
22
5.София-град
1
2.Южен
57
1.Кърджали
7
централен
2.Хасково
11
3.Пазарджик
11
4.Пловдив
18
5.Смолян
10
3.Югоизточен
33
1.Бургас
13
2.Сливен
4

4.Североизточен

35

5.Северен
централен

36

6.Северозападен

51

общо

264

3.Стара Загора
4.Ямбол
1.Варна
2.Добрич
3.Търговище
4.Шумен
1.Русе
2.Велико Търново
3.Габрово
4.Разград
5.Силистра
1.Видин
2.Враца
3.Монтана
4.Ловеч
5.Плевен

11
5
12
8
5
10
8
10
4
7
7
11
10
11
8
11

В условията на остра демографска и икономическа криза множество общини нямат
икономически, демографски и инфраструктурен капацитет за самостоятелно развитие. Не на
последно място техните центрове нямат и необходимият институционален и административен
капацитет, за да работят с оперативните програми на ЕС.
Според нас обхвата на окрупнените териториални единици би трюбвало да отговаря на
ЗАТУРБ, а именно да са с население над 5000 души, с център, колкото за обявяването на град –
3500 души и максимална пътно-транспортна определеност на населените места от центъра на
общината на не повече от 40 km[7,12]. По този начин общините с център над 3500д.ще станат
общо 154бр.,а с население над 5000д.общо 224бр(вж.табл.2 и 3).Тези критерии естествено не
могат да се приемат механично.Логично е да се обсъди всеки конкретен случай.
Табл.2
Възможности за окрупняване на центровете на общини по райони на планиране и
области(над 3500д.население в общински център)
Райони на
планиране
1.Югозападен

Брой центрове на
общини
30

2.Южен
централен

39

3.Югоизточен

21

4.Североизточен

20

области
1.Благоевград
2.Кюстендил
3.Перник
4.София-град
5.София-област
1.Кърджали
2.Хасково
3.Пазарджик
4.Пловдив
5.Смолян
1.Бургас
2.Сливен
3.Стара Загора
4.Ямбол
1.Варна
2.Добрич
3.Търговище
4.Шумен

Брой центрове на
общини
8
3
3
15
1
3
8
9
12
7
9
4
5
3
8
5
3
4

5.Северен
централен

23

6.Северозападен

21

общо

154

1.Русе
2.Велико Търново
3.Габрово
4.Разград
5.Силистра
1.Видин
2.Враца
3.Монтана
4.Ловеч
5.Плевен

4
8
4
4
3
2
5
4
4
6

Табл.3
Възможности за окрупняване на общините по райони на планиране и
области(5000д.население в община)
Райони на
Брой центрове на
области
Брой центрове на
планиране
общини
общини
1.Югозападен
39
1.Благоевград
14
2.Кюстендил
5
3.Перник
3
4.София-град
16
5.София-област
1
2.Южен
52
1.Кърджали
7
централен
2.Хасково
10
3.Пазарджик
10
4.Пловдив
17
5.Смолян
8
3.Югоизточен
29
1.Бургас
12
2.Сливен
4
3.Стара Загора
9
4.Ямбол
4
4.Североизточен
33
1.Варна
11
2.Добрич
7
3.Търговище
5
4.Шумен
10
5.Северен
33
1.Русе
8
централен
2.Велико Търново
8
3.Габрово
4
4.Разград
7
5.Силистра
6
6.Северозападен
38
1.Видин
4
2.Враца
10
3.Монтана
7
4.Ловеч
6
5.Плевен
11
общо
224
В заключение трябва да посочим, че административно-териториалната реформа трябва
да продължи. Подобен подход към регионалното развитие у нас ще спомогне за приобщаване
към световния опит и адаптация към общоевропейските изисквания.
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GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (GSDI): TERMINOLOGY,
PROBLEMS, GOOD PRACTICES
Boian Koulov, National Institute for Geophysics, Geodesy, and Geography, Bulgarian Academy of
Sciences, bkoulov@yahoo.com
Geo-spatial data infrastructures facilitate access, sharing, and exchange of data and data-based products and
services, which makes them a valuable management tool in almost all spheres of public life. Infrastructures’
effectiveness determines their rapid development from the early 1990s onwards at all territorial levels - from
global to local. Critical analysis of the most commonly used terminology and definitions of the term "(geo)spatial data infrastructure" and the implementation of the systems approach allows for the formulation of a new
definition of the term and for consideration of this type of infrastructure as an integral part of a "geo-spatial
information system." From a systems approach point of view, the design and construction of geo-spatial data
infrastructures must necessarily be executed on the basis of a model of the respective system.

Формулиране на проблема
През последните две десетилетия поредица от официални срещи на световно равнище
подчертават важността на гео-данните за по-бързото и ефективно вземане на решения във
всички области на обществения живот, и особено за опазването на околната среда. Някои от
най-важните форуми, които засягат и развиват тези въпроси са Конференцията на ООН за
околна среда и развитие през 1992 година, която прие резолюцията „Дневен ред 21”,
Специалната сесия на Общото събрание на ООН в 1997 година, която даде оценка на
изпълнението на „Дневен ред 21”, Световната среща на най-високо равнище за устойчивото
развитие, състояла се в 2002 година в Йоханесбург, Южна Африка, третата международна
Конференция за устойчиво развитие на ООН през 2012 година, известна също като Рио+20.
(http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml;
http://www.un.org/esa/earthsummit;
http://www.johannesburgsummit.org/; http://www.uncsd2012.org/about.html).
Понастоящем гео-пространствени данни са необходими, използват се или могат да се
приложат на всички нива на управление – от глобално и национално до местно и секторно. Те
повишават ефективността на:
 административните и социалните услуги – здравеопазване, образование и социални
грижи, т. нар. електронно „правителство”,
 управлението на природните ресурси и опазване на околната среда,
 сигурността на гражданите, включително контрол на престъпленията,
 предотвратяването, оценката и възстановяването на щетите от природни и
антропогенни бедствия, вкл., наводнения, пожари, земетресения, свлачища, аварии,
 икономическото развитие, включително земеползването,
 териториалното устройство,
 националната сигурност.
Гео-пространствените данни обаче са твърде скъп ресурс, който, освен това, е трудно
достъпен, особено в развиващите се страни. Но дори и в региони, които са сравнително добре
осигурени с гео-пространствени данни, са налице съществени проблеми. Така например, данни
за едно конкретно място се съхраняват в много и различни други локации. Базите от данни,

които характеризират определен процес или явление често са непълни. Степента на
съвместимост е ниска: използваните стандарти и/или формати на данните често се различават,
което силно затруднява работата с тях. Базите от данни рядко са свързани помежду си или
връзките между тях са твърде несигурни. Данните в много бази се характеризират с високо
тематично разнообразие, но не съществуват каталози или общоприета онтология. Липсата на
общоприети бизнес модели (безплатен или платен достъп, лицензи и други), силно
ограничената палитра на предоставяните услуги и тесният кръг потребители също
представляват проблеми за тяхното пълно и ефективно използване.
Съществена роля относно силно ограничения достъп до редица бази от данни, особено в
страни като България, играе липсата на съответни законови и други административни
регулативни механизми, неразвитите пазарни отношения, компрометираната съдебна власт и,
като цяло, социално-икономическите, идеологическите и културните отношения в обществото,
които са резултат от изключително тежкия преход към демокрация и капитализъм. Тези
отношения намират израз в нежелание да се споделят данни, затваряне или силното
ограничаване на достъпа до тях, включително от държавни институции, които са задължени да
събират, съхраняват и публикуват съответните данни, вече платени от данъкоплатеца. Целта на
подобни „стратегии” е монополизиране на пазара на услуги, които биха могли да се
предоставят на основата на така „приватизираните” бази от данни.
Изглежда парадоксално, но световният опит показва (Kuhn 2005), че колкото поограничени са наличните ресурси за събиране, съхранение и обмен, колкото е по-затворен
достъпът до гео-пространствените данни, толкова по-големи са стимулите, включително
икономическите, за постигане на съгласие между различните потребители и производители за
изграждане на необходимата среда, която осигурява възможност за достъп (свободен,
ограничен, платен) до базите от данни, за техния обмен и нееднократна употреба. Ефективното
използване на тези данни налага създаване на съответен механизъм, наречен „инфраструктура
за пространствени данни” (в англоезичната литература – Spatial Data Infrastructure - SDI), който
съществено улеснява достъпа до данните, тяхната употреба и, съответно, предоставяне на
различни услуги. От началото на 1990-те години, чрез съответни договорености и технически
споразумения между всички заинтересувани на всички териториални равнища – от глобално до
локално - се изграждат инфраструктури, които правят гео-пространствените данни достъпни,
съвместими между различните национални юрисдикции и създават възможности за тяхното
споделяне или взаимен обмен.
Инфраструктура за гео-пространствени данни: термини, определения и проблеми
Терминът „инфраструктура за пространствени данни”, въпреки неговата широка
международна употреба, е неточен. В определението „пространствени” липсва найсъществената характеристика на този вид данни, а именно, че те се отнасят до обекти, явления
или процеси, които са пряко или косвено свързани с точно определено местоположение върху
Земята. Такива гео-реферирани или „привързани” към Земята данни съществуват в определена
Земна координатна система и не се отнасят, например, до други планети и/или пространства.
Поради този факт в този труд се дава предпочитание на по-точното понятие „инфраструктура
за гео-пространствени данни”.
В международната теория и практика, особено в ООН, се използва и по-краткият
термин - „гео-данни” (Виж UNEP’s Environmental Data Explorer, http://geodata.grid.unep.ch/).
При него ударението е поставено именно върху факта, че става въпрос за данни, които се
отнасят до Земята и описват нейни географски, геоложки, геодезични, геофизични, геохимични
и други характеристики. Но терминът „гео-данни” също не е съвсем точен. Той би могъл да се
приеме единствено с уговорката, че множеството на гео-данните или данните, които описват
Земни характеристики, е много по-голямо от тези, чието местоположение в Земното
пространство е точно определено в съответна координатна система. Това е още едно
обстоятелство, поради което тук се предпочита терминът „гео-пространствени данни”.
Гео-пространствените данни са атрибути на дадена променлива и обикновено са
резултат от измервания. Те представляват най-ниското ниво на абстракцията, чрез която се
извлича информация, а, на още по-високо ниво, знания за околната среда. Понятието
„инфраструктура за гео-пространствена информация (Geospatial information infrastructure,

съкратено GII), което също се използва в литературата (Виж Borgman 2000; Coleman и др.
1998), подчертава факта, че тази инфраструктура прави възможен преноса не само на данни, но
и на информация. Всъщност обществената практика се нуждае преди всичко от геопространствена информация и дори, още по-често, от специализирани гео-пространствени
знания. В „икономиката на знанието” именно трансферът и обменът на гео-пространствени
знания прави инфраструктурата, която реализира тези процеси, един от най-важните елементи
на системите за вземане на решения и управление.
Засега няма официална или дори общоприета дефиниция на понятието „инфраструктура
за гео-пространствени данни.” Дефиницията на Инфраструктурата за пространствена
информация в Европейската общност (INSPIRE) определя тази инфраструктура като
„метаданни, масиви от пространствени данни и услуги, мрежови услуги и технологии,
споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение,
процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни съгласно настоящата
директива.” (Directive 2007/2/EC). Въпреки нейната изчерпателност, тази дефиниция не посочва
наличието на връзка между изредените елементи, нито пък целта на тяхното интегриране.
Друго подобно определение, в което целостността на инфраструктурата също не се споменава,
гласи: Технологии, политики, стандарти, човешките ресурси и свързани дейности, необходими
за придобиване, обработка, разпространение, използване, поддържане, и запазване на
пространствени данни (The White House 2002).
Според една от най-широко приетите дефиниции, инфраструктурата за геопространствени данни представлява координирана серия от споразумения относно
технологични стандарти, институционални договорености и политики, които позволяват
откриването и използването на гео-пространствена информация, включително за цели,
различни от тези, за които тя е била създадена (Kuhn 2005). Това определение е сравнително
конкретно и ясно, но и то разглежда инфраструктурата без задължителната връзка със
системата, която тя обслужва.
Прилагането на системния подход към дефинирането на понятието „инфраструктура за
гео-пространствени данни” променя, както неговата теоретична интерпретация, така и
практическото проектиране и изграждане на инфраструктурите от този вид. От теоретична
гледна точка, инфраструктурата за гео-пространствени данни се схваща като неразделна част
на определена система, най-често, за гео-пространствена информация. Функциите на една
такава система (и особено нейния бизнес модел) включват производството и разпространението
на гео-информационни стоки и услуги и се реализират от съответна структура. Някои
необходими елементи, интегрирани в тази структура, представляват производителите,
хранилищата и потребителите на гео-пространствени данни. Инфраструктурата осъществява
връзката между елементите на системата и, както всички останали инфраструктури
(транспортна, телекомуникационна, електропреносна), създава условията за нейното
функциониране като единно цяло.
От практическа гледна точка, инфраструктурата за гео-пространствени данни
представлява физическата и организационната среда, която осигурява достъп и дава
възможност на доставчиците дистанционно да създават, актуализират, съхраняват и
предоставят гео-пространствени данни, а на потребителите - да ги откриват и ползват. Това
системно виждане налага необходимостта проектирането и изграждането на инфраструктурата
за гео-пространствени данни да се извършва задължително на основата на модел на съответната
система.
Изводи
В този труд се прилагат допълнителни доказателства в подкрепа на формулировката
„гео-пространствени данни”, съответно „инфраструктура за гео-пространствени данни” и
„система за гео-пространствена информация/знания”. Подчертава се, че най-важни за
практиката на вземане на решения и, като цяло, управлението на „икономиката на знанието” са,
не толкова данните, колкото гео-пространствените знания и информация, както и съответните
системи, които ги осигуряват.
Критичният анализ на най-често използваната в тази област терминология и дефиниции
на понятието „инфраструктура за пространствени данни” и прилагането на системния подход

дава възможност – на теоретично равнище - за разглеждане на тази инфраструктура като
неразделна част от система за гео-пространствена информация. На практическо равнище, този
подход изисква проектирането и изграждането на инфраструктурата за гео-пространствени
данни да се извършва задължително на основата на модел на съответната система.
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GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE PUBLIC HEALTH
(VELIKO TARNOVO DISTRICT BY WAY OF EXAMPLE)
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The public health is common integral indicator for quality of environment and it has direct impact on
living activity. Research of interactions between the man and environment is an essential part of subject of
Geography science. Increased health level is a natural positive element of higher quality of people's life. The
condition of health care system is precondition for prevention and avoiding of diseases.
The emphasis of applied geographical approach for assessment of public health on district level is:
 correlations between spatial aspect of mortality and spatial organization of health care system;
 district and municipal dynamics of certainty with doctors and dentists for population;
 theoretical relation and support of regional planning of health care with potentialities of medical
geographical maps.

Общественото здраве се явява обобщен интегрален показател за качеството на обитаемата
среда и има непосредствено влияние върху жизнената дейност. Следователно неговото
изучаване се явява част от предметната същност на обществената географска наука.
Здравеопазването е компонент от сферата на възпроизводството на човешки ресурси и
представлява сложна социална система. Най-важната характеристика на тази самостоятелна
обществена система е нейната динамичност и откритост, което означава, че за постигането на
определени цели могат да се привличат разнородни специалисти и организации. Здравето на
човека се явява комплексно междудисциплинарно понятие, което характеризира физическото,
духовното и социалното благополучие на населението. Повишеното здравно равнище е
естествен положителен елемент от по-високото качество на живот на населението. Изучаването
на състоянието на здравната система е предпоставка за предотвратяване и преодоляване на
заболяванията.
В хода на човешката еволюция и историческото развитие на държавите, влияние върху
здравето имат различни фактори: природните условия и качеството на природната среда,
социално-икономическата ситуация, нивото на медицинско обслужване, биологическите
характеристики на организма и др. Световната здравна организация (СЗО) поделя
въздействащите върху здравето фактори на четири основни блока и определя приблизителното
им влияние по следния начин: социално-икономически – 50%, биологически – 20%,
антропогенни – 20% и медицинско обслужване – 10%. Това разделяне според повечето
изследователи е удачно, но се спори за отделните названия и степени на детайлизация. Едни
смятат, че е нужно психологическите и културни фактори да се отделят в отделна група, други
не виждат смисъл в отделянето на медицинското обслужване, за тях то е част от социалноикономическите фактори. За всяка от групите фактори има различни и отличителни показатели,
изясняващи тяхната същност. Владимировна (2003) предлага интегрална схема на факторите за
въздействие върху здравния статус на населението и качеството на живот с преки и обратни
връзки помежду им. Тя свързва ендогенните с особеностите на човешкия организъм, а
екзогенните с влиянието на външната среда.

Провежданите медико-географски анализи на територии от различно йерархично ниво е
едно от най-активно разработваните съвременни направления в медицинската география
(Foster, 1992; Малхазова, 2001; Стойчев, 2006; Зубаревич, 2007; Туркина, 2007; Димов, 2008;
Михайловна, 2010; Шартова, 2011 и др.). В структурно отношение тези изследвания включват
две основни части: дескриптивна (описателна) и перскриптивна (предписваща).
Дескриптивната прави задълбочен анализ на детерминантите на здравето, здравните
потребности, здравните цели и задачи и въз основа на него се надгражда втората не по-малко
важна част перскриптивната. Тя обхваща действената, същинската част на общественото
здраве, извежда на преден план същинската медицинска помощ.
Структурообразуваща, базова част в общественото здраве са детерминантите на здравето:
демографски, екологични, социални, професионални, битови и др. Общественото здраве
функционира благодарение на своите интегрални части – обществото и здравето. Те се намират
помежду си в причинно-следствена зависимост и динамично равновесие. За оценката и
измерването на общественото здраве в научната литература се използват най-разнообразни
показатели, обединени в четири групи: демографски (естествено движение на населението,
механично движение на населението, полово-възрастов състав на населението, семейна
структура на населението и др.); икономически (обем и разпределение на доходите, ниво на
безработица, степен на урбанизация и др.); социални (образователното и културно равнище,
професионалния статус, условия на труд, жилищни условия, хранене, пушене, употреба на
алкохол, злоупотребата с наркотици и лекарства, стресови ситуации, занимания със спорт и мн.
др.); дееспособност (физическо развитие – антропометрични и биологична зрялост) и
заболеваемост (временна и трайна нетрудоспособност).
Географските аспекти на общественото здраве (по примера на област Велико Търново) са
проследени въз основа на общоприетите методи за социално-географски изследвания на
различни таксономични единици по правилото „от общото към частното”. Същността на
изследването е поставена върху променените социално-икономически характеристики след
1990 г., а не върху природно-географските различия. Използваната статистическа информация е
заимствана от ТСБ-Велико Търново (1994-2010), областната стратегия за развитие и нейната
актуализация, Доклада за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област В. Търново
(2010), общинските планове за развитие и др. източници.
В годините на преход националните и международни статистически институции
установяват усложняване на социално-демографската ситуация у нас и в отделните територии.
Установява се функционалната зависимост между здравето и смъртността. Смъртността се
съставлява от множество умирания в различни възрасти с различна чистота. Затова и общият
коефициент е силно зависим от възрастовата структура на населението вкл. диференциацията
по пол (Янков, 2008). Регионалните различия в смъртността се дължат на демографски и
социално-икономически различия и нямат географска предопределеност с изключение на
ендемичните заболявания (Младенов, Димитров, 2000). Вътрешно областната диференциация
на коефициентът на смъртността е изчислена и проследена в десетте общини, чрез четири
групи – градове-мъже, градове-жени, села-мъже и села-жени. Резултатите от фиг. 1.,
убедително доказват големите диспропорции между градските и селски територии в границите
на област Велико Търново.
Фиг. 1
Различия в смъртността на общините в област Велико Търново през 2009 г.
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Източник: НСИ, ТСБ-В. Търново и собствени изчисления

Основната причина затова е влошаване на възрастовата структура и застаряването на
населението в селата. В търсенето на корелационни връзки между нивата на смъртността и
пространствената организация на медицинското обслужване (пряко отражение върху здравето
на населението) се установява, че съвременната мрежа от лечебни заведения в областта е
изцяло градска. Отделните здравни центрове са локализирани:
 за специализирана помощ е концентрирана в центровете на трите най-големи общини
– Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов;
 в градовете Елена, Полски Тръмбеш и Павликени има действащи многопрофилни
болници (работещи с намален капацитет);
 в град Велико Търнова работят още четири диспансера и една частна болница;
 спешната помощ е с център Велико Търново (единственно тук в цялата област има
спешно отделение) и още шест филиала в градовете Горна Оряховица, Свищов,
Елена, Павликени, П. Тръмбеш и Стражица.
Допълнително свидетелство за неравнопоставеността между градовете и селата е
информацията за заложените, и реално действащи лекарски и зъболекарски практики в
отделните общини (табл. 1).
Табл. 1
Лекарски практики в общините на област Велико Търново към 31.12.2009 г.
Община

Велико Търново
в градовете
в селата
Горна Оряховица
в градовете
в селата
Елена
в градовете
в селата
Златарица
в градовете
в селата
Лясковец
в градовете
в селата
Павликени
в градовете
в селата
Полски Тръмбеш
в градовете
в селата
Свищов
в градовете
в селата
Стражица
в градовете
в селата
Сухиндол
в градовете
в селата
Област Велико
Търново
в градовете
в селата

Брой по здравна
карта
лекари
47
35
12
31
21
10
10
5
5
4
2
2
9
4
5
19
9
10
12
4
8
29
17
12
12
4
8
2
2
175

дентални
61
50
11
36
28
8
9
6
3
4
3
1
11
6
5
21
11
10
13
5
8
31
19
12
12
6
6
3
3
201

103
72

137
64

Брой регистрирани в РЗЦ (физически лица)
В индивидуални
В групови практики
практики
лекари
дентални
лекари
дентални
32
80
46
28
27
76
42
28
5
4
4
31
39
4
25
37
4
6
2
8
6
7
6
1
5
2
3
2
2
7
8
2
2
3
8
2
2
4
21
14
2
2
15
13
2
2
6
1
11
9
4
5
7
4
30
16
2
4
19
15
2
4
11
1
9
4
5
3
4
1
2
1
2
2
1
2
156
179
58
36
110
46

166
13

54
4

36
-

Източник: Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Велико
Търново, 2010 г.

Анализът на данните в таблицата извежда концентрация на лекарски практики,
преобладаващо в градовете на областта. Големи са разминаванията при заложените лекарски
практики по здравна карта и реално сключените договори за селата от общините. Откроява се
липсата на лекари и зъболекари в селата, което затруднява достъпността до медицински услуги
на селското население. За селата груповите практики на лекари са изключение (едва четири), а
при зъболекарите – напълно липсват. Десетки села от общините Елена, В. Търново и Златарица
не се обслужват от лекарски екипи. При общоприетото средно разстояние за медицински
достъп от всяко едно населеното място в областта (от около 9-10 км), за села от периферните
общини Елена, Стражица и Свищов, отдалечеността надхвърля 50 км. Това дава основание за
подържане на тезата, че съществува пряка корелация между нивата на смъртността и наличното
здравно обслужване на населението.
Показателите, които най-често се използват в географската практика при анализа на
общественото здраве (за областите и общините в България) е осигуреността с лекари и
осигуреността със стоматолози на 10 000 д. от населението. През 2009 г. област Велико
Търново има осигуреност с лекари от 27,9 на 10 000 д., което е значително по-ниско от това за
страната – 36,1 на 10 000 д. Осигуреността с лекари по дентална медицина в областта за същата
година е 7,4 при 8,4 на 10 000 д. в България. Областните здравни проблеми се подсилват от
обстоятелството, че непрекъснато в последните пет години спада общия брой на лекарите (2005
– 823 на 772 – 2009 г.), което е съпроводено с нарастване средната възраст на практикуващите
лекари (подобно в образованието). Като прибавим и значителната мобилност на здравния
персонал, то е реална перспективата за недостиг на кадри в областната здравна система.
Значително по-големи са между общинските различия в осигуреността с лекари и стоматолози
през 2009 г. Те се движат в границите от 52,9 на 10 000 д. за лекарите в община Велико
Търново до 5,1 на 10 000 д. за община Лясковец. При денталните лекари от 11,3 на 10 000 д.
община Велико Търново до 0 в община Сухиндол (фиг. 2).
Фиг. 2
Осигуреност с лекарски персонал (на 10 000 д.) в общините на
област Велико Търново през 2009 г.
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Източник: НСИ, ТСБ-В. Търново и собствени изчисления

Обобщаващо е, че водещите причини за работа на здравните специалисти са: подходящи
социално-икономически условия, наличие на здравна мрежа и сравнително удобна транспортна
достъпност.
В условията на пазарното стопанство за осъществяването на професионална дейност в
здравеопазването, като най-важен производствен фактор са финансовите ресурси. Всяко едно
лечебно заведение е елемент от сложната здравна система и произвежда (дава) определен
продукт. Този продукт има своята стойност и определени изисквания. Днес, здравните
заведения основно се финансират от НЗОК. Поставени в условията на непрекъсната
конкурентноспособност, те непрекъснато трябва да търсят и алтернативни източници за
финансиране. Средствата са необходими за нормализиране на системата, нейното технологично
и качествено обновяване. Според информацията от Актуализираната областна стратегия (табл.

2), в последните три години нарастват приходите при финансирането на областната здравна
система – от НЗОК, общините, пациентските такси и други финанси. Общото нарастване на
финансирането е с 23,4%. Това повишение не кореспондира в подобна величина при
териториалните проекции на общественото здраве и влиянието му върху подобряване
качеството на живот на населението в отделните селища на областта. Отделянето на повече
средства е обратнопропорционално на намаляване броя на населението. Следователно,
съществува проблем с ефективността при изразходването на средства за общественото здраве.
Табл. 2
Финансиране на здравеопазването в област В. Търново
Приходи
от НЗОК
от МЗ
от общините
от пациентски такси
от други приходи*

2007 г.
37 786 397
8 546 512
4 853 147
440 476
8 478 438

2008 г.
40 409 130
10 222 539
5 595 632
453 675
10 482 103

2009 г.
50 815 585
7 680 829
5 649 319
504 048
9 571 088

Общо
60 104 970
67 163 079
74 220 869
*тук се посочват средствата на делегираните от държавата дейности на общините и
структури, извършващи медицинска дейност, необхванати в изброените по-горе (не се включват РЦЗ и
РИОКОЗ).
Източник: Актуализирана областна стратегия 2011-2013 г.

В помощ към регионалното управление на здравната система в отделните
административно-териториални единици и с определена практическа значимост е теоретичното
изясняване на приложенията на медико-географските карти. Това са особен тип тематични
карти и служат не само за нагледно средство, но и като познавателен модел за разкриване на
взаимовръзки и отношения между здравето на населението и особеностите на географската
среда. С тяхна помощ могат да се решат много научни и практически задачи, свързани с оценка
на епидемиологичната обстановка, провеждане на профилактични и оздравителни
мероприятия, организиране на мониторинг на природната среда и др. Бурното развитие на
информационните технологии и географските информационни системи предоставят
възможност за атласно медико-географско картографиране (Атлас на смъртността в страните от
Европа, 1997; World Atlas of Epidemic Diseases, 2004; Медико-демографски атлас на
Калининградска област, 2007; Медико-демографски атлас на Московска област, 2007; Здравен
Атлас на Европа, 2009 и редица др.).
Приложният характер на медико-географските карти се определя от тяхната специфика и
както при останалите тематични карти зад тяхната класификация стоят признаци като:
съдържание (тема), предназначение, мащаб и териториален обхват.
В съдържателно отношение медико-географските карти се поделят на:
 медико-демографски – отразяват здравния статус чрез един или няколко подбрани
индикатори, обвързвайки го с демографските характеристики на населението в
рамките на административно-териториалното делене;
 епидемогеографски – характеризират териториалното разпространение на болести и
други патологични състояния;
 карти на здравеопазването – илюстрират териториалното разположение на мрежата от
здравни лечебни заведения, диспансери, центрове за профилактика, санаториуми и
др.; степента на обезпеченост на населението с медицински кадри, болнични легла и
спешна помощ;
 самостоятелни медико-географски карти – изобразяват специфичните свойства на
отделната територия и влиянието и върху здравето на хората, използват се за
диференциация на изследваните региони по определени медико-екологични
параметри (Малхазова, 2011).
Според предназначението си медико-географските карти са:

 специализирани – те се създават, както се разбира от името им, за определен кръг от
потребители и могат да показват оценката на въздействието на отделно предприятие
или отрасъл върху природната среда и здравето на хората (Прохоров, 2006);
 универсални (научно-справочни) – служат като източник на информация на широк
кръг от потребители (Малеванный и др., 2000).
Според мащаба си медико-географските карти се поделят, като общо географските карти
на: едромащабни, средно мащабни и дребно мащабни. Изборът на мащаба зависи от
предназначението на картата и детайлността на картографирания процес.
Класификацията на медико-географските карти в зависимост от териториалния им обхват
е свързана със заложените пространствени параметри в йерархичността на таксоните (от
глобалното към регионалното и локалното).
В зависимост от поставената цел на изследователя е възможно да се приложат медикогеографски карти с различен характер:
 аналитични – те показват отделни страни на процеса и се наричат още моноелементни
карти. Могат да представят заболяемостта чрез връзката между отделни групи от
населението (възрастни, деца, жени, мъже и пр.) и различните видове болести;
 комплексни – отразяват едновременно няколко свойства и явления, но разделено
всеки един от тях със своите индикатори;
 синтетични – дават цялостната характеристика на процеса, такива са картите на
медико-екологичното райониране. Те отчитат природните условия, социалноикономическите преобразования, демографската ситуация и преобразуват цялата
информация като зониране на територията.
Теоретичните и технологични възможностите на географските специалисти за
изработването на подобни карти у нас са факт. Проблемът е в не доброто взаимодействие
между управленските нива (страна, област, община) и научните центрове. Допълнителна
пречка за поставянето на подобен род научно-практически задачи са налагания матричен и
едностранчиво ограничен модел на разработки на областно и общинско ниво за анализ на
здравната система. Както отбелязва Стойчев (2006) „общинските планове анализират предимно
първия елемент на здравната система, нейното материално техническо състояние ....., а в много
по-малка степен се търси отговора на въпроса: До каква степен се обслужват нуждите на
населението от общината?”. Част от отговорът на въпроса, според нас са предоставяне на
възможности за изработване на разнообразни медико-географски карти. Това до голяма степен
ще помогне за по-точната оценка за равнището и качеството на общественото здраве.
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Abstract:
The material treated the village Kulevcha, Ukraine population, which is ethnically Bulgarian and was
prompted by historical - ethnographic expeditions RIM - Shumen in 2009 and 2012. Viewing its geography,
demographics - as in the past and the present stage of its development and its economic situation during the 180
years of its existence.
An attempt to clarify the reasons for the exodus from Bulgaria in 1830 year and the genesis of society
and social structures (self - government, church, school, etc.). During its existence within the various
government formations and political regimes.

По време на Османското владичество в българските земи в продължение на близо 500
години много българи напускат родните си места и се заселват в свободни от турско
присъствие територии – независимо дали в пределите на Западна Европа или в свободните земи
на Руската империя. Причините за миграциите са различни – едни мигрират мотивирани от
стремеж за материално благополучие, други водени от политически мотиви, които в случая се
свеждат до нетърпимост към турските власти и администрация, а също така и към беззаконията
на различни местни мародери, необвързани с централната власт, но и не наказвани от нея.
Обект на настоящата разработка е село Кулевча, намиращо се на днешния етап от
развитието си на територията на Република Украйна, Одеска област, Саратски район, на 35 км
западно от град Белгород – Днестровский (старо име Акерман), на брега на река Хаджидер
(сребърна река). По време на Съветската власт се нарича Кальосное. След разпада на бившия
СССР си връща старото наименование. Инициативата за това е на учителката от местното
училище Мария Филиповна. Материалът е провокиран от историко – етнографските
експедиции проведени от специалисти на Регионален исторически музей – Шумен през 2009 и
2012 г. в посоченото село. Без да има претенции за изчерпателност съобщението обхваща
периода от създаването на селото през 1830 г. и стига до момента на провеждане на посочените
теренни проучвания. Напълно естествено е в подобна статия да не бъдат засегнати всички
въпроси касаещи демографското и историческо съществуване на населеното място, но ще бъдат
посочени по-важните факти от развитието на българското общество в течение на тези близо 200
години съществуване извън пределите на старата си родина.
С оглед на изложението е нужно да се дадат и кратки сведения за област Бесарабия.
Географски тя заема територията, ограничена на изток и север от река Днестър, на запад - от
река Прут и на юг - от Дунав и Черно море. Най-северните, както и южните ѝ части се намират
на територията на Украйна, а средният дял - в Молдова. До 1812 г. под името „Бесарабия“ е
известен районът на Буджака, контролиран от ногайски племена. През 1812 година този район,
както и източната част на Княжество Молдова е завладяна от Русия и названието „Бесарабия“

се разпростира върху цялата територия между Прут и Днестър. Създадена е Бесарабска област,
а от 1873 г. - губерния с център Кишинев. В Буджака, на мястото на изселените ногайци се
заселват българи от Тракия - Ямбол и ямболския край, от Карнобат и карнобатско, от Сливен и
сливенско, от Източна Тракия, от Балкана и Североизточна България, немци, руснаци,
молдовани, украинци и други преселници. През 1918 г., в края на Първата световна война
Бесарабия се обявява за независима, след което е присъединена към Румъния. Тя е анексирана
от Съветския съюз през 1940 г. след Пакта Рибентроп - Молотов, но през 1941 г. отново е под
румънска юрисдикция до 1944 г., когато е наложена окончателно съветска власт. Върху
основната част от територията на Бесарабия е създадена Молдавска ССР, а северната и южната
част са присъединени към Украинската ССР. Днес тези две съветски републики са
независимите държави Молдова и Украйна. Именно в тази територия се намира и днешното
село Кулевча, което в момента наброява близо 4 500 души, от които 95% са българи.
Световната глобализация навлиза в българската диаспора в Република Украйна и е в основата
на смесените бракове, което води до дехомогенизацията на българското малцинство, но тези
процеси все още са в начален стадий и не са повлияли в голяма степен запазването на
българското самосъзнание в изследваното село.
Тук е може би мястото да се посочат и причини за самото преселение на българи в
област Бесарабия.
За изселването в Русия по време на Руско-турските войни през ХVІІІ-ХІХ в. част от
причините могат да се търсят в политиката на руската империя за заселване на незаети
територии или такива освободени от ногайските нашественици. Разбира се мотивиращ фактор
за миграции с посока руските земи са и условията на живот в България определени от
османскто владичество.
Първите заселвания на българи в Бесарабия се отнасят към 1750 г. По-масови миграции
към южната част на областта се извършват през годините 1790 и 1800 г., а също така и през
1812 г., когато завършва поредната руско-турска война. За илюстрация на руската царска
политика по отношение на заселването на бесабските степи ще посочим твърдението на Г.
Занетов (устни сведения събрани от него), който в статията си от 1895 г. пише, че: често
руските войски сами карали народа да мине Дунава, защото турците щели да ги изколят ако
останат. С плач викове хората бягали и се криели, защото им било мъчно да си оставят
родните места, но казаците ги подгонвали отзад с камшици. И още: След Яшкия трактат от
1791 г. бежанците българи със стотини бягали подир руските войски, но тъй като Бесарабия
не била още руска то положението им било крайно неопределено.
През 1812 г. областта Бесарабия е предадена на Русия по силата на Букурещкия мир.
Заселените вече колонисти се освобождават от всички данъци в полза на хазната в срок от три
години. Адмирал Чичагов разпорежда нарочни наставления на назначения от него управител на
областта - бесарабският архиерей Стурза. Една от грижите на руската власт е да засели колкото
е възможно повече от пустеещите земи с християнско население и по тези причини дава
привилегии на новодошлите. Това личи от записка до Наместника на Бесарабия от 1816 г.: Тъй
като една от главните грижи на наместника трябва да бъде привличането на чуждоземни
преселници, то особено му се препоръчва такива преселници да ги засели на правителствени
земи като им предостави и разни удобства, за да накара по такъв начин и много други да
последват техния пример. Напълно естествено е такова население да се търси в територии,
където руската армия води сражения, а това в случая са български земи. Още повече, че
мнението, което има царската администрация за българите е повече от положително (поне що
се отнася до отношението към земята и стопанството): Трудолюбиви, непияници и постоянни,
но с лют характер и отмъстителни, не търпят над себи си началство. Колкото и тих да е
българина като земеделец толкова е неубоздан и кръвожаден с нож в ръка.
Привилегиите, които ползват колонистите (включително и българите) продължават да
се разрастват и по-късно след 1818 г., когато за попечител на колониите е назначен генерал
Иван Никитич Инзов, а освен това му е вменена и длъжността наместник на Бесарабия. На
следващата година той прави доклад до царя, в който го моли да обърне внимание на
бесарабските заселници и те да бъдат с равни права с другите чуждестранни колонисти.
Постига пълен успех, а част от облекченията са следните: Освобождават се за три години от
всякакви правителствени данъци и повинности; На заселените по време на последната война и

след нея това да се смята за срок от седем години; Позволява се на други, които не са на
правителствени земи да се заселят на такива и да се ползват от облагите; Могат да се ползват от
празните земи след раздаването на всички, но плащат за всяка десетина по 20 пари на година;
Продават спирт и питиета без да плащат акциз; Освобождават се от войнска повинност (право
дадено на колонистите още от Екатерина Велика), освен доброволно; На всяко колонистко
семейство се дават 60 десетини (2400 м2) земя (Екатерина Велика); Могат да преминават в
други съсловия.[1]
До този момент обърнахме внимание на официалната руска пропаганда, имаща за цел
да привлече население от българските области, които са театър на бойни действия през
посочения период. Напълно естествено е в такъв вид документи да няма преки заповеди по
какъв начин да бъде привличано населението, но имайки предвид, че такива масови преселения
от България към Русия се случват точно по време и след бойните действия можем да
предположим как военните са осъществявали намеренията на централната имперска власт. В
статията си Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите Георги
Раковски обаче не е до такава степен умерен. Критикувайки изселването на българи от
Видинско, Ломско и други части на Северозападна България той прави и обзор на предходните
вълни на преселение към Бесарабия: В 1812 г. - пише Раковски - кога бяха минали руските
войски в България и бяха достигнали до Шумен, от една страна Русия издаде прокламация на
български език и възбуждаше българите да станат против турчина, а от друга страна
гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си тисящи челяди през Дунава. В
тех времена са изгорени от русите Разград, Арбанашкото велико село, Свищов, Русчук и други
много градове и села, които развалини и разсипии още до днес се виждат.
В 1828 л. когато Дибич премина балкана и достигна до Одрин пак същото последва.
От една страна подбудиха някои българи да земат участие в боя и да се смразят с турци, а
от друга немилостивите руси като си свършиха работата опустошиха като скакалци тях
места, от дето поминаха отвлякоха пак няколко си тъйсящи домородства българи в пустата
си Русия.[2]
Третата вълна от мигриращи българи към територията на Бесарабия е след рускотурската война от 1828-1829 г. Тя пряко касае и настоящото съобщение поради факта, че
кулевченските българи се заселват в посочената област именно след нея – 1830 г. За това
преселение привеждаме още един цитат от руския учен Аполон Александрович Скалковский от
книгата Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае, Одеса, 1848: В продължение
на 1828-1829 г. България е била много пъти поле на кръвополитни боеве и крепостни обсади,
които са зимали доброволно или против волята си мнозина от жителите на страната.
Правителството, което знаеше трудолюбието и бодростта на българите, че те са
превъзходни стопани в своето отечество и че са привързани към Русия – гледаше
благосклонно на това преселение и по всякакъв начин му способствало, толкова повече, че
имаше на разположение празни земи. За по-доброто уреждане и усядане на новите заселници
ген. Инзов издава заповед старите колонисти да се откажат от 10 десетини земя за оземляване
на сънародниците си, като заповедтта не води до никакви брожения от страна на намиращите се
вече в бесарабските степи българи. Правата, които получават новодошлите са същите като на
другите колонисти. По-голямата част от вълната след 1829 г. се заселва в празните Буджашки
райони и образува нови селища с имената на старите си. Между тях са Кулевча и Камчик.
Макар и формално разделение все пак има - преселените до 1829 г. се наричат стари, а другите
нови колонисти.[3]
Село Кулевча е основано от български преселници през 1830 г. (официално получава
статут на колония). Името си получава от Кюлевча, Шуменски окръг и в чест на победата на
руските войски при споменатото шуменско село по време на руско-турската война 1828-1829 г.
Жителите се опасяват от възмездие и по тази причина напускат родината си. Има няколко
версии за времето на образуване на селото – 1828 г. (История городов и сел Одесской области
– 1969), 1826 г. (същата книга преиздадена през 1978 г.) от преселници от централните райони
на Русия и 1829 г. (Българска енциклопедия, т. 5, София, 1986).
Приемаме, че първите заселници пристигат през лятото на 1830 г. от шуменското село и
са 39 семейства, а 1 година след това се заселват още 30 фамилии, които бягат не толкова от

турците, а търсят по-плодородна земя (което навежда на мисълта, че тази втора група не е от
шуменско).[4]
Към 25 февруари 1835 г. в село Кулевча има 63 български семейства.[5]
По време на организираните от РИМ – Шумен експедиции и интервютата взети от
жителите се установи, че повечето от тях смятат преселването си по причини на очаквани
турски репресии след края на войната. Имаше обаче и мнения подкрепящи другата теза, че
преселването е станало ако не под натиск от страна на руските войски то поне по тяхна
препоръка. Такова едно становище сподели учителя по история в местното кулевченско
училище Иван Статиров, но то е разбираемо, имайки предвид неговите професионални
интереси. Светлана Велчева от същото село разказа нещо подобно: Чувала съм от двете си
баби, че българите са заселени още от Екатерина Велика, защото земята била празна и
трябвало да се насели. Едната от бабите и е украинка и според нейните думи знаела повече,
защото била по-стара, а това, което и разказвала го знаела и чувала от още по-старите
българи заселени в Кулевча.[6] Конкретно за Кулевча разликата в спомените е ранната година
на заселване, но земята била празна и трябвало да се насели говори за една преднамерена
политика от страна на руските власти. Че селото е основано от жители на Кюлевча, Шуменско
потвърждава и друг информатор от Кулевча: Селото е основано от хора от село Кюлевча –
България. Тук беше празно, никой нямаше. Когато Екатерина раздаваше тази земя от там
идват колкото там души и тук се заселиха. Вероятно идват тук заради земята. Там наверно
ги изгониха или трудно се жувееше.[7] Интересното на този спомен е времето на Екатерина и
преселници от Кюлевча – вероятно се смесват две становища – че в селото има българи преди
1830 г. и заселването след войната от 1828-1829 г., нещо нормално, имайки предвид големия
период от време изминал от тези събития.
Устройвайки новите си селища с характерното местно самоуправление позволено им от
централната руска администрация естествено е да се обърне внимание и на другите
институции, имащи съществена роля в живота на българите независимо дали в българските
територии или извън пределите на старата си родина. Това са най-вече църквата и училището.
Българската православна църква винаги е играла важна роля в живота на хората.
Напълно нормално и естествено е това да се принесе и в новообразуваните населени места
извън чертите на България. Още с пристигането си в новите земи през 1831 г. жителите на
българското село Кюлевча започват да строят параклис в поселението, което е назовано с името
на старото. След една година той е готов. През 1833 г. в селото се заселва свещеникът Йоаким
Рубанский, който освещава параклиса и кулевченските жители получават възможност да
изповядват своята религия. Посоченият отец служи до 1873 г. През тази година е завършен и
новият храм „Св. Николай”. Настоятел на църквата става младият свещеник, впоследствие
протоиерей Арсений Лускалов, а за ктитор е обявен Георги Петров Стоянов. Целият строеж е
осъществен с волни пожертвования от жителите на селото, а ръководител на строежа е Мина
Николаев Минчев. През 1952 г. храма е обновен с рисунки на местния художник Симеон
Михайлов Комаров. До средата на миналия век църквата в Кулевча се посещава и от
населението на близките селища.
През 1940 г. в селото е установена Съветска власт (от 1918 до 1940 г. са под румънска
юрисдикция), която не забранява официално вероизповеданията. Спира се обаче в училище да
се преподава вероучение, а децата не се допускат в църквата. По този начин се създават
условия за упадък на християнството не само в Кулевча, но и повсеместно.
В пост комунистическа Украйна в село Кулевча свещеник в храм „Св. Николай” е Павел
Нога. При неговото настоятелство на църквата се прави ремонт със спомоществователството на
местните производствени предприятия. След като завършва благоустройството отец Павел
донася икона „Св. Богородица Касперовска”, за която казва, че е чудодейна. От нея излиза
миро, което се смята за лечебно. Другата икона, която предизвиква голям поклоннически
интерес е „Св. Богородица Казанска”, от която поникват лилии. Всяка година стъблата се
изрязват, изсъхват и част от тях се раздават на поклонниците. Останалите се поставят в долната
част на иконата и те отново дават цветове. Дали това наистина е чудо или природна
закономерност не бихме могли да кажем, но е факт, че двете икони са силно почитани, както от
местните жители на Кулевча, така и от останалото население на Украйна. Погледнато
рационално и практично в чудодейните икони няма нищо лошо, напротив това е предпоставка

за развитието на поклонически туризъм, който ще е още един доход за кулевченци: …по време
на режима църквата остава да съществува (по какви причини не знаят). Идват хора от
всички краища на Украйна да се помолят пред чудотворните икони и да се изцелят. Освен
това хора от Москва, Америка, България дори и Турция. Изцелена остава да живее в Кулевча.
По време на празници селото от 4 хил. нараства до 6 хил. заради храма „Св. Николай”.[8]
Абстрахирайки се от двете икони е факт, че хората от селото са силно религиозни и едва ли
това е повлияно от описаните чудеса в храм „Св. Николай”. Тази вяра в християнската религия
запазва българския корен в продължение на 180 години, имайки предвид превратностите, които
претърпява населението – напускане на родните домове в България, преминаване в чертите на
Румъния, Молдова, СССР и сега Украйна, смяната на няколко строя – царизъм, сталинистки
режим, посткомунизъм.
Около самата институция на православната църква, особено в първите години на
преселението се концентрира животът на жителите – християнските празници, които се
празнуват от цялото село, първите училища, едни от първите сгради с обществено
предназначение, които се строят са именно православните храмове. Фактът, че и в днешно
време се отбелязват всички големи празници от църковния календар и то по начин сходен до
голяма степен с тези в България е достатъчен да определим като огромни авторитетът и ролята
на православната църква в живота на хората от Кулевча, Украйна.
Критериите за съхранението на един народ бил той „малък” или „голям” е родният език.
Чрез него се предават и представят традиционния бит и култура на българите в Украйна, които
се явяват основата, върху която стои запазената им българска идентичност. Наред със
семейната среда, която безспорно е най-силният фактор за запазването на родния говор (Иван
Петрович – жител на Кулевча споделя, че винаги е знаел български, защото селото е българско
и в дома му се е говорило винаги на роден език)[9] в не малка степен роля за това играят и
училищата, които се организират в българските колонии.
Като цяло в Бесарабия, особено след като тя преминава под руско управление
училищата са едни от първите институции, които възникват на териториите на новите населени
с българи места. Общият бой през 40-те години на ХІХ в. е 77. Българските училища в руска
Бесарабия са двукласни, еднокласни, начални народни, църковно енорийски и училища за
грамотност. Издръжката се осъществява от държавата, от селските общини, от пожертвования,
от такси за обучение, като най-голявата тежест пада върху селските общини. Учителите са с
нисък образователен ценз, като в най-добрия случай са завършили учителски семинари и
педагогически курсове. Голяма част от обучението се води на руски.[10]
В първите години от преселението от България в пределите на руската империя
кюлевченските българи нямат свое училище, но жаждата за знания пренесена от старото им
поселение не замира (82 годишната Мария Ивановна е сирак и средства за обучение липсват, но
въпреки това тя сама научава българските букви и започва да чете и пише на майчиния си
език).[11] По тази причина те изучават децата си в т. н. домашни училища, където учители са
родители владеещи елементарната грамотност. По-късно в средата на ХІХ век се появяват
частни учебни заведения с едногодишен курс на обучение. Впоследствие се създават църковно
– енориашески двугодишни училища, където се обучават по около 30 ученика. Руската държава
поощрява тази практика, но финансова подкрепа от нея няма никаква. Цялата издръжка е за
сметка на общините. Въпреки материалното състояние на родителите си всички деца могат да
посещават споменатите заведения. Учебният процес продължава до усвояването на знанията от
децата, въпреки че работата по изхранване на семейството изисква тяхното присъствие. В
Кулевча такива училища се помещават в къщите на богатите и заможни жители на селото, до
появата на частно енориашеско училище – отначало едногодишно, а впоследствие двугодишно.
Първото такова с три годишен курс на обучение, което е църковоно – енорийско се строи през
1893 г. и се издържа от самите енориаши, а децата са разделени на класове по полове. Изучават
се български, руски, немски език, Закон Божий и др. Първите учители са съпрузите Феодор и
Елена Еланови и брат и сестра Иван и Ефросина Черненко. По-късно училището става вече
четири годишно.
Напълно естествено по време на румънската окупация след 1918 г. държавната
администрицация се стреми да налага румънския език като официален и това се отразява и на
учебните заведения. Част от интервюираните все още си спомнят, че техните родители са

посещавали румънски училища, където изучават предметите на съответния език, но в къщи те
продължават да говорят родния си, въпреки на моменти откровената асимилаторска политика,
която налага окупационната власт.[12]
Друг етап в развитието на учебното дело в Кулевча започва през 1948 г. когато
училището преминава на осем годишен курс на обучение, а след това на тази база се открива и
средно учебно заведение. През 1977 г. е заваршено строителството на нов корпус за
кулевченските деца (училището е назовано „Св. св. Кирил и Методий”), като средствата са
изцяло от местния колхоз.[13] В момента на нашето пребиваване в село Кулевча по думите на
учителката по български език Мария Филиповна Кофова: Български език се изучава от 1 до 11
клас по 1 час седмично. Проблем е методическата литература, но през 2008 г. „Българска
памет” осигурява учебници по български и литература и въпреки, че са по български програми
то те са голяма помощ за учениците, които имат огромното желание да запазят своя роден
език. Това им помага да пишат творчество на родния, български език… Българския език не е
свободно избираем, а е включен в програмата.[14] В днешно време будните кулевченски деца
ръководени от Мария Филиповна създават клуб „Български сърца”, който продължава да пази и
доразвива българските традиции, но не само това – потомците на преселените преди два века
българи ги и популяризират, както в Украйна така и в далечната си прародина.
Една от причините, поради която руският царизъм води политика за заселване на
християнско население и в конкретния случай на българско население, е че земите, на които те
усядат са пустеещи и некултивирани. В тази връзка един от основните поминъци на ново
заселените е земеделието. Това се налага и от характера на земите – плодородните руски степи
(в днешно време на територията на Украйна). Основните култури, които произвеждат
включително и разглежданите кулевчалии са пшеница, ръж, ечемик, просо, царевица. Не остава
на заден план и развитието на лозарството и овощарството. В Енциклопедичен речник от 1891 г.
пише, че Бесарабия заема първо място по производство на вино. В това число естествено
попада и Кулевча (традиционно производство и в момента).
Важен отрасъл е и животновъдството. Наличието на огромни територии от пасища
обуславя развитието му. Отглежданите животни са традиционни за българското население –
овце, крави, волове (въпреки, че основната теглителна сила преди навлизането на техниката са
конете), прасета, кози. Продукцията предимно се използва за задоволяване нуждите на
семейството, а излишъците се продават и със спечелените средства стопаните купуват основни
продоволствия, които не могат да произведат.
С пристигането си в новите територии, българите от с. Кюлевча пренасят и
характерните за селото си занаяти - ковачество, железарство, коларо-железарство, обущарство,
шивачество, но с течение на времето спомените за самите майстори на съответния занаят са
избледнели до голяма степен.
Със селското стопанство и по точно с частните стопанства на българите, които трябва
да се одържавят след налагането на Сталинисткия режим е свързан може би един от найтежките моменти от съществуването на селото - 1946-1947 г. Това е така нареченият гладомор.
Една от причините за него са поредни неплодородни години, но по съществената е
колективизацията на селското стопанство и огромните реквизиции, които се налагат на
украинското население по нареждане на централната съветска власт. Това е една от
принудителните мерки за влизане в колхозите. По спомени на все още живи свидетели в селото
вследствие на глада умират около хиляда души. Други разказват, че умрелите са повече от
родените деца.
В днешно време земеделието и скотовъдството все още играят съществена роля в
живота на жителите – както за подпомагане на домакинствата, така също и производство на
промишлено ниво. Запазен е до някаква степен предишния модел на съветските софхози, но са
привнесени и елементи от западното стопанство. Промените, които настъпват след разпада на
СССР и в Кулевча дават своето отражение – открити са малки частни производства, магазини,
заведения, които обаче не са основното препитание на собствениците си, а по скоро
подпомагане на семейния бюджет.
Едно друго направление в икономиката, което жителите на село Кулевча започват да
развиват е културният туризъм или по-точно поклонническият такъв. В църквата „Св.
Николай” те разполагат с икона на Богородица (спомената по-горе в изложението), която е

смятана в Украйна за чудотворна. След нейното популяризиране туристопотока се увеличава и
това налага на местните жители и ръководство да се погрижат за настанителна база, каквато до
момента на нашето посещение все още нямаше.
Нещото обаче, което направи впечатление на нашия екип е отношението към младите
хора в Кулевча. Имахме възможност да се срещнем с тогавашния председател на стопанството
Василий Комаров (първото посещение през 2009 г.). Запознавайки ни с конкретни дейности,
които се извършват за подобряване на различните производства, с площите обработваеми земи
и съответните насаждения той между другото спомена, че в един момент много млади хора са
започнали да напускат родните си домове и да се преселват в областния град Одеса. По този
повод местните ръководители и по изявени жители се събират за да решат въпроса с празните
къщи, които са останали. По наше мнение те в голяма част от намерението си са успяли. За това
говори фактът, че все още в селото функционира детска градина, която не страда от липса на
деца и много от завършилите висше образование се завръщат в Кулевча и продължават
реализацията си в родното място – независимо дали в стопанството, общинската
администрация или като частни бизнесмени.
За българите били те в границите на държавата или извън нея, традициите и обичаите са
важна и неделима част от живота. В украинското село Кулевча са се съхранили и се празнуват и
днес основните български обичаи, Бабин ден, Трифон Зарезан, 1 март, Гергьовден, Великден,
Андреевден, Пеперуда, Лазаруване и др. Сред информаторите, с които имахме възможност да
разговаряме не бе жив спомена за празнуването на Тодоров ден. Но е интересен факта, че е
запазен един от основните обредни компоненти в обичайно - празничния комплекс на този ден
- кушиите. Те се провеждат с коне и каруци, като времето на провеждане на кушиите е
Йорданов ден. До голяма степен са съхранени и семейните обичаи, свързани с раждането,
отглеждането на детето, сватбените такива и свързаните с тях обреди. Разпространен е и обичая
харизване на дете, характерен за селищата в североизточна България, което е едно косвено
доказателство за произхода на кулевчанските българи.
Сред по-възрастното население се е съхранил и се предава от поколение на поколение и
българския фолклор. А това е важен фактор тъй като историята по-дълго се съхранява чрез
фолклорното наследство: народните песни, обреди и език, и е един от най-точните свидетелства
за общия произход на населението в двете села. Факт е, че с времето избледняват българските
традиции и обичаи. Важна роля за поддържане на самобитната култура на българите в с.
Кулевча, Украйна играе клуб „Български сърца”. Голяма част от обредите и празниците, са в по-силна
или по-слаба степен трансформирани, в резултат от заимстванията от културата на съседните народи украинци, молдованци, руснаци и др.
В селото в частния дом Василий Каралийски се помещава и малка музейна сбирка с
фотоси от минали времена на рода, веществени материали от по далечното минало, която
въпреки че не е експонирана по съвременните закони на музеологията (нещо напълно
естествено и нормално) представлява интерес както за местните жители, имащи афинитет към
своята родова памет, така и за гости на селището, които все повече се увеличават във връзка
със спометата по-горе църква „Св. Николай” и Чудотворната икона в нея.[15]
Някой някъде е казал или написал, че Истинските българи са извън България. Това
твърдение със сигурност в голяма степен е пресилено. Такива българи има по всички краища и
точки на света (независимо по какви причини са там), такива има и в България. Но със
сигурност може да се твърди на базата на две посещения в село Кулевча, Република Украйна,
че там са живели, живеят и ще продължават да живеят хора, които могат да се причислят към
категорията на истинските българи.
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Abstract:
The present regional study of Yagnilo village is aiming to investigate the natural resources, the material
and immaterial cultural heritage of the settlement. The purpose is to fulfil some vacancies in the history and
customs of the village and the results of this research can be used successfully in the tourism industry.
Contemporary assessment of the tourism resources in terms of their ultimate utilization.
The acquaintance with the history of the village establishing reminds us where we came from, what are our
roots and that even a seemingly common Bulgarian countryside can have an interesting and extraordinary past.
This history, culture and traditions can be used as a resource for cultural-cognitive tourism. Many authors
describe with admiration the migration, the way of life and the preserved national traditions and customs of the
Bulgarians in Asia Minor in books, articles and films.

Географско положение
Село Ягнило се намира в Североизточна България област Варна, община Ветрино.
Разположено е на около 60 km западно от гр. Варна и на 19 km североизточно от гр. Нови
Пазар. От природно-географска гледна точка попада в източната част на Южномизийската
(Дунавска) равнина.
Разположено е в долината на река Златица, оградено от северните склонове на платото
Стана и южните склонове на Лудогорското плато. Средната надморска височина е 250 m.
Разположено в тази географска област, в обхвата на умерено-континенталната климатична
област, лятото е топло и слънчево, а зимата е студена и придружена с обилен снеговалеж.

Фиг.1 Карта на България от 1877 г. на Хайнрих Киперт

Фиг.2 Скица на село Ягнило(Летописна книга)

Исторически бележки
До 1676г. селото е носело името Яйля кьой, след това от 1875 г. е преименувано на
Яйла, а от 14 август 1934 г. (19 май 1934 г. - по данни от Летописната книга на с.Ягнило) носи
името Ягнило. Село Ягнило е едно от малкото села, което има собствено знаме.
Първоначално село Ягнило е било населено само от турско население, но малко след
Освобождението малоазийски българи стават негови основни жители. Миграцията към Мала
Азия е свързана с религиозни причини, нападения от местни турци, кърджалии и други
грабители, насилствено ислямизиране и потурчване, търсейки по-спокоен живот, сигурност и
по-добър поминак. Много български села е имало в Северозападен Анадол като се предполага,
че са основани през XVI, XVII и XVIIIв. Мандър и Гьобел са едни от най – известните
български села от, които са дошли българите в Ягнило и Елес факъ (с. Доброплодно). В
Мандър имало около 150 български къщи и българско училище, спазвали се църковните
празници, пеели се български народни песни, стремяли са се да запазят българското,
идентичността си. В Гьобел имало 300 български къщи с над 1500 български жители и тук
имало българско училище, добре живеели българите земята и къщите били тяхна собственост.
Малоазийските българи са живеели затворено, необщували много със съседните турски
село, женили са се само помежду си нямало е смесени бракове с турци или гърци.
По време на Руско-турската война 1878-1879 г. и след това в малоазийските български
села спокойния живот бил нарушен, насилието, нападенията и грабежите станали ежедневие.
Първо от Гьобел българи се завърнали в родината през 1879 г., а окончателното преселение на
малоазийските българи е станало през 1884г. Самото преселение е започнало с идването на
малка група малоазийски българи дошли в България за да видят дали се е променил живота в
родината. Срещнали се със тукашни турски първенци, говорили и решили на чесна дума да си
разменят имуществото. Направили заедно опис на къщи и добитък във Яйла, Елес факъ
(Доброплодно), Гьобел и Мандър и ги заменили къща за къща, глава добитък за глава добитък,
без договори и спогодби. Анадолските българи тръгнали с параход към България на
пристанището във Варна слезли, а на тяхно място се качили турските семейства от Яйла и Елес
факъ и отпътували към родината си. При следващите бежански вълни от Мала Азия и Одринска
Тракия тук се заселват още българи.

Фиг.3 Карта на селата в Мала Азия населени с българи
и преселническите вълни

Фиг.4 Знаме на село Ягнило

Население
При личните си наблюдения в селото установих, че според местното население през
далечните години е имало период, през който е наброявало около 1700 души, но не открих
документи, доказващи това твърдение.
През 1998 г. броя на населението в селото е бил 430 души, през 2002 г. 392 души, през
2006 г. броят на жителите намалява на 337 души. При последното преброяване през 2011 г.

жителите на селото са 254 души. Почти на половина е намалял броя на неселението през
последните тринадесет години. Поради историческото минало на селото етническия му състав
не е много разнообразен. Населението от ромската етническа група е едва 17 души, от турската
- около 13. В селото живеят и двама руснаци идващи през лятото. Основната част от
населението на селото са потомци на малоазийските българи и днес наброяват 224 души.

Фиг.5 Промени в броя на населението на село Ягнило

Бит и култура
Поминакът на селото е свързан със селското стопанство. Kъм неговото землище се
числят 11 000 дка земя като от тях около 8 500дка са обработваеми, а останалите са горски
фонд, мери и пасища. Отглеждат се жито, слънчоглед, ечемик, рапица, люцерна, царевица,
лавандула, лозя. Преди около 15 години са се отглеждали тютюн, овошки, боб, по- големи
площи с лозя и е имало зеленчукова градина.
В близкото минало са се отглеждали много крави, овце, кози, биволи, но в момента
общо за цялото село има между 30-40 крави, 200 овце и 30 кози. В последните години се
разраства пчеларството, пчелните кошери са се увеличили на около 200 броя.
На 22 май 2004 г. в селото бе проведен събор, с който се отбеляза 120-годишнината от
преселението на малоазийските българи в с. Ягнило и Доброплодно. В тяхна памет бе открита
възпоменателна плоча с надпис: „В памет на дедите ни, по случай 120г. от преселването им в
с. Ягнило от Мала Азия. 1884-2004г. Поклон от потомците им”.
На 21 май, денят на „Св.св.Константин и Елена” се чества и празника на църквата в
селото. Идват нестинари. Задружно цялото село като един род, празнуват всички християнски
празници на „мегдана” (центъра на селото). В ягниловската обредност има елементи, които не
са познати никъде другаде в България. В песните и хората им няма чужди заемки, те са древни
и автентични пренесени и съхранени от Мала Азия.

Фиг.6 възпоменателна плоча

Фиг.7 Сцена построена с възпоменателната плоча

При теренните си краеведски изследвания установих уникален за страната обичай:
„Разиграване на дете”. На 6 май - Гергьов ден, всяка година на площада се събира цялото село и
се играе герьовско хоро. Водача на хорото държи в ръцете си дете родено през изминалата
година и изиграва докрай хорото с него за да е то живо, здраво и да стане добър танцьор. Този

обред се е изпълнявал векове наред в Мала Азия. Пренесен от там сега се спазва единствено в
Ягнило и съседно Доброплодно в рамките на цялата страна.

Фиг.8 и 9 Разиграване на бебе

Фиг. 10 Разиграване на бебе

Фиг.11 Група за автентичен фолклор „Яйла”

При анкетните проучвания, възрастното население на селото разказа за начина на
провеждане на древната ягниловска сватба. Тя е с продължителност от три дни. Още от петък
зълвата (сестра на младоженеца) и девера (брат на младоженеца) през три сита пресявали
брашно за три меденици (пити), в събота те се замесвали, а в неделя се слагали на месал
(покривка постлана на земята). С песен и хоро се танцувало около него. Булката дарява
младоженеца с ръчно бродираната кърпичка, наречена „нешан”, а младоженците се извеждат
по-късно от къщата, хванати за кърпичка, наречена „чевре”.

Фиг.12 Кърпичка - “Чевре”

Фиг. 13 Кърпичка - “Нешан”

Образование
Първото училище в село Ягнило е било създадено през 1885г. само една година след
заселването на малоазийските българи, като се е помещавало в една одая (стая). През 1888г. е
построена сградата му, състояща се от три стаи в момента е разрушено останали са само
стените му. В двора пред сградата преди време имало две делви с височина1,5м, но са
откраднати. През 1960г. за първи път е открита полудневна детска градина. Зад старото
училище има построено второ училище откриването му е било на 5 февруари 1961г. Закрито е
през 1996 г., а малко по-късно е закрита и детската градина, която се е помещавала в сградата
му. В момента двадесет и четирите деца от селото, които ходят на детска градина и учат
посещават училището и детската градина във Ветрино, превозвани с училищен автобус.

Фиг.14 и 15 Старо и ново училище на село Ягнило

Съвременен облик
Селото е напълно електрифицирано и водоснабдено през 1966 г. чрез два каптажа –
първи каптаж „Бекир олу” и втори каптаж „Дерин дере”. Има над 50 кладенеца и 5 чешми, от
които в момента само две имат постоянно течаща вода. Пътната мрежа е в добро състояние,
улиците са асфалтирани. Изградена е стационарна телефонна мрежа. Има покритие и на трите
мобилни оператора.
В село Ягнило има два хранителни магазина, читалище с библиотека, кметство,
пощенски клон. Църквата „Св.св.Константин и Елена” е била построена през 1925г. преди
построяването й още през 1888г. се е помещавала в сградата на тогавашното училище.

Фиг.16 Читалище, библиотека и кметство

Фиг.17 и 18 Църквата „Св.св.Константин и Елена”

Има две къщи, които са над 100-годишни кметът неуспешно е искал да откупи едната
къща, която е била по запазена за да се реставрира като музей.

Фиг.19, 20, 21 и 22 Двете най-стари къщи в селото, над 100 годишни

Селото разполага с две хижи. Първата хижа ловна е построена 1970г. използва се от
ловните дружинки и се намира в местността „Ибримката” където има и голяма чешма със
единайсет корита. Втората хижа наречена „Яйла” е на около 500м. от селото сред дъбова гора.
Хижа „Яйла” разполага със леглова база, една банкетна зала, сцена и пещ за приготвяне на
ястия. Хижата е построена приблизително 10 години след ловната хижа и се използва за
организиране на различни празненства като юбилеи, сватби дори празника на община Ветрино
се провежда във хижата.

Фиг.23 Хижа “Яйла”

Фиг.24 Двор на хижа “Яйла”

Интересни туристически обекти
В селото от дълги години има етнографски музей, който във миналото е имал много
богата сбирка, но в момента по цените вещи липсват като е останала много малка част от
антиките. Тук се съхранява амонит – ръководна вкаменелост, открита в землището на селото от
триаския период.

Фиг.26 Вкаменелост на Амонит

Фиг.28 Различни сечива

Фиг.27 Дървени оръдия на труда

Фиг.29 Керамични съдове

В етнографската сбирка има глинени съдове, сечива и други оръдия на труда на по 100
години и повече. Има подреден кът показващ традиционото старо обзавеждане, запазен скрин,
в който се е подреждал чииза (дарове от родителите на булката) на булката.

Фиг.30 и 31 Предмети и инструменти използвани в бита

Фиг.32 Автентичен 100годишен скрин

Фиг.33 Подредба на стая

От облеклото на нашите прадеди са съхранени два мъжки елека, една традициона
ягниловска мъжка носия, един ямурлук използван като връхна дреха и към него чанта и
кратунка приспособена като манерка за вода. От музикалните инструменти има запазени около
150 годишни гъдулка, гайда, дървена овчарска свирка.
Тук се съхранява и една престилка на около 150 години, която е била част от
традиционите носии за селото и ръчно бродираната кърпичка „нешан”. Бабите от групата за
автентичен фолклор „Яйла” съхраняват и използват старите носии, като участват в различни
фестивали. Те изпълняват малоазийски песни и автентичната ягниловска сватба.

Фиг. 34 Традиционна
150 годишна
Ягниловска престилка

Фиг. 35 Мъжка
150 годишна
ягниловска носия,
гъдулка и гайда

Фиг. 36 Два мъжки елека

Фиг. 37 Ямурлу,
овчарска гега, свирка,
кожена чанта
и кратунка (манерка)

Читалището на селото „Просвета” е основано през далечната 1921 г. към него през
1965г. е създаден певчески и танцов колектив „Яйла” състава прекъсва дейността си след около
10 години. От 2005г. до сега бабите от селото възобновяват дейността на певческия колектив
като: група за автентичен фолклор „Яйла” и имат спечелени много награди и два медала:
Сребърен медал от „Национален автентичен фестивал за народна носия”- с.Рибарица 2008г. и
Златен медал от „Международен автентичен фестивал за народна песен и двугласно пеене”гр.Неделино 2011г.

Фиг. 38 Автентична ягниловска носия

Фиг. 39 и 40 групата за автентичен фолклор „Яйла”

На границата между Ягнило и Сечище
се намира м.Кокарджа в нея има следи от
праисторическо селище, намерени са върхове
от копия, ножове и други сечива изработени
от кремък. В североизточната част на селото е
открито селище от Късната каменно-медна
епоха. Открити са жилища, огнище,
кремъчни сечива, керамика и други, там също
е
намерена
римска
керамика
и
ранносредновековни съдове.
В землището на село Ягнило има
изградена пирамида, обозначаваща границата
между Варненска и Шуменска област.
Първоначално когато е била построена е
имало дървена надстройка и при ясно време
от върхът й се е виждало Черно море. Ако
бъде възстановен първоначалният и вид, би
могла да се използва като туристически обект
за наблюдаване на Черно море от около 60км.
растояние.

Фиг.41 Пирамидата в м. Станата

В местността „Станата” сред дъбовата гора има параклис „Св. Петка”, част от пътя
водещ до параклиса разделя боровата от дъбовата гора, от ляво има само борове, а от дясно
само дъбови дървета. Параклиса е изграден с дарения от жителите на с.Ягнило, но какво ги е
накарало да го изградят?
През 1948г. на мястото на параклиса в деня на Петдесятница е отсечено дърво, на което
в стеблото и във всички клончета има не кръгове, а кръст. От тогава свяка година на
Петдесятница на мястото се прави курбан за здраве и с молба Ягнило да бъде предпазено от
беди и стихии. Първо е направено малко дървено олтарче, а на мястото му в момента е
параклиса, върху дънерчеро на кръстовото дърво е поставен каменен кръст. За появата на това
дърво старите хора разказват легенда за Стана войвода: „Как една нощ душманин преследвал
Станьо войвода до м.Марата, там имало пещера в която се криел и малко изворче. Било много
тъмно и тихо, но месечината се показала и огряла снагата на войводата. Тогава душманинът
видял, че пред него не седи юнак, Станьо войвода бил Стана мома и я убил. Гробът на Стана
войвода е незнаен няма християнски кръст, но ветровете разнасяли прашинки от платта й
поникнало дървото с вграден в ствола му кръст.”

Фиг. 42 параклис „Св. Петка”

Фиг. 43 Каменен кръст на Св.Петка

Днес една част от дървото се съхранява във Варненския катедрален храм „Св. Успение
Богородично”, а друго съхранява кмета на селото. Желанието на ягниловци е било от малкото

олтарче да направят паралкис и са го изпълнили, сега мечтаят там до него да издигнат огромен
кръст да се вижда над гората.

Фиг. 45 Дървен олтар в м.Станата

Фиг. 46 Парче от кръсното дърво

Перспективи за селото
В продължение на четири години се извършваха проучвания за изграждане на вятърни
генератори в землището на с.Ягнило, приключиха успешно. И в началото на 2012г.
Министерството на околната среда и водите одобри изграждането на ветроенергиен парк
„Ягнило”. Състоящ се от 25 вятърни генератора, всеки с единична мощност до 3 MW, подземна
кабелна мрежа и повишаваща подстанция 33 кV/110 кV, разположени в землищата на с.Ягнило
и с.Стан, подстанцията ще е в землището на с.Памукчии. Фирмата собственик на
ветроенергийния парк е само наемател на селскостопанската земя.
Село Ягнило разполага с много исторически, културни и природни дадености за
развитието на селския туризъм към тях може да се причисли и проект за изграждане на еко
пътека в местностите около селото свързваща забележителностите, като най- екстремна част от
пътеката ще е офролден участък сред гората. Въпреки, че все още не е осъществена
екопътеката, има достатъчно пътища и пътеки, които и сега предоставят достъп до
забележителностите. В близост до селото има два язовира, които дават възможност за риболов.
Причина за изключително чистият въздух е липсата на промишлени предприятия. Територията
се отличава с висока степен на екологична чистота, запазени екосистеми и уникален селски
ландшафт.
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Abstract:
In the past few years the interest in studying the different ethnicities has grown. The reason for this is
the recent, from the perspective of the analysis, the genesis and the subsequent solutions of eventual ethnic
differences. A part of the results of the survey on the ethnic composition of the Shumen region are published in
the present report.
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Древните гърци, първи въвеждат в употреба термина „етнос“ за разграничаване на
определена група от народа или за показване на културно различие на даден народ от
останалите.
В наше време етносът може да бъде определен като устойчива социална група от хора,
исторически обособили се в определена териториа, общуващи на разбираем за всички език, и
осъзнаващи отличието си от останалите общности чрез възприемането на своя етноним
(название на етноса).
Всеки отделен етнос притежава неповторим комплекс от признаци, по които може да се
определи етническата принадлежност на отделния индивид. В основата на всеки етнос стоят
определени норми на поведение и се изразяват с така наречената етническа култура.
Основни признаци за характеризирането на етносите са:
- Език – отличителен признак за етническото разграничаване;
- Етническата територия е историческа даденост, върху която са се развивали процесите
на трасформация;
- Стопанска дейност – в колективите от хора каквито са етносите, е немислимо без
наличие на стопански взаимоотношения;
- Етническа култура – комплекс от елементи на материалната и духовната култура на
етносите;
- Етническо самосъзнание – най-надежден признак за разграничаване на етносите, защото
акумулира в себе си усещането на човек за произход, близост и връзка с роднини, роден
език и територия.
Трябва да се подчертае, че не съществува ясно изразен компонент, който да се явява
основен отличителен признак за диференциацията на отделните народи. В единия случай езика

е водещ, в друг – територията, в трети религията. Всички опити да се намери единствено
възможен и действащ за всички случай етнодиференциращ признак са неуспешни.
В научната литература е общоприето формирането на етническите образования да
приминават през три степени (времеви типпа):
Племе – появил се едневременно с възникването на вида Homo sapiens. В основата стоят
кръвнородствените връзки, заменени по-късно от териториалните връзки. Времевият обхват на
съществуване на племената в отделните географски ширини е различен. Днес все още
съществуват племена, наред с нациите;
Народност – най-ранно появилите се народности са египетската и елинската. Племето или
племената образуващи народността могат да бъдат родствени или съвсем различни. Характерни
белези са надмощието на един доминиращ език или религиозна вяра;
Нация – висша форма на етническо образование на общност от хора характеризираща се с
икономически, културно-политически и духовни здрави връзки между членовете.
Във времето развитието на етносите е било съпътствано от появата на други етнически
образования, като етническа група – част от етнос, живееща в обкръжението на неродствена
етническа общност; етнографска група – част от етнос, отличаваща се от него по диалекта на
езика си, етническата култура и дори религия, но запазваща етническото си самосъзнание;
мегаетнос – обединение на етноси с продължителен културен обмен и наченки на общо
самосъзнание; етнополитически общности – характерни са за многонационалните държави, в
които има стопанско и културно сближаване на етносите, но те запазват своето самосъзнание.
В резултат на сложните обединително-разделителни процеси са се образували етноси от
различно таксономично ниво: суперетноси, етноси, субетноси.
Една от основните цели на етническите класификации е да дават предства за близостта или
липсата на такава между етническите общности. Най-добре посочената цел се постига с
помощта на лингвистичната класификация на етносите, която се основава на сравнението на
речниковия фонд и граматиката на езиците. Основните таксономични единици при тази
класификация са: езиково семейство, езиковата група и отделните езици, на които говорят
народите.[1]
Етническа група
Етническата група представлява общност от лица,близки по произход, бит, култура и
език.
Самоопределението по етноси в област Шумен по резултатите от преброяването за
2011 година показват в Таблица 1:

Година
2011

Таблица 1: Население по етническа принадлежност в област Шумен
Българска
%
Турска
%
ромска
%
99446
51,2
50878
30,3
13847
8,2

Според преброяването проведено в България през 2011 година в Шуменска област от
180 528 жители на въпроса за етническата принадлежност отговарят 167 952 жители, 99 446 се
определят като българи, 50 878 като турци, 13 847 като роми и 2 093 посочват, че имат друга
етническа принадлежност.
Най-многобройната етническа общност в област Шумен е българската, като към нея се
самоопределят 99 446, или 51,2% от лицата. Турската етническа група е втората почисленост,
към нея са декларирали етническата си принадлежност 50 878, или 30,3% от лицата. Област
Шумен е една от десетте области, в които делът на турската етническа група е по-висок от този
за страната (8,8%). Ромският етнос е третият по численост в областта, като той наброява 13 847
души или 8,2%. Към други етнически групи са се самоопределили 2 093 души или 1,2%. Не се
самоопределяли 1688 лица, или 1,0% от отговорилите. А на доброволния въпрос за етническа
принадлежност не са отговорили 12 576 души, или 7 % от населението в областта.

Таблица 2: Население по етническа принадлежност по общини
Общини

Велики
Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола
Козлево
НовиПазар
Смядово
Хитрино
Шумен

Общо

В т.ч. отЕтническа група
говорили българска турска ромска

13382

12212

7936

3078

943

157

Не се самоопределят
98

7137
10391
12092
7976
6100

6411
9845
11548
7328
5672

122
919
722
4935
1299

5707
5597
8964
1073
2883

506
2434
1675
925
1176

3
675
12
292
115

73
220
175
103
199

16879
6698
6223
93649

15704
6075
5780
87377

9872
3941
3993
1603
867
4853
68781
13179
Изт.НСИ

1720
400
26
4042

59
49
10
721

112
30
24
654

друга

От Таблица № 2 се вижда, че в половината от общините на област Шумен преобладава
населението от българската етническа общност. Най-висок е относителният му дял в общините
Шумен (78.7%) иКаспичан (67.3%).Преобладаващ е делът на населението, самоопределящо се
към турската етническа група, в общините Венец(89.0%), Хитрино (84.0%), Каолиново (77.6%),
Върбица(56.9%) и Никола Козлево (50.8%).Лица от ромската етническа група има във всички
общини на областта. В три от тях ромският етнос е втората почисленост група. Най-голям е
делът на ромите в общинитеВърбица - 24.7%, и Никола Козлево - 20.7%. Най-нисък еделът им в
община Хитрино (0.4%).
Майчин език
Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Година
2011

Българска
99412

%
59,4

Таблица 3: Население по майчин език в област Шумен
Турска
%
ромска
%
54 523
32,6 10 269
6,1

Българският език е майчин за 99 412 души в област Шумен, или за 59.4%, турският - за
54 523 души, или за 32.6%,ромският - за 10 269 души, или за 6.1% от отговорилите
надоброволния въпрос лица.

Общини

Велики
Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан

Общо

13382
7137
10391
12093
7976

Таблица 4: Население по майчин език и общини
В
т.ч.
Майчин език
Не
се
отговорили българска турска ромска друга
самоопределят
12204
7920
3083
943
186
72
6 363
9847
11 451
7304

1 525
4 895

6 060
5 615
10 424
1 135

138
2443
151
880

42
297

89
222
186
97

Никола
Козлево
Нови Пазар

6100

5661

1270

3 310

730

188

163

16879

15 654

9 767

4 827

903

71

86

Смядово
Хитрино
Шумен

6698
6223
93649

6075
5836
87 077

3918
837
68 528

1622
4 950
13 497

428
18
3 635

55
13
775

34
18
642

Таблица № 4 дава информация за относителният дял на лицата, посочили българския
като майчин език, по общини и варира в големи граници – от 1,2% в община Венец до 78,7% в
община Шумен. В пет от общините относителния дял на лицата, посочили турския език като
майчин, е по-висок от този за областтта и това са: Венец – 95,2%, Каолиново – 91,0%, Хитрино
– 84,8%, Никола Козлево – 58,5%, и Върбица – 57,0%, и най- нисък е делът на лицата с турски
майчин език в общините Каспичан и Шумен по 15,5%. В две общините на област Шумен
населението с ромски майчин език е втората по численост група, след групата на лицата с
турски майчин език – Върбица – 24,8%, и Венец – 2,2%. С по-висок относителен дял на лицата
с ромски майчин език в сравнение с показателя за областта са и общините Никола Козлево –
12,9%, Каспичан – 12,0%, Велики Преслав – 7,7% и Смядово – 7,1%. Лица, които не са
самоопределили майчин език в областта е 1,0% от отговорилите на доброволния въпрос. По
този признак в териториален еспект се отличава Никола Козлево, където от преброените лица
2,9% не са самоопределили майчин език. А на доброволния въпрос за майчин език не са
отговорили 7,2% от преброените лица в областта, като най-голям е техния дел в община Венец
– 10,8%, а най- малък – в община Върбица – 5,2%.
Вероизповедание
Вероизповеданието е принадлежността на лицето къмдадена група, обособена
исторически и характеризиращасе с извършването на определени религиозни обреди
(източноправославни, католически, протестантски, мюсюлмански и други).

Общини

Общо

Велики
Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола
Козлево
Нови Пазар

13 382

Таблица 5: Население по вероизповедание по общини
В т.ч.
Вероизповедание
отгово- ИзточКато- Прот мюдру- НяНе се
рили
но-пра- личеессюлго
мат
самовослав- ско
тант манопрена
ско
ско
делят
11 036
6695
53
110
2973
6
339
860

7 137
10 391
12 093
7 976
6 100

5 954
9 401
10905
6 388
5 537

69
793
555
4 385
1391

10
7

9
575
8
37
5

5660
7001
9824
1160
3715

6
-

10
91
69
276
59

198
925
436
503
360

16 879

13362

8 070

43

32

4075

5

339

798

Смядово
Хитрино
Шумен

6 698
6 223
93649

5 073
5 566
79 718

3 140
705
58 127

30
357

51
10
836

1201
4651
11557

197

259
78
2946

400
92
5698

Лицата, самоопределили се към източноправославнотохристиянско вероиз-поведание,
са най-голямата група в област Шумен - 83 930 души, или 54.9% от лицата, отговорилина
въпроса.Мюсюлманско вероизповедание имат 51 817 души, или33.9% от отговорилите лица в
област Шумен. В общинитеВенец и Каолиново повече от деведесет процента от лицата,
отговорили на въпроса, принадлежат към това вероизповедание.Католическо вероизповедание

са посочили 565 души или 0.4%,протестантско - 1 673 души, или 1.1% от отговорилите.Други
вероизповедания посочват 219 души, или 0.1%от отговорилите лица в областта. Нямат
вероизповедание4 466 лица (2.9%) и 10 270 (6.7%) не се самоопределят.
Делът на неотговорилите лица в област Шумен е 15.3%.Най-нисък е в община Никола Козлево
- 9.2%, а най-висок -в община Смядово (24.3%).
От направеното проучване може да каже, че на една малка територия, която е на област
Шумен, се наблюдават различни етнически групи, които със своя майчин език и
вероизповедание оформят облика на областта и спомагат да неговото стопанско развитие.
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ETHNO-DEMOGRAPHIC MOSAIC OF STRANDJA MOUNTAIN
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Abstract
Strandja Mountain in all literature, geography, regional studies and other descriptions presented as
mystical, ethnographic isolated, naturally charming and attractive travel area. In May 2012 was conducted
fieldwork geographic practice in which I took part. We visited a number of villages, geographical, cultural and
historical sites and interesting areas related to intangible cultural heritage of the mountain. As a result of this
trip is raised issues that were sought answers and some of them are presented in this report. Its main objective is
to reveal the ethnic and demographic characteristics of Strandja, which is rooted as well as folk and
ethnographic heritage of the area, which is of national importance.

Странджа планина в географско отношение заема найюгоизточната
част
на
България. В административно отношение тя заема почти изцяло област Бургас и по конкретно
общините Малко Търново, Царево, Камено, Средец и община Приморско.
От гледна точка на българския фолклор, Странджа планина е обособена в
самостоятелна Странджанска фолклорна област. Понастоящем тази област е разпространена
главно в българската част на планината Странджа, както и от преселници в гр. Варна.
На тази сравнително ограничена територия, нашата географска практика премина през
селища заселени и уникално променени в етнографско отношение от три главни етнографски
групи в рамките на българския етнос. Това са рупци, тронки и загорци. Обединяваща
характеристика за трите етнографски групи, е че спадат към т. нар. източно-рупски говор.
Географският му ареал е твърде широк. Обхваща почти цяла Южна България. Това означава, че
е възможно да са налице сравнително еднородни особености в етнографско и фолклорно
отношение. Въпреки това се отбелязват съществени различия.
Най-големи територии от старо местно население е заемано главно от рупци. Според
повечето учени рупците са единствени коренно българско население, което не е напускало
своята територия за дълго. Етнографската група на рупците се разполага само в южните части
на българската територия на Странджа и Родопите. Днес населяващи територии от на тази
етнографска група са долините на реките Велека, Яснополянска и Резовска. Северно от
държавната граница на Р. България и Р. Турция са най-старите селища заселени от рупци. Това
са селата Българи, Кондолово, Резово, Бродилово, Граматиково, Бръшлян, Малко Търново,
Сливарово и др. След Руско-турската война рупци се заселват в териториите на Извор,
Приморско, Ясна поляна, а след Балканската - в Китен, Кости, Варвара, Ахтопол, Синеморец,
Бродилово и др. През 1913 г. рупско население има още по на юг, достигащи до Чорлу и
Чаталджа. Те населяват цяла (средна/вътрешна) и Южна Странджа.
До към средата на XX в. рупците в Странджа е изразител на самосъзнанието за
принадлежност към рупската етнографска група, която най-ярко изразява регионалното
равнище и специфичните белези на българската народна култура. Тук можем да дадем пример
със сключването на брак само между рупки и рупци. А когато се емигрират предпочитат да се
заселят отново на територии където са живели по-ранни рупци. В много Странджански песни и
мотиви рупците се определят като "по-българи" дори и от загорците, които идват отвъд
балкана. Основният белег за това е светлото лице и белите женски дрехи превърнали се в
етническа норма. Предимно основните различия в трите етнографски групи са носиите.
Рупците, загорците и тронките се различават по обичаи, облекло и езикови характеристика. За
народния говор на рупците учени-диалектолози въвеждат т.н. "странджански говор". Според

други изследователи занимаващи се с трите етнографски групи рупците очертават обхват от
десния бряг на р. Марица, на изток от Странджа, от бреговете на Черно море и на юг достигащи
до Мраморно и Егейско море.
Необходимо е да кажем, че под определението "рупци" диалектолозите обхващат много
по-голям ареал, дори и за области с рупски говор и такива, които не определят себе си като
рупци. Смята се че рупския говор се доближава най-много до старобългарския език и затова в
много фолклорни изпълнения те наричат себе си "по -българи". Ако успеем да очертаем
границите на рупската етнографска област в Странджа планина по метода на етнографското
картографиране можем да приемем, че за северна граница е Приморско - Крушовец, а
западната граница е по долината на река Факийска.
За най-важни белези, отличаващи трите етнографски групи една от друга се приемат
традиционното облекло и народния говор. Независимо, че и трите етнографски групи заемат
една и съща територия, имат сходни обичаи, почти еднакво трудово селско облекло и общи
условия на труд. Все пак в облеклото им се забелязват и различия.
Няма да бъде пресилено, ако приемем, че тъкмо облеклото е онзи най-отличителния
белег отличаващ ги едни от други. Странджанските рупци смятат себе си и облеклото си найхубави и "най-лични" от другите две групи, а даже и за територията на цяла Странджа планина.
Особеното при Странджанските ризи е че има различаваща я орнаментика сипана (ажурна)
шевица по полата - редуването на тези широки еднакви ивици. Двете крайни се изпълняват с
черно везмо, а в средата с бял абажур. Празничните костюми се различават по това, че имат три
последователно облечени сукмани, като последния облечен (най-горният) е запретнат на горе.
Орнаментните ивици са еднообразни, плътни тъкани с лек релеф съдържащи концентрични или
спираловидни кръгове наречени от рупците търколаци. Има и други фигури в облеклото като
символични слънчеви знаци, като това се свързва с идея за плодовитостта на млада жена.
Орнаментите, декорация на ризата и сукмана е огненочервена или черна гама, която придава
контраст на черно или бяло поле на носията. Според местното рупско население найотличаващата ги черта от тронките и загорците е черната кника (престилка). Характерен
определител на рупско облекло е белият цвят, с него се подчертава груповата специфика на
женската рупска носия. Най-интересното и имащо съществено значение при облеклото е, че
обредното облекло при кукерите е било приготвяно само бяла кожа, а главата - червена
книката престилка. Ето от тук идва местното название "бял кукер". Това е единствената
етнографска група в Странджа планина и България, която има бял кукер в обредните си обичаи.
Много от данните показват, че не само при женските, но и при мъжките носии водещият цвят е
бял. За това рупците смятат себе си за "по-бели", "по-хубави", а загорците за „по-кървени“ (почерни, по-грозни). Според климатичните планински условия местното все сезонно облекло
главно се състои от бяла конопена риза, бял конопен претеняк, бяла конопена престилка и бяла
забрадка (браде). По-важни обичаи, които почитат рупците са "кукеров ден" и "Пеперудахраст". Последният се изпълнява по повод липса на дъжд, както и обичаят "Нестинарство".
Втора по големина етнографска група след рупците е тази на тронките. В резултат на
вътрешни миграции тронките заемат територията на Западна Странджа и по-точно горното
течение на река Факийска. Постепенно тази група преминава и към река Велека и продължава
към Лозенград (дн. Къркларели в Р. Турция). Тронкски села са предимно в община Средец.
Това са селата Голямо Буково, Горно и Долно Ябълково, Кирово, Факия, а смесени са селата
Горна и Долна канара, Кабаклия, Кадиево, Тастепе и др. В селата Ереклер и Каракоч може да се
срещнат смесени групата на рупците и групата на тронките. Мнозинството от странджанско
население (рупците) смята, че хората от „горните“ села не са истински рупци и ги наричали
тронки („тронха“ - малко). При тронките най-яркия отличителен белег е този на говора. Това е
т. н. западнобългарски „ке“- тип говор. Заради този специфичен диалект се подкрепят
мненията, че вероятно тази етнографска група се е преселила от задбалканските краища и по
точно от Ихтиманско, Кюстендилско, Софийско [1]. Основния поминък на тронкската
етнографска общност е земеделието, за което благоприятстват и природо-географските
условия. На второ място след земеделието е овцевъдството и говедовъдството. Изключение
правят заселените край Лозенградско, защото само там тронки са се занимавали и с лозарство.
Другата отличителна черта след „ке“-говора, както при рупците така и при тронките е женското
облекло. В тази група жените носят кошуля. Това представлява туникообразна конопена риза

(среща се само при тронките). Друга особеност на женската носия е специфична украса на
сукмана наречена свитка (плътно везана или плетена ивица по полите, което също е основно и
го няма при носията на съседните групи население (рупци и загорци). Забраждането при
жените рупки се извършваше с бяло браде (забрадка), а при жените тронки е забраждането
става с прябор (двуплата бяла кърпа с втъкани геометрични червени мотиви, характерно за
млади омъжени жени). Друго специфично в тронкската носия е преобладаващия червен цвят
използван във всички нюанси. Тази черта липсва при другите две групи (рупци и загорци),
макар да обитават една и съща територия. [1].
Третата етнографска група е тази на загорците, те населяват средна Странджа и
Бургаска област. Според исторически данни това население не са коренно от Странджа и
околността, а са преселници от Североизточна България. Първото заселване от загорци е било в
няколко общини и те са Карнобатска (селата Прилеп, Подвис, Лозарево, Огнен и др.),
Сливенска (Драганово, Горно Александрово и др.), Ямболска (Зимница и Стралджа), Бургаска
(Караново и по северните склонове на Странджа в обсега на селата Росен, Габър, Черноморец и
др.). В селата Драчево и Дюлево са смесени трите групи- рупци, тронки и загорци. Според
диалектолога Борис Цонев посоката на преселване на загорците е от Южна Тракия към Мизия,
той ги нарича ,,полянци". Основният поминък на тази етнографска група е земеделието и
животновъдството. Занаяти се практикуват от занаятчии идващи от др. градове - Ямбол, Бургас
и по рядко от Малко Търново и Лозенград. Тук отново диференциращия признак се явява
женското облекло, съставено от туникообразна цяла канарена памучна риза с копринени шити
поли наречени "темине", като на задната страна на композицията има изобразени растителни
мотиви. Това е белега който не се среща при другите две етнографски групи - рупци и тронки.
При загорците почти няма разнообразие на сукмани както при др. групи. Полата на загорката е
представена от отделни правоъгълни фигури от цветни тъкани "белки" като това се явява също
съществено важен отличителен признак. Други различия са прибраната престилка с бели
очертани вписани ромбични фигури наречени търкала, които се открояват върху черното поле.
В зависимост на каква възраст е загорката и семейното и положение препасва около кръста си
син пояс - уица или метален колан наречен кованец. Мома загорка се забражда със синчан, а
омъжена жена се забражда с търпош или бримчана мамука (забрадка). Неразделна дреха в
състава на костюма е безръкавно кесе украсено с цветно линеарно везмо.Тази характерна носия
на загорците има прилика и с носиите от източнобългарските райони и по-точно в Котел,
Ямбол, Сливен, Карнобат както и в някои села в Елхово.
Освен тези големи групи населяващи Странджа планина, има турско и гръцко
население живеещо редом с трите описани вече етнографски групи. Турското население в
Странджа се състои главно от турци мухаджири (преселници след 1878 г.), и турци юруци в
Малкотърновско. При мухаджарите е добре развито земеделието и животновъдството, а при
юрурите главното препитание е секачество и кираджийство. Сред турското населени от юруци
и мухаджири се срещат занаятчии и търговци, които се препитават от това.
Гръцко население има по Черноморското крайбрежие и главно селата Бродилово,
Кости, Ахтопол, Бунархисар и др. Основно са се прехранвали с риболов, морячество, лозарство
и търговия. При тях отличителната черта е, че практикуват обичая "нестинарство". Този
обичай го няма при нито една от етнографските групи в планината Странджа. Танцуването
върху жар, наречено нестинарство, представлява мост между миналото и бъдещето и показва
един малък фрагмент от културното наследство на нашата нация. То е нещо уникално и почти
непознато, въпреки че е съществувало в сърцето на Европа в продължение на векове. Този
феномен е все още неразкрит - загадка, поставяща много въпроси без отговор. Нестинарството
е един от най-древните езически обичаи на Балканите. Днес потомци от село Кости
продължават традицията и всяка година на 3ти срещу 4ти юни древния танц отново се възражда.
Въпреки продължителния процес на съжителство на отделните групи, еднаквите
географски и климатични условия на живот, те пазят диференцираните си културни традиции и
обичаи. До към петдесетте години на XX в. населението от трите етнографски групи на ред с
групата на гърците пазят и носят своите носии, които се отличават с оригиналността и
композиция. И макар днес етнодемографските различния да са доста размити, спомените и
музейните сбирки пазят ярък спомен за тях и ги предават на поколенията.

МАЛЪК СТРАНДЖАНСКИ ЕТНОГРАФСКИ РЕЧНИК
свитка - плътно везана или плетена ивица по полите в женската тронска носия
кошуля - туникообразна конопена риза при тронките
кника – престилка (във всички етнографски говори в Странджа)
търколаци - концентрични или спираловидни кръгове по носиите на рупците
браде – бяла забрадка в странджанската носия
мамука – забрадка за омъжена загорка
синчан - забрадка за мома загорка
кованец – метален колан
уица – син пояс в женската носия на загорците
темине – копринена шита пола в носиите на загорците
търкала – ромбични фигурки в женската престилка
прябор - двуплата бяла кърпа с втъкани геометрични червени мотиви, характерно за
млади омъжени жени тронки
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Abstract:
Census shows that Bulgaria has a negative population growth. Depopulation mainly affects small
settlements - villages where concentrated 27.5% of the population. When people are gone after them there is
only destruction.

Официално преброяване на населението в Република България бе извършено през месец
февруари 2011г. Броят на селата в България към датата на преброяването е 5 047.
В селата живее 27.5% от населението на страната. По данни на Националния Статистически
Институт към момента на преброяване е имало 181 села без нито един жител, към месец май
2012г., броят на населените места без нито един жител се е повишил с 2 – 183.
В края на 2011 година 393 населени места у нас са имали едноцифрен брой жители. В
1262 населени места жителите наброяват от 10 до 99 души. В периода между двете
преброявания през 2001 и 2011 г. населението на страната намалява със средногодишен темп
на намаление от 0.7%.
България губи населението си основно по 2 причини - отрицателен демографски
прираст и миграция извън страната. Наблюдава се тенденция към обезлюдяване на селата,
причините за обезлюдяването си остават същите – отрицателен естествен прираст, миграция
вътре в страната и миграция извън страната. Любопитно е обаче да се види какво остава след
като хората си тръгнат. Отговор на този въпрос дават снимките, публикувани в този материал.
Остава разрухата, къщите, които някога са били дом, призрачните стопански постройки,
празните и полуразрушени училища, пустите читалища, улиците обрасли с трева. Това е
фоторазказ за това, което остава, когато хората по селата изчезнат или критично се стопят.
Снимките в публикацията са правени в продължение на 2 години в различни части на България,
които са засегнати от демографската криза.

Снимка 1. „Когато хората ги няма – остават само спомени”
Село Ярловци, по статистически данни там са регистрирани 54 души

Снимка 2. „Когато хората ги няма - домовете опустяват”
Село Стаевци, общ. Шабла, по статистически данни там са регистрирани 5 души

Снимка 3. „Когато хората ги няма - домовете опустяват - 2”
Село Бусинци, общ. Трън, по статистически данни там са регистрирани 28 души.

Снимка 4. „Когато хората ги няма – всичко тъне в разруха”
село Ковачевица , общ. Гърмен - по статистически данни там са регистрирани 40 души.

Снимка 5. „Когато хората ги няма – всичко тъне в разруха - 2”
село Твърдица, община Шабла, по статистически данни там са регистрирани – 6 души.

Снимка 6. „Когато хората ги няма – улиците са пусти”
Село Стаевци, общ. Шабла, по статистически данни там са регистрирани 5 души.

Снимка 6. „Когато хората ги няма – булевардът води само в една посока”
село Твърдица, община Шабла, по статистически данни там са регистрирани – 6 души

Снимка 7. „Когато хората ги няма – училищата са пусти”
село Ярловци, общ. Трън, по статистически данни там са регистрирани 54 души.

Снимка 8. „Когато хората ги няма – училищата умират”
село Велино общ. Шумен, по статистически данни там са регистрирани са 312 души.

Снимка9. „И?” - Когато хората ги няма – думите са излишни”
село Велино общ. Шумен, по статистически данни там са регистрирани 312 души.

Снимка 10. „Когато хората изчезват, камбаната бие само за опело”
село Ярловци, общ. Трън, по статистически данни там са регистрирани 54 души.
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ABSTRACT
The Faculty of Arts of the University of Porto has, since 2008/2009, trained Geography teachers,
currently within a Masters course in Teaching of History and Geography. This Masters, structured according to
the Bologna process, is unique in that it trains both basic and secondary education teachers of History and
Geography, which was not the case before, since the training of teachers in these two areas of the curriculum
was distinct.
The Masters programme has the duration of two years, the first being taught at the Faculty where
students attend theoretical-practical curricular classes, with an emphasis on general education training and
specific education training, and the second one done at the basic and secondary schools in which students will
begin their practice. At the end of the Masters, students must submit a Final Report and sit open exams before an
examination panel; the report should address an issue related with the teaching practice developed.
Students attending this Masters have a diversity of training backgrounds, with a degree in Geography,
with a Minor in History, or a degree in History with a Minor in Geography, but there are students trained in
other areas of the Social Sciences.
This paper aims to give an overall view of the teacher training course in Geography and History in the
Faculty of Arts of the University of Porto, as well as some examples of the worked conducted by master students
in Geography classes.

INTRODUCTION
The Faculty of Arts of the University of Porto (FLUP) has, since the 1980s, trained teachers of
Geography for basic (3rd cycle) and secondary education. However, the organization models of initial
teacher training have differed. The first model of teacher training (1987/88) integrated Geographical
knowledge and educational knowledge, with a final year of on-the-job training. The second model
(2005/2006) consisted in a two-stage sequential organization model, i.e., a four-year degree and a oneyear specialization teaching course. These two models had the duration of five years: from the 3rd year
of the undergraduate degree, students took general education and specific geography subjects; in their
last year, or in the complementary course, students started their on-the-job training in a basic (3rd
cycle) or secondary school. Training in the early years focused on the scientific knowledge of
geography, and from the 3rd year on general education and specialized education, articulating theory
with practice, to end with on-the-job training over one academic year.
Since 2008, with the Bologna Process, the initial teacher training in Geography in Portugal
must be done along with the training of History teachers. Since then, the training of these future
teachers has merged into a single Masters in teaching of History and Geography.
This Masters has the duration of two years. The first year is taught at FLUP, where students
attend theoretical-practical curricular classes, with an emphasis on general education training and
specific education training, and the second one done at the basic and secondary schools in which
students will begin their practice. At the end of the Masters, students must submit a Final Report and
sit open exams before an examination panel; the report should address an issue related with the
teaching practice developed.
Students attending this Masters have a diversity of training backgrounds, with a degree in
Geography plus a Minor in History, or a degree in History with a Minor in Geography, but there are
students trained in other areas of the Social Sciences.

This forced union of the training of teachers in Geography and History has been the topic of
discussion among teachers of this post-graduate course. We have monitored our students and therefore
this paper aims to give an overall view of the teacher training course in Geography and History in the
Faculty of Arts of the University of Porto, as well as some examples of the work conducted by the
students related to their practice in Geography classes.
1 – THE MASTERS COURSE IN TEACHING HISTORY AND GEOGRAPHY IN THE 3RD
CYCLE OF BASIC AND SECONDARY EDUCATION AT FLUP
The Masters course in Teaching History and Geography is a post-graduate course consisting
of two academic years. In its current organization2, the two semesters of the 1st year include course
units in general education and specific education units. Among the latter, we highlight Geography
Teaching Methodology I and II, History Teaching Methodology I and II, and Applied Teaching of
History and Geography. The Introduction to Professional Practice is taught in the 2nd year and consists
of Supervised Teaching Practice at the basic and secondary schools involved and the Integrated
Seminar at FLUP, alternating every week between History and Geography. The course ends with a
final on-the-job training report, which will link up with the work done during the teaching practice and
is submitted to open discussion before an examination panel.
To enrol in this course, candidates must have an undergraduate degree in Geography with a
minor in History, or an undergraduate degree in History with a minor in Geography. The course
admits students with this background but also students with higher education in other areas of the
Social Sciences.
According to the course curriculum, the first contact with teaching the subject in basic and
secondary education is through Geography Teaching Methodology and Teaching Resources applied to
History and Geography (1st year). These course units aim to familiarise students with the geographical
and educational discourse, so that they can process the curricular and educational information properly
in order to better interpret the Curriculum and Programme Guidelines of the subject. Students are
required to master correctly and (if possible) in an original manner the resources in order to become
better teachers of Geography.
In Introduction to Professional Practice (2nd year), more specifically in Supervised Teaching
Practice, students-teachers will come into contact with the school context. As part of on-the-job
training groups, they are monitored by two supervisors, one from History and one from Geography.
Although they are not assigned classes, they practice in their supervisors’ classes, teaching at least 20
lessons (10 in History and 10 in Geography), at least in two levels of schooling, one in basic education
and another in secondary education.
Students-teachers must prepared classes in advance, under the guidance of their supervisors,
and identify and prepare educational-resource materials to be used in class. Students must also prepare
assessments of the teaching-learning process and of the product, and examine the learning developed
by students.
Classes taught by students-teachers are supervised, discussed and reflected upon by the
participants, focusing on the activities developed during the classes. Room is thus created to discuss,
in a collaborative manner, about the educational work methods used by the young teachers.
The focus of Supervised Teaching Practice falls on organisation, management and
achievement of the teaching-learning process in the field of planning, intervention and assessment
(educational, teaching resource and scientific dimensions), and also on the introduction to professional
development and sense of ethical accountability.
The work done by student-teachers is also monitored by the Faculty supervisors, both of
History and Geography, who visit the schools to guide the students in their teaching practice.
The teacher guidance in progress is characterised by being investigative (STENHOUSE,
1987). The aim of this guidance is to equip student-teachers with the ability to assume the
commitment to question, systematically, their own teaching as the basis for their development
(ibidem). By adopting an investigative attitude, student-teachers think about their actions and become
2

- The Course was slightly changed in 2012, when the subject History and Citizenship was substituted by the History Teaching
Methodology II.

aware of how educational work is done or will be done, giving them some thought. It is understood
that much of the teachers’ knowledge is the result of their practical activity and of the successive and
constant reflection processes (SCHÖN, 1998). So, “by reflecting on their own practice, teachers
transform it into an object of inquiry with a view to improve their educational qualities” (MARTINS,
2011:128), allowing them to break free from a teaching activity that automatically accepts the daily
reality of schools.
In short, the aim of this Masters in Teaching is to develop the initial teacher training in
Geography so that they are able to adopt a reflective stance in order to (re)build knowledge in a sound
and sustainable way.
2 – FROM GEOGRAPHY TEACHING METHODOLOGY TO PRACTICES DEVELOPED BY
STUDENT-TEACHERS
As discussed above, students come into contact for the first time with Geography Teaching
Methodology in their 1st year. Rather than presenting structured and prescriptive lessons, we have
fostered a number of debates and discussions that help our students reflect and question the
importance of teaching Geography to young Portuguese students. We want our student-teachers to
take a position on this matter, since they will have to manage a flexible curriculum in basic education,
in accordance with the educational and curricular projects of each school. Many of these students have
studied History for about 15 years (basic, secondary and higher education) and only have 9 ECTS
corresponding to 120 hours in the undergraduate degree in Geography. There is therefore the need to
raise awareness about this subject, its importance in the education of young citizens, and how it is
taught.
Following the awareness, reflection and discussion, students then analyse and interpret the
Curricular Guidelines for Basic and Secondary education, and become familiarized with the official
documents issued by the Portuguese government, using them to develop their planning. By this we
mean a plan that will allow them to manage the course unit over the cycle of studies (basic or
secondary), a plan for the academic year, a plan for a course unit and for a class. The future geography
teachers will also have to deal with the teaching resources and geographical sources they will need to
identify and use in their future classes. Finally, in Geography Teaching Methodology, students will
address learning assessment, and learn how to build different assessment tools.
After completing the first year of the Masters course, students begin their on-the-job training
in schools and manage the curriculum in a real-life context according to the years and academic level
assigned to them. This is a complex task for such young individuals, who see themselves acting as
teacher for the first time, and facing sometimes very disruptive classes, often lacking knowledge in
Geography. Generally speaking, however, the experience has been positive if we consider the success
rate at the end of Supervised Teaching Practice. In fact, except for the academic year 2010/2012, in
which a student dropped out and another postponed his training, all students enrolled passed (see
Table 1), most with a grade of 16 [on a scale of 0 to 20], closely followed by some with a grade of 17
and 15 (see Table 2).
What matters other than the grades achieved is the work developed by these students. Below
are two examples of works carried out by students in two different levels of education. One of the
cases refers to basic education taught by an undergraduate in History with a Minor in Geography,
while the other case refers to secondary education, more specifically in the Vocational Course in
Tourism, taught by an undergraduate in Geography with a minor in History. In both cases, students
prepared a project on the organization of the teaching-learning process, interpreting the Official
Curriculum Guidelines for Geography and produced a medium and long term plan, i.e., a plan to be
used for the course unit and for the class. Along with these structuring documents, students prepared
educational-methodology documents used by their students in class.

Table 1 – Number of students enrolled and successful in Supervised Teaching Practice in History and
Geography since the academic year 2009/2010.

Number of
students
enrolled

Number of
successful
students

Drop-outs/
deferrals

Academic
year
2009/2010

Academic
year
2010/2011

Academic
year
2011/2012

4

2

6

14

10

1

6

13

10

Undergraduates in
Geog. with a Minor in
History
Undergraduates in
History with a Minor
in Geography
Undergraduates in
Geog. with a Minor in
History
Undergraduates in
Hist. with a Minor in
Geography
Undergraduates in
Geog. with a Minor in
History
Undergraduates in
Hist. with a Minor in
Geography

4

1

1

Table 2 - Final grade of students in Supervised Teaching Practice in Geography since the academic
year 2009/2010.
Final grade
10
11
12
13
14
15
16
17
Drop-outs/
deferrals

Academic year
2009/2010

1
1
1
1

Academic year
2010/2011
2

2
1
3
2
5
2

Academic year
2011/2012
2
2
2
1
4
2
3

Total
2
2
2
5
3
8
5
8
2

2.1 – TEACHING CLIMATE AND PLANT FORMATIONS USING THE ADVENTURES
OF TINTIN “DISCOVERING THE CLIMATE”
The Curricular Guidelines for Geography applied to the 3rd cycle of Basic Education are
organized around a structuring theme “Discovering Portugal, Europe and the World” around which
there are 6 major topics: The Earth: Studies and Representations”, “Natural Environment”,
“Population and Settlements”, “Economic Activities”, “Development Contrasts” and “Environment
and Society”. The topic “Natural Environment” is taught in the 7th year, the first year in which the
Subject of Geography is taught in a non-integrating way in another disciplinary area. One of the subtopics addresses “Climate and Plant Formations”. The aim of this topic is for students to identify the
various climates in the world, locating them and their plant formations. Students must know how to

prepare and interpret rainfall-temperature charts, describe their temperature and rainfall regimes, and
understand that the interpretation will allow them to identify the climates in the world and explain
their distribution. Students must be able to speak and write properly, using the appropriate
geographical terminology.
Based on these assumptions, a student-teacher3 prepared a lesson on “Climate and Plant
Formations” based on a challenge that involved all lessons on this topic. Students were challenged to
help Tintin to write the “The Adventures of Tintin - Discovering climates in the world”. The simple
fact that students were told they would be part of a Tintin adventure, and that they would contribute to
a story written by Hergé on the climates of the world, made they look forward to the class work and
participate more actively and collaboratively. The teacher prepared 10 small books, each with the task
to be developed in groups of two students. Each book contained a small text “written by Tintin” on
how to prepare a rainfall-temperature chart and asked the students to prepare the chart using the
temperature and rainfall values of weather stations, namely: Faro (Portugal), London (United
Kingdom), Moscow (Russia), Dakar (Senegal); Cairo (Egypt), Mexico City (Mexico), Calabozo
(Venezuela), Singapore (Singapore), Barrow (Canada) and Fairbanks (USA-Alaska). In fact, the cover
of each book showed an image of the location of each weather station. Moreover, each book contained
a sheet of graph paper and a blank space for students to write their interpretation. Finally, the book
also provided a table where students had to record the values of the maximum and minimum mean
monthly temperature, annual thermal amplitude, annual mean temperature, total maximum and
minimum monthly rainfall, total annual rainfall, and the dry months.
After completing this task, the teacher projected a world map where the students pinpointed
the location of the different weather stations. Then they showed their charts and data obtained to the
rest of the class, and with the help of the teacher they interpreted the values found and identified and
located the main climates in the world. This was a simple lesson in which the teacher used a challenge
to stimulate the students’ imagination, allowing them to conduct the lesson and discover how to build
and interpret rainfall-temperature charts, and to locate the main climates in the world, listing their
characteristics. Note that the topic “Climate and Plant Formations” was one of the students’ favourites,
translating into a high rate of success when we examined the learning achievements.
2.2 – THE NATURAL ENVIRONMENT OF PORTUGAL – WATER
The topic “The natural environment of Portugal – Water” is part of the Geography programme
of the Vocational Course in Tourism in Secondary Education (10 th year). After completing this course,
students will be working in Tourism. It is therefore important that they know their country and its
potential, in particular in terms of its natural environment. Through this topic students should be aware
that water is a key element in the quality of life and that it supports economic activities, is a scarce and
unevenly distributed resource due to climate, morphological and geological factors. They should be
aware that because of its geographical position, Portugal is on the verge of desertification, which is
why the sustainable management of this natural resource is so important, based on planning units such
as national and international water basins, and having strategic reserves. Portugal is located at the end
of the three largest water basins of the Iberian Peninsula. Because the distribution of water may vary
from place to place, transfers may occur, leading to conflicts. Students are also required to stress the
idea that water, especially drinking water, is increasingly becoming a scarce resource at local,
regional, continental and world scale.
This topic should be addressed systematically, stressing the importance of preserving this
resource, which is a public asset which everyone is entitled to have in a good state of conservation. At
the same time, however, it is everyone’s duty to return it to the environment in such a way that it can
be reused. The main themes to be addressed are the major water basins, river networks, groundwater,
the management of water resources, and water resources in the archipelagos of the Azores and
Madeira.

3

- The class was prepared by Carla Moreira and taught on 5th May 2011 at the secondary school, ‘Escola Secundária João Gonçalves
Zarco’, Matosinhos.

The example we now put forward concerns a planned lesson on “River networks: the
transversal and longitudinal profile of a river. The example of the Tagus River” 4. The themes to be
addressed in this lesson were as follows: river basin, river network, main river, a tributary and subtributary river, the transversal and longitudinal profile of a river, upper, middle and lower river course,
types of valleys (in closed v, open v, and open), river erosion, wear action, transport and accumulation
action, source, river bed, flow, slope and margin.
Note that the class in which this lesson was taught was formed by students with oral and
writing difficulties, and great difficulty in concentrating, especially in the first class in the morning.

Figure 1 – Example of a slide shown in class.
The teacher began by presenting a multimedia resource to compare leaves of trees to water
basins, and tree branches to river networks, in this case to the Tagus water basin. The teacher then
showed various types of networks and compared them to the roots of trees. This interactive material
attracted the attention of students, leading them to identify the major water basins of the Iberian
Peninsula and to discuss their location and management of water resources supplied. The involvement
of these students was even greater when the teacher gave them their next task, still using the
multimedia resource, articulating it with the different heights of 3 students in the class. He then drew a
line linking the three dots, representing the longitudinal profile of a river. Then, the students staged a
play in which each student explored the different types of valleys. During this play, the teacher
showed several images to support their play and began the ‘journey’ down the Tagus River, from
source to mouth. What made this slideshow interesting was that students could see some bridges
crossing the Tagus River, linking the types of valleys with the length of the different structures. The
students were able to compare various elements (altitude, relief, erosion, slopes, transport, among
others) mentioned in the play with the images showed. These were, in turn, supported by maps, to
pinpoint the location of the different courses and bridges. The class related the length of the different
bridges over the Tagus River, from its source in Spain to the mouth in Portugal, with the different
types of valleys and erosion action, transport and accumulation of a river.
We are sure that the description of this lesson does not convey the atmosphere in the
classroom and the students’ involvement. However, students who used to generally be unresponsive
and unmotivated participated and cooperated in the teaching-learning process, thus contributing to an
active lesson and learning the themes.
FINAL CONSIDERATIONS
The organisation of initial teacher training in Geography at FLUP is currently coupled with
teacher training in History, forming a Masters course in Teaching History and Geography. Master
students come from a diversity of academic backgrounds, which, for example, are not required to be
directly related to Geography.
During the 1st year of the Masters course, students receive theoretical-practical training, and
address the teaching of Geography for the first time through Geography Teaching Methodology.
Although student-teachers, regardless of their educational background, are anxious, insecure
and afraid, they have shown through their work that they are able to organize and manage the
teaching-learning process in Geography according to the geographical education to be taught, in an
effective and especially motivating manner, so that their students become literate in Geography.
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The analysis are subject major issues such as: what are you even able to set up criteria and benchmarks
as forming critical thinking in geography education?
At the teaching process to adapt the program can be developed using number of strategies and
techniques to assist development of skills in formulation of objectives, skills for argumentation, rationale,
touchdown on criteria reflection skills.
It is possible complete operationalization of the technology that will support the organization of
educational activities associated with development, and the possibility for diagnosing the effectiveness of
teaching process and the formation of geographical thinking. The qualities which it formed are essential for
successful realization of life learners.
Substantiated a model for is also structuring the course with summary of principles.
Keywords: vision of the educational process, goals and functions of education, the role and place of the teacher
and student, interactive teaching methods, active learning, critical thinking.

“Креативността означава да измисляш нови неща,
иновацията означава да правиш нови неща”.
Т. Левит
Фундаменталната ценност, която би могла да осмисли изучаването на географията днес
е мисленето.
Дилемата пред съвременното географско образование е между традиционната мисия за
осигуряване на академично познание и задължението за подготовка на младите хора да вървят
по своя път в едно бъдеще, в което предизвикателствата ще са вероятно най-характерната му
черта.
Критическото мислене се явява един от показателите за творческа активност на
личността, която е залог за ефективен учебен процес по география. Развитието на критическото
мислене е една от важните задачи на преподавателя. За да успее да я реализира той самият
трябва да е подготвен теоретично и вътрешно мотивиран да мисли критично.
Критическото мислене не е отделен навик, а комплекс от навици и умения, които се
формират постепенно. Формира се по-бързо, ако в процеса на обучение обучаемите се явяват
не пасивни слушатели, а постоянно търсещи информация, съотнасящи усвоеното със
собствения практически опит, сравнявайки получените знания с другите области на
познанието. [1].
Бъдещите преподавателите трябва да се научат да помагат на обучаемите, да ги научат
да подлагат на съмнение достоверността и авторитетността на информацията, да проверяват

логиката на доказателствата, да правят изводи, конструирайки нови примери за използване на
теоретични знания, да вземат решения, да изучават причините и последствията от различни
явления и процеси.
В началото на 80-те години в САЩ се създадат две асоциации на преподавателите,
използващи методи за критическо мислене в своята дейност. Използвайки тези методи е
изградена програмата “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT Reading and Writing for Critical thinking) за обучение на преподаватели, която помага да се
преподава в клас на всички нива, от началното, през средното училище, до университета.
Университетите са призвани да осигуряват академично обучение, ерудиция и научноизследователска дейност.
Програмата „RWCT“ е визия за образователния процес, която е насочена към
преосмисляне на традиционното образование, целите и функциите на обучението, ролята и
мястото на преподавателя и ученика в училище. Предлага богат арсенал от интерактивни
методи за преподаване и учене, обединени в общ теоретичен модел. Прилагането й провокира
активното учене. Критическото мислене, така както подчертават и създателите на програмата,
е важно за израстването на личността: „.... информацията е отправна точка, а не краен етап на
ученето. .... внимателно вглеждане в смисъла на дадени идеи, отнасянето към тях с умерен
скептицизъм, балансирането им между противоречащи гледни точки, изграждането на системи
от поддържащи мнения, служещи за аргументиране, както и заемане на твърда позиция,
базирана на тази схема. .... сложен процес на творческо обединяване на идеи и средства,
прилагане на нова концепция и ново структуриране на понятията и фактите. Това е един
активен и интерактивен познавателен процес“. [2].
Според американските създатели на програмата: „Да преподаваш за мисленето,
означава да преподаваш едновременно за два процеса: познавателен (когнитивен) и
метапознавателен (метакогнитивен). Той е познавателен, тъй като обучаемите трябва да
мислят за съдържанието, т.е. за идеите и за това как ги разбират, за информацията и за цялото
знание. Той е и метапознавателен, в смисъл, че те трябва да мислят за собственото си мислене“
[3].
Активното учене, критическото мислене, интерактивните стратегии в програмата
RWCT разчитат на уникалното и индивидуалното в обучаемия. Те развиват творчески и
мислещи личности. Те мотивират обучаемите да възприемат информацията като път за
самоусъвършенстване, за моделиране на критически поглед към света и обществото.
Потърсен е корелатив и максимално приложение на международната програма чрез
поредицата от 8 книги, които са въведение в съвкупността от методически и образователни
идеи и стратегии, обединени от общото название. Програмата се състои от повече от 60
стратегии насочени към разсъждение, логическа аргументация, внимателно и активно слушане,
защита на собствената позиця, целенасочено търсене и намиране на отговори. Тя включва
следните заглавия: Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма; Методи за
насърчаване на критично мислене; Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина;
Учебното сътрудничество; Допълнителни стратегии за развитие на критичното мислене;
Планиране на урока и оценяване; Семинар по писане: от самоизразяване до писмена
аргументация; Създаване на мислещи читатели.
Ученето е процес, който продължава през целия живот или, както казва народът: "Човек
се учи, докато е жив". Тази народна мъдрост е особено актуална за учителската професия.
Критическото мислене – цел и резултат на образователния процес
Днес самостоятелното мислене се смята за ключово умение, водещо към единство
страните членки на Европейския съюз, цел, която се осъществява "чрез възприемане на общ
подход в областта на културата" [4].
Според декларацията от Кръглата маса на видни индустриалци от цяла Европа (1995)
икономиката на нашия континент трябва да стане водеща чрез повишаване на образователното
равнище. А това означава: владеене официалния език на страната; разбиране основите на
математиката и природните науки; владеене на стратегии и техники за учене; комуникативни
умения, включително и на други европейски езици; критическо мислене: способност да се
мисли чрез решаване на проблеми и намиране на изход от различни ситуации; разграничаване
на факти от предразсъдъци.

Активното учене и критическото мислене водят до приложимо знание. Потърсени са и
ориентири за аргументите за активно учене във висшето образование.
Критичното мислене помага да се вникне в същността на информацията. То предполага
умение за рефлексия и се свързва с поведение, което включва: нагласа за осмисленост,
оценъчност, резултативност (за достигане на набелязаната познавателна цел).
Формираните в процеса на развиването му ценности спомагат за придобиване на
личностни качества, като честност (безпристрастност); нетривиалност (автентичност,
неповторимост); социална ангажираност; осъзнатост на собствените ценности.
Иновационните процеси в личностно-ориентираното образование налагат създаване на
условия, стимулиращи критическото мислене и мотивиране на интересите на студентите към
самостоятелно извършване на познавателно-рефлексивни и практически дейности.
Ролята на географското образование е да преструктурира използваните от обучаемите
начини на мислене, което води до поява на нови личностни особености, създава нова
мотивация, ново отношение към действителността и към самите знания. [5].

Фигура 1
Основополагащи конструкти на критическото мислене в географското
образование
Формирането на основните умения за критическо мислене се свързва преди всичко с
личностното развитие. Основополагаща е ролята на целенасочения учебен процес, в който се
осигуряват оптимални условия за стимулиране за вътрешните потенциални възможности на
всеки обучаем, на неговата индивидуалност като критически мислеща личност.
Извеждат се основополагащите съдържателно-процесуалните изисквания и
дидактическата обусловеност при подбора на учебното съдържание.
Критично мислещите са активни, ангажирано мислещи, които работят систематично и
разсъждават със своята база от знания, за да предефинират себе си и това как възприемат своя
свят, докато растат и учат.
Когато обучаемите осъзнаят и са под контрол на собствените си метапознавателни
процеси, те стават по-способни да възприемат и разбират нови идеи, схеми и начини за
събиране на информация и понятия. Тяхната схема става едновременно по-гъвкава и поиздръжлива поради по-високата степен на осъзнаване на собствената система от знания. Стават
по-способни да разсъждават върху нова информация, защото имат увеличен достъп и контрол
върху собственото си мислене. Тогава те управляват информацията по-добре, защото имат поголямо доверие в способността си успешно да интегрират новите със старите знания. Ползите

са много (ефективно управляват метапознавателните процеси и мислят критично, по-трудно се
поддават на манипулация и на краткотрайния натиск на прищевките и капризите; по-отворени
са към нови идеи и влияния, които могат продуктивно да бъдат включени във вече изградените
схеми).
Критично мислещите могат по-свободно да комбинират идеи и информация, защото
изхождат от една позната и очебийна база от знания. Като съзнават своите знания, те са подобре подготвени да се възползват творчески от тях при решаването на проблеми, при
формирането на мнения и генерирането на идеи.
В рамките на програмата „критическото мислене“ се разглежда от Дейвид Клустър като
„умение, позволяващо ни по-добре да се справим с изискванията на ХХІ век и по-добре да
разберем онова, което учим и правим“. То включва много и различни умения, дейности и
ценности. [6].

Фигура 2
Как се опитваме да структурираме курса за активно учене ( по програмата
RWCT)?
Концептуализирането и конструирането на експериментален модел за формиране на
основни умения за критическо мислене при студентите в процеса на обучение, се приема като
средство за постигане на определени задачи на образованието в съответствие със съвременните
обществени потребности, както и с разбиранията за приоритетите в личностното развитие.
Методологията на модела разкрива целта, задачите, основните изисквания и
дидактическите принципи при неговото конструиране и реализация. Целта е чрез прилагане на
специално организирана дидактическа технология да се формират умения за критическо
мислене.
Технологията се основава на следните положения:
Обучение не на готови знания, а на учебна дейност чрез способите на мислене,
анализ, оценка и интерпретация на информацията;
Приоритет на самостоятелни изследователски форми на работа с информация;
Акцент върху търсенето на контекста, смисъла, умението за творчество,
критическата оценка на фактите;
Осъществяване на субект-субективните отношения между преподавателя и
обучаемия.
Особеностите се открояват в следното:

обучение в мислене, т.е. способите и прийомите на интелектуалнопознавателната дейност;

формиране на нов стил на мислене, предполагащ рефлексивност, осъзнаване на
различните позиции и алтернативите на вземане на решение;

формиране на култура на четене, стимулиране на самостоятелната
изследователска дейност, предполага конструиране на собствено знание в процеса на
обучение.
Технологията представлява система, формираща умения за работа с информация в
процеса на четене и писане [7].

В основата стои тристепенен модел - Събуждане на интерес - Осъзнаване на
значението (смисъла) - Рефлексия, позволяващ учащите сами да определят целите на
обучението, да осъществят активно търсене на информацията и да размишляват за това, което
са научили и овладяли.

Фигура 3
В рамките на този модел те се учат да изработват собствено мнение на основата на
осмисляне на различния опит, идеи и представи, да правят умозаключения и логически
разсъждения, да изразяват своите мисли ясно, уверено и коректно по отношение на
обръжаващата действителност.
Технологията предполага създаване на атмосфера на сътрудничество в системата
“преподавател – обучаем – среда”. Дава възможност да се поставят ясни образователни,
възпитателни задачи и да се извърши оценка на дейността по конкретни критерии
През първия етап (Събуждане на интерес) се изпълняват следните задачи:

атуализиране и проанализиране на съществуващите знания и представи по
поставената тема;

събуждане на интерес към темата;

активизиране на обучаемите чре целенасочено мислене и изразяване със
собствени думи;

структуриране на последващия процес на учене.
Техниките (стратегитеи), които могат да използват учителите по география са:
брейнсторминг (мозъчна атака); кластеринг; „ключови термини”, „предвиждане въз основа на
термини”, „мислене, разделяне по двойки, споделяне”, анализ по „метода на куба”, „таблица на
предвижданията”; групиране като графична техника; диаграма на Venn, Т- таблица и др.
Протичат няколко важни когнитивни процеса. В началото обучаемите проявяват
активност, докато си припомнят онова, което знаят по темата. Това ги кара да проверят
собствените си знания и да започнат да мислят за темата, която им предстои да изследват
подробно. Все пак, по време на тази първоначална дейност, за участниците е от първостепенно
значение да определят границата на личното си познание, към което ще прибавят нови знания
Този момент е съществен, тъй като цялото трайно знание се възприема в контекста на вече
познатото и разбраното. Информация, представена извън контекста или информация, която
учениците не могат да свържат с нещо познато, скоро може да бъде загубена.
Има няколко съществени постижения, които са цел на етапа осъзнаване на
значението (смисъла):

придобиване на нова информация;

осмисляне на информацията (възприемане на информацията, задаване на
въпроси, водене на записки);

съотнасяне на новата информация към собственото познание;

подържане на активност, интерес и мотивация.
Предлагат се следните техники (стратегии): работа в екип – „мозайка I” „II”; „ъглови
позиции”, „кръгов турнир”; „тристъпково интервю”, групова работа, кратки упражнения за
решаване на проблеми и дискусии; INSERT; „четене по двойки, споделяне”, „зная, искам да
узная, научих”; „реципрочно преподаване”, „задаване на въпроси на няколко нива”;
„дискусията - като средство за учене”; „дневник със записки в две колони”; „обогатена лекция”;

„процесът на четене”; „литературни кръгове”; „запазете последната дума за мен”, „задаване на
въпроси на автора” и др.
Преди всичко се очаква участниците да започнат да изразяват със свои думи идеите и
информацията, с която са се запознали. Това е необходимо за изграждане на новите схеми.
Дългосрочното учене и дълбокото разбиране са лични. Учещите помнят най-добре това, което
разбират в свой контекст и със собствени думи. Разбирането е трайно, когато информацията е
поставена в смислен концептуален модел. Ако разбиранията се формулират отново в един
познат личен речник, се създава персонален и смислен контекст.
Втора цел на този етап е създаване на засилена обмяна на идеи между учениците и по
този начин - разширяване на техния речник на изразяване, както и предоставяне на различни
схеми, които да обмислят, докато създават своите. С ангажирането си в дискусия по време на
този етап те се сблъскват с множество тълкувания (конструкти), които могат да обмислят. Това
е времето за промяна и преосмисляне в учебния процес. Възможността за използване на
множество начини за интегриране на информация на този етап води до по-гъвкави
формулировки, които могат да бъдат приложени в бъдеще по-практично и по-целево.
Третият етап е рефлексия - разсъждение, носещо характер на самонаблюдение и
самооценка, в края на учебната дейност:

изразяване на нови идеи и информация чрез собствени думи;

цялостно осмисляне и обобщаване на получената информация на основата на
обмен на информацията между обучаемите и преподавателя;

анализ на целия процес на учене;

изработване на собствено отношение към изучавания материал и нови изводи.
Прилаганите техники (стратегии) са: изработване на схема на система от понятия;
дискусия; „петстишие”; „пет или десет минутно непрекъснато писане”; „есе”; „таблица ЗИН”;
„дискусионна мрежа”; „четене срещу течението”; „академично противопоставяне”, „съвместно
търсене на отговори”, „разглеждане на галерия”.
Ползите са в няколко посоки: обучаваният свиква да наблюдава и контролира процеса
на ученето; дава представа за отклоненията от предварителните намерения, позволява да се
коригират допуснатите грешки и да се преодолеят пропуските, като по този начин се постига не
само лично и професионално развитие, но и повишаване на ефективността на учебния процес.
Трябва да се реализират и трите етапа, като по този начин едновременно се
структурират, подбират и успешно съчетават отделните стратегии.
Технологията включва система от стратегии, обединяващи прийоми от различни по вид
учебни дейности. Посочена е логиката на структуриране, последователността и способите на
съчетаване на конкретните методически прийоми. Това позволява да се говори за
универсалност, „надпредметен” характер на предлаганите технологии. Задължително се отделя
внимание на няколко основни предпоставки, условия и фактори, които са от значение за
осъществяването на учебния процес: На първо място, създаването на мотивация за учебна
дейност. Цели се чрез различни по характер „загряващи” техники или упражнения да се
постига сближаване между участниците в учебния процес и по-цялостно и съзнателно
ангажиране в контекста на учебната дейност. На второ място, изграждане на устойчиви навици
за писане, четене и обсъждане (разбиране, слушане), създаване на трайни умения за
диалогичност. На следващо много важно място е групирането на отделните обучаеми в
зависимост от спецификата на учебните задачи и на базата на техните познавателни интереси и
лични интеракции.
Насочвайки учебния процес преподавателите подпомагат едно истинско усвояване на
поставени в контекст знания, които учениците могат да приложат на практика в бъдеще. Ролята
на преподавателя се преобразува в роля на партньор в учебния процес, в който учениците
трябва да участват с активен ум и енергия, достатъчна да извърши личните промени,
необходими за усвояване на трайно знание. Преподавателите, които използват за преподаване и
учене модел, основаващ се на активно ангажиране, са облагодетелствани от знанията, схемите
на мислене и творчеството.

Как учат студентите: някои основни принципи
Теоретическите основи на програмата се явяват: философско-социалната концепция на
“отвореното общество”; традициите в ”конструктивистичния” подход в психологията;
педагого-дидактическите аспекти на активизацията на познавателната дейност.
Конструктивизмът в образованието израства от идеята, че обучаемият конструира
значения, учейки. Конструктивисткият дизайн на ученето отдава дължимото студента, като
изгражда неговия профил.
На първо място, студентът се мисли като творец, активно действащ субект, който
присвоява смисли чрез интимното преживяване в опита. Единствено тогава познанието
придобива ценностно значение и насърчава способности за справяне в реални ситуации.
Затова и първостепенна задача в конструктивизма е развиването на критическото
мислене.
Негови аксиоми са: критическото мислене е самостоятелно мислене; информацията е
началната, а не крайната точка на критическото мислене; критическото мислене започва със
задаването на въпроси, решаването на проблеми; критическото мислене търси убедителни
аргументи; критическото мислене е социално мислене. [6].
Ето защо в конструктивизма широко са разпространени понятията «търсещо учене»,
«учене чрез опит», «учене чрез участие», «учене чрез правене», където учещият се посочва като
самообразоващ се.
На второ място, студентът е в учебния процес със свой жизнен опит, който учителятфасилитатор е необходимо да признае. На практика това означава, че обучаемите
самостоятелно или под вещото ръководство на преподавателя подбират интересуващи ги теми,
обсъждат ги, излагат хипотези, аргументират собствени позиции.
Оттук, на трето място, в стедентите е необходимо да се поощрява (само)рефлексията.
На четвърто място, в студентите е необходимо да се поддържа мотивацията.
Сред основните си принципи конструктивизмът посочва:

Ученето е търсене, или конструиране на значения;

Конструирането на значения изисква разбиране на цялото толкова, колкото и на
частите, които пък трябва да бъдат разбрани в контекста на цялото;

За да преподаваме добре, ние трябва да сме наясно с моделите, които
обучаемите ползват, за да се ориентират в света, и с допусканията, които те правят, за да
поддържат тези модели;

Основанията на някого да учи са свързани с необходимостта и волята той или тя
да изобрети значимото за него, не просто да запамети „правилните“ изказани от някого
другиго.
Сред най-приложимите от практиката на обучението на студентите са следните
стратегии, методи и техники от програмата: Стратегии за фазата на събуждане на интерес:
Предварителен организатор; Фокусиращи въпроси; Мислене/разделяне по двойки/споделяне;
Насочено предвиждане; Мозъчна атака по двойки; Кластери; Свободно писане; Предварително
дадени термини.
Стратегии за осъзнаване на смисъла: Графични организатори; Обогатена лекция;
Реципрочно преподаване; Въпроси към автора; Зная/искам да узная/научих; Четене по
двойки/обобщаване по двойки; Насочвано учене; Дневник със записки в две колонки; Други
дневници за отклик; Четене чрез мозайка; Техниката INSERT.
Стратегии за етапа на рефлексия: Съвместно търсене на отговори; учебно
сътрудничество; Дискусионна мрежа; Академична полемика; Линия на ценностите;
Десетминутно есе; Запазете последната дума за мен; Тристъпково интервю; Търсене на
аргументи; Групи за критически дискусии с роли
Критичната грамотност чрез писане е изключително ефективно средство за
увеличаване на познавателната дейност за мислене, разсъждаване и решаване на проблеми,
както и за процесите на рефлексивно мислене и творчество. Важно е стратегиите да се
осъществяват систематично, целенасочено и в рамките на съгласуван учебен модел. Когато
това се изпълни, ученето и мисленето стават прозрачни и достъпни за всички.
Средствата на графичната нагледност спомагат за логическото мислене,
въображението, наблюдателността и следователно повишават интереса към изучавания

материал. Чрез моделите на графическата организация на учебния материал се отразяват
взаимоотношенията между идеите, показва се ходът на мислене, благодарение на което се
правят откритията и се обучава в стратегии за разсъждение. По такъв начин процесът на
мислене се превръща в нагледен процес. Графическата организация на материала може да се
прилага при всички етапи на учене: като способ за подготовка на изследването; като способ да
се организира това изследване в определени рамки; като способ на организация на
разсъжденията по готовия резултат.
Целта на технологията е формиране на умения за сътрудничество и проявяване на лична
инициатива и уважение към вечните ценности.
Основната идея е идеята на откритото общество - възможността за съществуване на
различни гледни точки за разбирането на многоаспектността на смисъла на текста
(информацията) и това, че неговата интерпретация зависи от читателския контекст. Основни
принципи са: идеята за ценността на личността, безусловният приоритет за създаване на
благоприятни възможности за нейното развитие, самопознание и саморазвитие. В хода на
учебната дейност се моделира и анализира процеса на познание. Това позволява използването
на дадена технология като средство и инструмент на самообразованието на
човека
(преподавателя и обучаемия). Учебната дейност се изгражда на основата на партньорските
взаимоотношения между преподавателя и обучаемия, между участниците.
Един от най-важните принципи е ориентацията към възпитаване на социална
отговорност. Поради тази причина учебният процес е тясно свързан с конкретните житейски
ситуации, с обосноваване и решаване на проблеми, с които обучаемите се сблъскват в реалния
живот. Социално ориентираното отношение към действителността, навикът за колективна
работа, връзката между собствени принципи
и действия са необходими условия за
формирането на гражданското начало в личността, способност за създаванене на отворено
общество и живота в него.
Насочването на ученето с помощта на тристепенния модел служи на няколко важни
цели. Този модел позволява свободно да поставят цели, поддържа активното им участие,
провокира многостранна дискусия, насърчава съставянето и задаването на собствени въпроси,
улеснява свободното изразяване на мнение, поддържане на интереса към четенето, създаване
на атмосфера, в която мненията се уважават, позволява формиране на отношение, създаване на
благоприятна среда за размисъл върху собствената стойностна система, служи като стимул за
промяна, насърчава критичното отношение и благоприятства критичното мислене на високо
интелектуално равнище.
Моделът за преподаване и учене осигурява механизъм за организиране на обучението.
Той предлага начин на мислене относно обучението. Това дава възможност на преподавателя,
освен всичко останало, систематично да организира обучението, да идентифицира
предназначението и целта на обучението, да планира подпомагащи дейности, да ангажира
целенасочено, да прави връзки между учебното съдържание, да ангажира в разрастваща се
дискусия [8].
След като веднъж моделът се превърне в автоматизиран процес, могат да бъдат
използвани разнообразни стратегии за преподаване, които променят обучението с оглед на
специфичните нужди на съдържанието или задоволяване на определени цели.
Същностните особености, творческото адаптиране и преосмисляне на програмата
RWCT спрямо образователните степени и нива, както и националните образователни традиции
и специфични социокултурни особености на българското образование е задължително условие
за успешно прилагане. Залага се на процеса на непрекъснато развитие и разширяване както на
теоретичните основания, така и на учебния процес, в рамките на които се извежда като главен
акцент активното учебно взаимодействие, поставено на основата на единство между теория и
практика – условие, гарантиращо цялостност и завършеност на процеса.
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Abstract:
The actuality of ecological and ethical issues grow in globalizing society. Valuable understanding of
naturalists scientists, philosophers, theologians and others. Like Vernadsky, the theory de Chardin, Schweitzer,
Erich Fromm, representatives of the Club of Rome. All issues intersect in a focus of moral development,
environmental awareness and environmental consciousness and conscience

Актуалността на антропологическата проблематика в края на Модерността и през
Съвремието ни, не е случайност. Ключовата загадка с най-осезаема тежест в практическите
(житейски) въпроси е именно човекът. Това е върховната ценност, без която се обезсмисля
цялостното развитие на цивилизацията, а достиженията на науката губят своето значение.
Осъзнаването на този приоритет довежда до раждането на новите идеи на човека, за мястото му
в света и неговата дейност.Много различни по дух са от ницшеанството и екзистенциализмът, и
от антропологико-етическите концепции на мислители като Маркс Шелер, Теяр дьо Шарден,
Алберт Швайцер (които са и по-популярни през последните десетилетия). Ударението в
повечето случаи попада върху това да бъде отхвърлен егоизмът, прагматизмът, ограничеността
и да се формира ново съзнание .
Моралът на човека като космическо същество. През ХХ в. се развива една нова насока
във философските разбирания за човека, изградена върху основата на съвременния мироглед
Подчертава се уникалността на човека като вид, неговото “космическо предназначение”.
Човекът е единственото морално същество и неговата нравствена еволюция е в състояние да го
отведе до самия бог. Развитието на новото радикално разбиране за същността и мисията на
човека може да се проследи в поредицата от учения, сред които най-добре се открояват тези на
Макс Шелер, Пиер Теяр дьо Шарден, Алберт Швайцер, Карол Войтила, Ерих Фром и дори
представителите на Римския клуб. Новите схващания се зараждат още в началото на ХХ-то
столетие, но в последните десетилетия те придобиват особена популярност и действена сила.
За Аристотел човекът е гражданин на държавата. За християнските философи той е
“творение на бога” и “средство” за постигане на целите му. През Възраждането човекът се
схваща като “венец на природата”. През Новото време човека вече господства над природата
чрез своя разум и с помощта на техниката. Някои третират човека предимно в биологизаторски
дух, обяснявайки само “едната негова половинка”. Ницше съзира в човека един полубог –
“свръхчовека”. През ХХ в. се промъква и идеята за отчуждението... И все пак една
оптимистична нишка се вплита в съвременните представи за човека. Разширява се виждането за
неговите отговорности. Обяснението на истината за човека се търси по посока към неговата
духовна същност и усъвършенстване на неговите духовни и нравствени сили. Развиват се
схващанията за новата мисия на човека – неговата свръхмисия (Теяр дьо Шарден, Тойнби).
Като рационален и морален субект, човекът е уникален – притежава съвест, воля, чувство за
вина, срам, разкаяние, притежава разум, духовни потенции, способност за самоконтрол и

нравствено усъвършенстване, както и определени морални права. Тези характеристики визират
неговата уникалност. В универсален аспект обаче човекът е част от света, свързан с Космоса и
продукт на неговата еволюция. Затова той е “космическо същество” в буквалния смисъл. Но
човек не е обикновена част от света, а носител на определено съзнание и отговорност за този
Космос.
През ХХ в. изключително се набляга върху връзката “дух – разум –
нравственост”.Ключова роля за новата ориентация на антропологическите разработки
изиграват идеите на руския естествоизпитател и мислител академик Владимир Вернадский.
Вернадский (1863-1945) е роден в Санкт-Петербург в семейство на професор по
политическа икономия и статистика и редактор на икономически издания. Израства в Харков,
сред много книги, в дом, където се събират и беседват известни учени, професори,
представители на интелигенцията. Вернадский проявява интереси към различни теми: история,
строеж на Вселената и възникване на Земята, човека и неговото място в света. След завършване
на гимназия в Харков Владимир Вернадский постъпва в естественонаучното отделение на
Санкт-Петербургския университет и там сред неговите учители са най-прогресивните
тогавашни учени – Менделеев, Сеченов, Бутлеров и др. Вернадский прави блестящи обобщения
на техните идеи. Със свои съмишленици от университета създават уникален кръжок –
“братство”, чиято цел е “да служи на науката, народа и човечеството”.Вернадский продължава
и поставя на научна основа идеите на космизма. Приема принципът, че животът е космическо
явление, а космическите стихии се направляват и регулират от човека. Човекът е част от
“масата живо вещество”; той е космическа сила, която “достроява” света, като привнася
“изкуствена среда” към естествената посредством техногенезата. Човешката дейност има
глобални цели и е свързана с една “космическа” отговорност. Извежда се напред
необходимостта от контрол над действията и екологизация на връзката с Космоса с оглед
предотвратяване на разрива между човека и природата.
Вернадский е автор на Теорията за ноосферата (от “ноос”=разум) – за разумния мислещ
пласт около Земята. Той разглежда живота като фактор от планетарен мащаб, доколкото
възникването му води до сериозни изменения на планетата. Изгражда се “биосферата” –
тънкият пласт от живо вещество, съвкупност от организми, обкръжаващи земната повърхност,
влияещи върху заобикалящите предмети и овладяващи средата. Налице е една глобална
планетарна екоситема, чиито елементи функционират в единство Живото вещество акумулира
в себе си лъчиста космическа енергия, става особено активен агент – освобождава и разпределя
тази енергия в биосферата във вид на своя енергия.
За Вернадский човешката мисъл е планетарно явление. Създала се е нова форма на
биохимична енергия и това е човешката културна енергия.Ученият разбира биосферата като
непрекъснато развиваща се система, която преминавайки през “биотехносферата”, достига до
най-висшия етап в развитието си – “ноосферата”. Но този мислещ пласт, разположен върху
земната повърхност – сфера, в която човек действа чрез своя разум, едва е започнала да се
образува. Ноосферата е глобално планетарно явление, при което трябва да се постигне пълно
равновесие на народите в регионален, расов в социален аспект, и човечеството да стане единно
в икономическо и информационно отношение. Ноосферата няма да бъде изградена напълно,
докато не се прекратят войните между народите, а също и подготовката за тях. Вернадский
разглежда науката като основен фактор, регулиращ човешкото взаимодействие със средата.
Поставя се решаващо начало на една хуманистична еволюционистка насока в мисленето.
Идеите на Вернадский се доразвиват и популяризират от неговия ученик Пиер Теяр дьо
Шарден. Най-значимото философско произведение на Теяр е “Феноменът на човека”
(озаглавено така неслучайно). В него се подчертава непрекъснатостта на еволюционния процес
и възникването на човека от животинското царство. Излага се разбирането, че еволюционната
теория е съвместима с християнското учение за човека. Теяр се опитва да осъществи радикално
обновление на религиозните представи – в противовес на ортодоксалните догми, завещани от
томизма.
Учението на Теяр (или теярдизмът) е известно като “християнски еволюционизъм” и се
възприема като разновидност на религиозната философия. В качеството на изходен принцип се
използва този на всеобщата еволюция – “космогенезата”. Това е “постепенното развитие от
низшето към висшето , едно постепенно усъвършенстване, всеобщ прогрес”. Носител на това

движение, този прогрес, е именно човекът с неговите заложби за непрекъснато нравствено
усъвършенстване. Движеща сила е моралното начало, целеустременото самосъзнание.
Модерният християнски мислител отхвърля старозаветния мит за сътворението от бога
на първочовека – родоначалника на цялото човечество. Човек е резултат от хилядолетна
еволюция на органичния свят, който от своя страна се разгръща на базата на еволюцията на
неорганичния свят. Материята се възприема като “матрица” на духовното начало. На
физическата енергия, която се унищожава по закона на ентропията, противостои духовната
енергия, нарастваща в процеса на своята еволюция. Духовното начало е иманентно на всичко
съществуващо, източник на единството и в скрит вид се съдържа дори в молекулите и атомите.
Всички процеси във Вселената се извършват съобразно иманентни природни
закономерности и без намеса на схвърестествени сили. Но има една невидима сила, която
споява частиците. Теяр я описва по следния начин: “Любовта е влечението, което свързва и
сближава елементите на света... Всъщност любовта е агентът на универсалния синтез”.
Теяр различава няколко качествени стадия в космогенезата: предживот, живот, мисъл,
дух, точка омега. На първия етап еволюцията е “геогенеза” и е свързана с неживата материя.
Формират се галактиките, Земята, молекулите. На втория етап еволюцията е “биогенеза”.
Възниква живата обвивка около Земята – биосферата, различните клетки и животински
организми (психична форма). Третият етап е този на “хомогенезата”. Формира се човекът с
неговата типична среда – ноосферата, като разумна обвивка около Земята. Това формиране
продължава и до днес, доколкото човекът още не е достатъчно съвършен. Въпросният етап е
свързан със самосъзнанието и заема ключова позиция в космогенезата. В бъдеще време:
четвъртият етап е този на “свръхживота”. През него се извършва планетарно обединение на
духовността, духовно самоусъвършенстване на личността по посока към придобиване
качествата на свръхличност. Развиват се добродетелите, войните все повече отстъпват пред
мира, разбирателството и всеобщата любов. На петия етап космогенезата се превръща в
“христогенеза”, постигайки своята крайна цел. Тук свръхчовекът се слива с божественото в
точка омега. Той става “новият Христос” и се въплъщава в универсалното човешко общество.
Естественото преминава в свръхестествено, но то е по-скоро висша фаза в развитието на
духовността, човечността, единството. Богът се възприема от Теяр като развил се свят и
тъждествен с природата. Той не е изходно начало, а крайна точка на еволюцията. Развитието на
духа се изважда от развитието на материята. Чрез преодоляването на един донаучен светоглед
този религиозен представител се стреми да постигне единство между философия и религия.
Разчупването на догмите среща сериозна съпротива в църковните среди, но и печели
множество привърженици, главно младежи от Запада. Впоследствие изиграва важна роля за
стартиране процеса на “преустройството” на Католическата църква.
В края на ХХ в. и началото на ХХІ в. все по-голяма актуалност и популярност
придобива универсалната етика на Алберт Швайцер. Тази етика издига принципа на
“преклонение пред живота” (“veneration vitae”). Лансира се нов подход и нова ценностна
ориентация в съвременната философия. Като върховна ценност Швайцер приема живота – във
всичките му прояви. Да се боготвори не само човешкия живот, а животът изобщо, разбиран
като космически феномен – това е един много разширяващ съзнанието възглед. Съобразно него
нравствеността се разпростира върху растенията, животните, мащабите на Космоса.Светът е
загадъчна проява на универсалната воля за живот. “Аз съм живот, който иска да живее,
обкръжен от живот, който иска да живее”. Още Буда издига моралната заповед “Да се уважава
всичко живо”. Това е защита на естественото право на живот. Да се “благоговее” пред живота е
регулираща житейското поведение нравствена повеля.Понятието за “преклонение пред живота”
съдържа идеята за отговорност.
Швайцер издига своеобразен морално-екологически
императив. Целта е хармонията между човека и универсума. Според Швайцер смисълът на
индивидуалното човешко съществуване е в служенето на другите – доброволно и безкористно.
Чрез него се постига единството на човешките морални и интелектуални съзидателни сили.
“Аз-ът” се идентифицира с другите самостойни прояви на живота, “Аз съм ти” – това е морален
закон. Той налага толерантност и уважение, доброжелателност, състрадание и взаимопомощ,
безкористие. Разумният човек неминуемо достига до съпреживяването на чуждия живот и до
разбирането за свързаността на всички, макар и не еднакви форми на живота. “Нито един човек
не може да бъде за друг изцяло и завинаги чужд. Човекът принадлежи на човека”.

Единствено чрез формиране на подобна позиция спрямо света може да бъде възпитаван
истински хуманизъм и благородство и самата човешка природа да претърпи положителни
изменения. Лансира се нов модел на човека в антипрагматичен план. Цялата планета е негов
“дом”. В духа на космополитизма човекът е възприеман като “гражданин на света”, което
означава да може да работи навсякъде с любов към хората. Личен пример за това дава самият
Швайцер.Да бъдеш човек е отговорност пред живота и висша нравствена повеля.
Универсалната етика на Швайцер, разбирана като философия на живота и практическа
житейска позиция, обединява в едно етиката на себеотдаването и етиката на
себеусъвършенстването. Прогресът се измерва с “творенето на добро”. Само осъзнатият
стремеж да правиш добро може да се противопостави на злото. Човек трябва да “израсне” и по
собствено убеждение и воля да отрече егоизма. Той трябва да разбере, че Вселената е поле на
сътрудничество, а не на съперничество и враждебност.Швайцер особено силно подчертава
етическия фундамент на културата. Развитието на културата той разбира преди всичко като
етически напредък. “Намираме се под знака на упадъка на културата отбелязва мислителят.
Съвременният човек е несвободен, несъсредоточен, нецялостен, губещ се в нехуманност,
предоставил е своята самостоятелност и моралната си преценка на организираното общество”.
Но човекът не е безпомощен и може да прояви активно и целенасочено своята воля за живот.
Културата има две страни: осъществява господството на разума над природните сили,
подчинявайки материята; и осъществява господството на разума над човешките помисли и дух.
В първия случай напредъкът е материален, във втория е духовно постижение. Материалните
достижения не са така съществени в културата. Решаващата инстанция е духът. Материалните
достижения добиват смисъл само доколкото сме в състояние да ги поставим в служба на
усъвършенстването на индивида и общността. “Културата е съвкупността от всички видове
напредък на човека и човечеството във всички области и във всяко отношение, доколкото
служат за духовно усъвършенстване на личността”. Способността за морално усъвършенстване
доказва превъзходството на човека и е основание за оптимизъм.Морално-екологическият
императив на Швайцер се оказва актуална тема във връзка с изработването подхода към
глобалните проблеми на съвременното човечество. На преден план излиза отношението на
човека към живота на Земята. Основният морален закон трябва да намери продължение в
отношението към природата, защото екологичната криза е криза в човешката култура и се
корени дълбоко в една нравствена недостатъчност на цивилизацията ни. Моралът не може да се
ограничава единствено от отношенията между хората, а трябва да бъде свързан с моралната
отговорност за човешкото присъствие в света, за антропогенното въздействие върху природата.
Екологичната криза е доказателство, че достиженията на НТР завариха обществото ни морално
неподготвено да гарантира екологичното равновесие и оцеляването си.
Разбирането за необходимостта от една практически приложима универсална етика
като път към разрешаването на глобалната криза (не само екологическа), намира израз в
учредяването (1968 г.) на една неофициална световна организация за глобално моделиране,
известна като Римски клуб. Представителите на Римския клуб, според които са основният му
Аурелио Печей, Пестел, Месарович, Форестър и др, призовават към “нов хуманизъм”, към
“хармонично развитие на човечеството” чрез “революция в съзнанието”.Изоставени са
обещанията за “безграничен прогрес”, защото прогресът не може да бъде измерван единствено
с икономически, финансови, технически показатели и с господството над природата.
Определяща е способността за развитие на рационален подход към проблемите в момент,
когато човечеството е застанало пред избор – да бъде или да не бъде. Определящ е не
интелектът, а човешкият разум.
Александър Кинг и Бертранд Шнайдер изследват същността и характера на “Първата
глобална революция”. Създава се пъстър спектър от прогнози – песимистични, оптимистични,
алармистки, апологетични. Откроява се необходимостта от формиране на екологично съзнание
и екологична съвест, свързани с отговорността за действията на човека. Това засяга
преосмислянето на цялата ценностна система на индивида и общността.
В книгата си “Да имаш или да бъдеш” Ерих Фром изтъква абсолютната необходимост
съвременният човек да извърши пренасочване от притежателна към битийна нагласа, при която
моралното удовлетворение, солидарността и сътрудничеството изместват на заден план една
мотивация за материална изгода, обвързана с алчност, агресивност и отчуждение. В това се
състои “изкуството да бъдеш”. Фром концентрира вниманието си върху анализа на егоизма и

алтруизма като две основни ориентации на човешкия характери и ги свързва с разрешаването
на глобалните проблеми за просъществуването на човечеството .
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Summary: The Russian School of Geography is a school with traditions which were determining for the
development of the Bulgarian education in Geography for a long period of time. The growing process of
globalization changed the perspective of the Russian educational system and replaced it with the Western
European and the American ones. Despite this fact, a lot of food for thought could be found concerning both the
educational standards themselves and their application in Geography education in Russia and in Bulgaria. They
can be used as a source of plenty of ideas for application during the educational process in Geography and for
the improvement of its quality.
This is a basic ground for analysis of the acting State Education Requirements in both countries, of the
education programmes in Geography and of the textbooks about the induction courses, which is in the sixth
grade in Russia and in the fifth grade in Bulgaria.
The current research deals with the State Education Requirements, the curriculum and the textbooks in
Geography in both countries. Subject of study is their application in the process of Geography education.
It is a comparative research and is carried out on the basis of a set of criteria. Conclusions are drawn
about the positive and the negative sides of the both education systems in Geography in the fifth and sixth
grades.

Руската географска школа е школа с традиции, които дълги години бяха определящи за
развитието на българското географско образование. Засилващият се процес на глобализация
измести гледната точка от руската образователна система и я замени с тази на
западноевропейската и американската. Въпреки това могат да се намерят много поводи за
размисъл, както по отношение на образователните стандарти, така и по отношение на тяхното
приложение в обучението по география в Русия и у нас. Те могат да бъдат източник на много
идеи за прилагане в процеса на обучение по география и за подобряване на неговото качество.
Това е един от мотивите за анализ на действащите учебни планове и ДОИ в двете
страни, на учебните програми по география и на учебниците за въвеждащия курс, който в Русия
е в шести клас, а в България е в пети клас.
Другият мотив е свързан с актуалността на темата, породена от необходимостта от
промяна на посочените нормативни документи в България по време на обсъждане на Закона за
предучилищното и училищното образование и произтичащите от него нормативни актове и
ползване на някои страни от положителния опит на руската школа по отношение на
структурата, съдържанието и оформлението на учебниците по предмета.
Обект на настоящото изследване са учебните планове, ДОИ, учебните програми и
учебниците по география за въвеждащия клас в двете страни. Предмет на изследване е тяхното
приложение в процеса на обучение по география. Изследването има сравнителен характер и се
провежда въз основа на система от определени критерии при прилагане на основния метод –
контент анализ.

Учебен план
Българският и руският учебен план, по които се реализира обучението по география във
въвеждащия курс се различават по своята структура, название на учебния предмет, хорариум
часове и начална година на изучаване.
Структурата на българския учебен план обхваща три типа подготовка – задължителна,
задължителноизбираема и свободноизбираема, като възможността за избор се регламентира
при избираемите подготовки [1]. Предметът география и икономика се изучава с хорариум от
204 часа в прогимназиален етап и 144 часа в гимназиален етап, а в V клас, в който се поставя
началото на изучаване, е 51 часа.
В базисния руски учебен план съществуват два компонента – федерален и регионален [2].
Между тях има определено изискване за съотношение от хорариума часове, който е 75 % към
10 %. Останалите 15 % се преразпределят между учебното заведение и резерва часове за
учителя. Частта часове от базисния учебен план за регионалния компонент и тази за учебното
заведение дават възможност за въвеждане на нови учебни предмети и модули, както и за
провеждане на индивидуални и групови занимания, за реализиране на индивидуални
образователни програми и самостоятелна работа на учениците в лаборатории, библиотеки,
музеи и провеждане на регионални теренни изследвания.
В сравнение с българския учебен план това го прави по – гъвкав и дава възможност за
рационално преразпределение на хорариума часове, в т.ч. и в полза на учителя и
индивидуализиране на учебния процес и на географското образование.
Базисният учебен план на Русия е съобразен със степените на общото образование, които
са начално общо образование (1 – 4 клас), основно общо образование (5 – 9 клас) и средно
(пълно) общо образование (11 – 12 клас). В основното общо образование географията като
учебeн предмет се изучава с 245 часа, от които 35 часа в VІ клас и по 70 часа в VІІ, VІІІ и ІХ
клас. Допълнително към тези часове се включват часовете от регионалния компонент и
часовете в VІ клас стават 68.
Държавни образователни стандарти
В българските нормативни документи държавните образователни стандарти (ДОИ)
определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална подготовка. Те са
разработени по културно – образователни области (КОО), като са обособени пет ядра на
учебното съдържание по география и икономика [3]. В V клас от петте ядра се реализират
четири:
- Ядро №1 – „Земята като планета и нейният природен облик”;
- Ядро № 2 – „Население, политическа и стопанска карта на света”;
- Ядро №3 – „Географска картина на света”;
- Ядро № 5 – „Източници на информация и работа с тях”.
По такива стандарти се работи и в Русия [4]. Те са пет на брой и в VІ клас намират
приложение следните:
- „Източници на географска информация”;
- „Природата, Земята и човека”;
-„Природоползване и геоекология” [5].
Въпреки определени разминавания в броя ядра и техните названия, се отчита общата
тенденция на преобладаване на сходна географска тематика и спазване логиката на
географската наука в този въвеждащ курс.
Наблюдават се различия по отношение на структурата на стандартите, като в
българската учебна документация не е напълно изяснена тяхната същност, а в руската се
свеждат до конкретна цел, задължителен минимум и резултати от обучението на всеки
стандарт.
Очаква се формулираните в законопроекта за предучилищното и училищното
образование Държавни образователни стандарти (ДОС) да заменят ДОИ и да обхванат всички
звена в образователния процес – общообразователната подготовка, учебния план, оценяването
на резултатите от обучението, документите, учебниците и учебните помагала, статута и
професионалното развитие на педагогическите кадри и др. [6].

Сравнени с ДОИ техният обхват е много по – голям, но остава проблемът за стиковане
на такъв голям и разнороден набор от дейности в системата на училищното образование и
привеждането им към определени стандарти с точни измерители.

Учебна програма
По ядрата на учебното съдържание от ДОИ в българската учебна документация са
разработени учебните програми, в които са формулирани определени стандарти с
декомпозирани очаквани резултати [7]. Те са по – детайлни в сравнение с руската учебна
програма [8].
Учебната програма за V клас съдържа шест взаимнообусловени части, които формират
рамката на класно – образователната стратегия. Те се свеждат до: цели, очаквани резултати,
учебно съдържание, идеи за контрол и оценяване и методически указания.
В руската учебната програма за VІ клас се акцентира върху основното учебно
съдържание с примерно разпределение на учебните часове по раздели и теми и на
методическите указания за практическа работа. В края на програмата има изисквания за
овладяване на общообразователния минимум.
Учебници
Така структурираните учебни програми имат за цел да послужат като основа за
разработване на учебниците по география за съответните класове и се явяват основен източник
на информационно и ресурсно осигуряване. На анализ са подложени учебникът по география и
икономика на “Булвест 2000” за пети клас [9] и учебникът за шести клас по география на
издателство ”Дрофа” [10].
Основният използван метод е контент анализ, който се провежда въз основа на четири
основни показателя, които се свеждат до съответствие с учебната програма, външна структура,
вътрешна структура – текстови компоненти и вътрешна структура – извънтекстови
компоненти. За по – подробен анализ показателите са разделени на двадесет и един критерии
(Табл. 1).
При анализа на критериите се прави количествена оценка по следната скала:
- 4 – когато е установено пълно съответствие между учебника и съответния критерий;
- 3 – когато в учебника са установени несъществени отклонения от съответния
критерий;
- 2 – когато в учебника са установени пропуски и отклонения от съответния критерий,
част от които са съществени;
- 1 – когато в учебника има съществени системни пропуски и отклонения от съответния
критерий.
- 0 – когато изследваният елемент липсва.
Таблица 1.
Показатели и критерии за анализ на учебниците за въвеждащия курс на обучение по
география
№
по
ред
1.

2.

Показатели

Критерии

Учебник
– Учебникбългарски
руски
„Булвест 2000”
„Дрофа” 2011
Съответствие
с 1.1
Съответствие
на 4
4
учебната
съдържанието на учебника
програма
с програмата относно:
1.1.1 ядра
1.1.2 очаквани резултати
3
4
1.1.3 теми
4
4
1.2 Логика на учебното
съдържание
1.2.1 Спазена логиката на 4
4
учебната програма
Външна структура 2.1 Въведение
4
3

3.

4.

Вътрешна
структура
текстови
компоненти
Вътрешна
стуктура
извънтекстови
компоненти

Общ брой

2.2
Съдържание
съответства на учебната
програма
2.3 Разработени всички
учебни
единици
(в
съответствие с учебното
време)
2.4 Речник
2.5 Азбучен указател
2.6 Библиография
3.1 Основен текст
– 3.1.1 Структуриран в абзаци
3.1.2 Стил
3.1.3 Достъпност
3.2 Допълнителен текст
4.1 Апарат за организиране
– на усвояването
4.1.1 Илюстрации
- единство с текста
- източник на информация
- равномерно разпределение
- размер
4.1.2 Апарат за ориентиране
- разграничаване на шрифта
- рубрики
- символи

4

4

3

4

4
0
4

0
4
0

3
2
2
4

4
4
4
0

4

4

4
3
2

4
4
4

2
4
3
67

4
0
4
67

По първия критерий и при двата учебника се дава максимален бал, заради пълно
съответствие на съдържанието на учебниците с ядрата на учебната програма.
По критерий 1.1.2 съответствието в българския учебник е непълно, защото липсва
информация, както в учебното съдържание, така и в апарата за контрол за приложение на
знанията в практиката. Пример за това е стандарт от учебната програма №1 по ядро 3, очакаван
резултат № 4 (примери за използване на географията), който не се реализира в учебника. Това
се установявя и по отношение на ядро 1, стандарт 2, очакван резултат 2 (дийствия с мащаба и
градусната мрежа); ядро 1, сандарт 1, очакван резултат 3 (представя в подходящо изабражение
особеностите на Земята); ядро 1, стандарт 3, очакван резултат 4 (представя природните
компоненти и природните зони в подходящи изображения); ядро 1, стандарт 4, очакван
резултат 3 (обяснява оскъдността на някой ресурси и необходимостта от рационалното им
използване).
В руския учебник планираните очаквани резултати по ядра намират отражение в
учебното съдържание и в апарата за контрол.
По критерий 1.1.3 в българския учебник темите са 50 на брой и са обединени в следните
11 раздели:
- „Какво знам и мога в началото”;
- „Географията древна и съвременна наука”;
- „Изобразяване на Земята: глобусите и географските карти – огледалата на нашата
планета Земя”;
- „Земята – планета от Слънчевата ситема”;
- „Литосфера”;
- „Хидросферата – водната обвивка на Земята”;
- „Атмосфера”;
- „Педо и биосфера”;
- „Природните зони на Земята”;
- „Хората и Земята”;

- „Световно стопанство”.
В руския учебник темите са 55 на брой и са обединени в 5 раздела:
- „Въведение” – където се включва информация за географията като наука,
пътешествията и географските открития, за Земята като планета от Слънчевата система;
- „Видове изображения на земната повърхност”;
- „Строеж на Земята. Геосфери”;
- „Население на Земята”;
- „Влияние на природата върху живота и здравето на човека”.
Прави впечетление по – големият брой теми и раздели в българския учебник, при по –
малък хорариум часове в сравнение с руския, което се отразява на процеса на обучение и
довежда до информационна претовареност на учениците, както и до понижаване мотивацията
им за учене и намаляване на техния интерес към учебния предмет.
От учебника могат да отпадне разделът, свързан със световно стопанство, както и
темите за религия, културни традиции и бит на населението; съвременна политическа карта на
света и международни организации, с оглед на изискването за достъпност съобразно
възрастовите особености на учениците. Мотив за отпадането им е тяхното по – трудно
усвояване.
Може да се увеличи съдържанието и броя на темите за географска карта, градусна
мрежа и работа с нея. Като цяло трябва да се намали броят на уроците за нови знания и да се
увеличи този на уроците за дейности.
Спазването на логиката на учебното съдържание и в двата учебника по критерий 1.2.1
води до изграждане на обективна представа за природата на планетата като система, за
единството между елементите на природната среда, което е основа за извличане на правилни
съждения и умозаключения с оглед формиране на модели на поведение и отношения.
Критериите от 2.1 до 2.6 анализират външната структура на учебниците.
И в двата учебника има въведение, в което се дава кратка информация за учебния курс. То е по
– рационално в българския учебник, защото обяснява основните елементи в структурата на
учебника и апарата за контрол според нивото на познавателна дейност, както и основните
типове уроци, разработени в учебника.
По отношение на съдържанието, като елемент на външната структура на учебника се
отчита съответствие и в двата учебника, но това в руския е разработено с по – голяма степен на
подробност.
По критерий 2.3 в българския учебник са разработени всички единици в съответствие с
учебното време, но част от тях включват голям обем учебна информация, която се свежда до
понятия и факти, което не дава възможност за тяхното усвояване в рамките на един учебен час.
Пример в това отношение са темите за климатични пояси и области, природни зони,
съвременна политическа карта на света, география на земеделието и др.
В руския учебник при хорариум от 70 часа присъстват 55 урочни единици, но в
приложението на учебника са дадени темите за практически работи и екскурзии, свързани с
федералния компонент на учебния план. По този начин се реализира една от целите на
федералната учебна програма за прилагане на знанията и уменията в практиката. Прави
впечатление, че руският учебник има добра практическа насоченост, за разлика от българския.
И в двата учебника са разработени всички типове уроци, без уроците за контрол.
Въпреки това, в руския учебник апаратът за контрол съдържа по –голям брой задачи, които
съответстват на различни равнища на познавателна дейност и изискват операциите анализ,
сравнение, обобщение и изразяване на лично мнение. Част от тях включват познаване на
модели на поведение (действие по време на пожар, по време на природни бедствия, при
земетресение, наводнение, смерч, както и при ежедневни ситуации).
При въпросите и задачите от апарата за контрол на българския учебник се наблюдава
преобладаване на въпросите, които изискват репродукция и по –малко приложение на
теоретичните знания. Това може да се преодолее, ако се подобри качеството на апарата за
контрол от методична гледна точка, което ще допринесе за улесняване работата на учителя и
предизвикване на интерес у учениците.
Отчита се преобладаване на уроците за дейност в руския учебник, които са 18, а в
българския – 7, обединени в рубрика “Географска работилница”.

По следващия критерий в руския учебник няма речник, но има указател на геогафските
термини. Това се отбелязва като слабост, но същевременно може да се подчертае, че всички
нови понятия са посочени в основния текст заедно с тяхното съдържание и са цветово
откроени. Въпреки това, наличието на речник би улеснило работата с учебника.
Обратна е ситуацията с азбучния указател, който липсва в българския учебник.
По критерий 2.6, свързан с библиографията, болшинството от предложената литература
в българския учебник е остаряла. По – голяма част от заглавията са издадени преди 1990
година, а само три са издадени след 2000 година. Основната препоръка е свързана с
актуализиране на библиографията, която да се разнообрази с интернет сайтове.
В реския учебник библиография липсва.
По отношение на текстовите компоненти на анализ са подложени основният текст и
допълнителният текст.
И в двата учебника основният текст е структуриран по абзаци. В българския учебник
той е в по – голям обем, понякога на две и три разгъвки, предимно при уроците за природни
зони и световно стопанство. Поради тази причина по този критерий получава три бала.
В руския учебник учебното съдържание на всяка тема е събрано на една разгъвка, което
съответства на възрастовите особености на учениците. В него присъства и художествен текст,
който изпълнява мотивиращи функции и подпомага усвояването на учебното съдържание.
Стилът на изразяване в българския учебник е оценен с два бала. Той може да се
промени по отношение на занижаване на неговата сложност, както и изчистване в стилово
отношение. В руския учебник стилът е точен, ясен и поднесен с необходимата степен на
достъпност, което допринася географията да се възприема като разбираем, лесен, интересен и
желан за изучаване предмет във въвеждащия курс на обучение.
Степента на достъпност в българския учебник също е нарушена, поради което той
получава два бала. Голяма част от учебното съдържание в урочните единици за население,
стопанство, политическа и стопанска карта, както и в уроците за външни обвивки на Земята до
известна степен съответства на съдържанието от учебниците от старата учебна програма в
осми и девети клас. Това затруднява процеса на усвояване и се отразява върху качеството на
знанията и тяхната резултатност.
В руските учебници допълнителен текст липсва, което е недостатък за учебника и той
получава нула бала. В българския учебник допълнителният текст е налице и е организиран в
рубрики, които водят до подпомагане разбирането и усвояването на основния текст. Рубриките
са следните:
- „Какво ново знам и мога?”;
- „Любопитно”;
- „Още нещо за...”.
Апаратът за организиране на усвояването се използва основно за мотивиране и
обобщение. Към него се отнасят илюстрациите (критерий 4.1.1), които са представени от
основни и подпомагащи усвояването на учебното съдържание: фотоси, схеми, таблици,
картограми, картосхеми и картодиаграми.
В българския учебник преобладават фотосите, картограмите и схемите, а в руския –
освен посочените и таблици. Те способстват за извличане на закономерности за формиране на
картографски представи и за по – трайно усвояване на знанията. Те са интегрирани с основния
текст и част от тях служат като източник на информация.
В българския учебник добре илюстрирана са темите – „Хората и природата”, „Видове
географски карти”, „Характеристика на климатичен пояс” и др. В руския учебник всички уроци
са добре илюстрирани и синхронът между основен текст и илюстрации е по – добър.
По отношение на оптималността на илюстрациите в българския учебник има слабости
при съотношението между основни илюстрации и подпомагащи усвояването илюстрации; по
отношение на техния брой, който не е равномерно разпределен и по отношение на
съотношението текст към илюстрации.
Във връзка с размера на илюстрациите също има разминаване в българския учебник.
Водещ фактор за включването на отделните илюстрации в извънтекстовите компоненти е
степента на атрактивност, а не научната информация, която насят и съответствието на
големината им към размера на реалния обект в природата. В уроците за природни зони и в

уроците за дейност илюстрациите трябва да се прецизират като брой и като представителност.
Поради тези причини той получава два бала.
В руския учебник размерът на илюстрациите е уеднаквен и тяхното място в учебника е
прецизирано.
Апаратът за ориентиране в двата учебника се свежда до шрифт, рубрики и използвани
символи (критерий 4.1.2).
По отношение разграничаването на шрифта, в българския учебник е направен опит за
разграничаване на отделните смислови блокове във всеки урок и при някои понятия.
В руския учебник са разграничени шрифтове за раздел; тема на урок; смислов блок;
понятие; ново понятие, въвеждащо се чрез дефиниция; въпроси и задачи. Това разнообразие
подпомага процеса на усвояване на учебното съдържание.
В руския учебник липсват рубрики, а в българсия има такива, част от които са
подложени на анализ при критерий 3.2.
По – голям брой символи се разграничават в руския учебник, които се отнасят до тип на
урока, раздел, въпроси и задачи, извеждане на правила с помощта на дефиниция.
В българския учебник символите се свеждат до обозначаване на въпросите и задачите
според степента на тяхната трудност и до цветови полета, свързани с усвояване на правила за
дейност. В него липсва номерация на темите и съотнасяне на темите към даден раздел. Тези
причини са основание за получените три бала.
Въз основа на изведените качествени показатели и критерии и тяхната количествената
оценка се получава однаква стойност за двата учебника (67 бала). Това се може да се обясни с
факта, че и двата учебника отговарят на основните изисквания за съответствие на ДОИ за
учебно съдържание и на учебната програма.
При двата учебника се
отчитат определени пропуски,
което е резултат от
несъобразяване на авторите с изискванията за написване на учебник, който поставя началото на
училищния курс по география и има пропедевтичен характер.
Установяват се следните закономерности:
- При руския учебник преобладаващата част от баловата оценка е максимална, което
говори за разработена практика в областта на училищните учебници и точно съответствие на
определени критерии.
- Друга част от баловото изражение на критериите при него е минимално, което показва
тяхната липса, с оглед разтоварване на учебника в информационно отношение.
- Основна препоръка към руския учебник е необходимистта от разработване на речник и
библиография, които биха подобрили неговите качества и улеснили използването му в процеса
на обучение по география.
- При българския учебник ситуацията е различна, тъй като в него са представени всички
критерии, но те не са оптимизирани.
- Основните препоръки към него са свързани с необходимост от: подобряване на
вътрешната структура и прецизиране на основния текст в отделни абзаци по отношение на
неговия стил и степен на достъпност; подобряване на броя, качеството и размера на
илюстрациите; разнообразяване на шрифтовото оформяне; залагане на въпроси и задачи с
практическа насоченост и по – голямо методическо разнообразие по отношение прилагане
равнищата на познавателна дейност.
Въз основа на направения анализ на учебния план, ДОИ, учебната програма и
учебниците за въвеждащия курс на обучение в двете страни могат да се формулират следните
изводи, които да подпомогнат процеса на разработване на новата нормативна база у нас и да
подобрят качеството на учебниците по георафия и икономика:
1. Учебния план да се отличава с по – голяма гъвкавост, която може се изразява в
наличието на компоненти с различно участие във формиране хорариума на учебния
предмет, което поставя възможност за изборност и липса на унифициране.
2. Да се разтовари учебното съдържание на този въвеждащ курс, като отпаднат раздела за
световно стопанство, както и темите за религия, културни традиции и бит на
населението; съвременна политическа карта на света и международни организации.
3. Да бъде разширено съдържателното присъствие на темите за изобразяване на планетата
Земя, с оглед формиране на начална картографска култура и на умения за ориентиране в
пространството, които са важни за курса на обучение по предмета и практиката.

4. Да се засили практическата страна на обучението в курса чрез увеличаване на уроците
за дейност, както и на игровия елемент при въпросите и задачите, с оглед подобряване
степента на достъпност на конкретното учебно съдържанието.
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Аbstract Skill-forming is a permanent goal of geography educational process. Territory – an unseparable
part of this subject – supposes putting an accent on its dimensional spread. Unique aspect of the geography as a
science and as a school subject, it refers to orientational skill-forming (real or map-related).
A main role in the planning and realization of the skill-forming process, have the geography teachers.
They are the ones who can put in practice any idea. In order to do this properly, they have to accept the concept
as their own, and to create stimulating and productive learning environment.
Thorough, target – oriented consideration of each of its components, flexible planning of students’
activities, demonstration of the importance of its differentiation and individualization – these are only a couple
of the basic requirements for the teacher as a mediator in the learning process.

Обучението е цикличен и акумулативен процес, свързан с постоянното формиране,
обновяване и разширяване на познанието. Класическата му организация в учебна среда
предполага като резултат формирането на триединна система „знания - умения - навици“,
позволяваща успешната социална реализация на обучаемите в перспектива. Новите
образователни концепции обвързват ученето с усвояване на ценности, „изразяващи се в
релациите: знания - мислене, знания - познание, знания - можене, знания - разбиране, знания култура“ [11, с.72].
Обучението е уникално и индивидуално за всеки ученик. Реализира се чрез вместване
(напасване/интегриране) на нови знания и умения във вече съществуващи структури.
Придобиването на смисъл на всяко от тях, т.е. личностната значимост, е важен мотивиращ
фактор по отношение разбирането, задълбочеността на осмислянето, интерпретирането и
прилагането на уменията.
То е много по-ефективно когато е осъществено чрез активно съучастие в синхрон с
подкрепящата, насочваща, координираща дейност на учителя, тъй като се възприема като
съвместна учебна дейност, представляваща взаимодействие между обучител и обучаем, т.е.
„съгласувана активност за обмен на информация, изработване на единна стратегия за дейност,
възприемане и разбиране на другия” [3, с. 15].
Процесът на училищното обучение е „движение на подредени и взаимосвързани,
периодично повтарящи се състояния, създадени от връзките и взаимодействията между
преподаване, учене и учебно съдържание” [15, с. 221], т.е. като обективно придвижване от цел
към резултат. Ако целта е формиране на умения (респ. географски), то постигането й е
обективно детерминирано от планираните дейности и компетентността да се реализират от
обучаващ и обучаеми. Преднамереност, целенасоченост, организираност и относителна
контролираност, многозначност, обратимо преобразуване на информация, вариативна
резултатност са характеристики на процеса на изграждане на учебни умения.
Прилагането им се обезпечава чрез конкретни педагогически (дидактически) технологии.
В образователен контекст са възприемани като процедура от взаимообвързани и
последователни техники с ясно предвидими резултати. Те са една от най-динамичните

категории, отличаваща се с „непрекъснато експериментиране, за да се достигне до отговор на
променените потребности на образователната среда [19, с. 15]. Пряко рефлектират върху
процеса на изграждане на учебни умения чрез разнообразието от практически решения, които
предлагат в зависимост от спецификата на дидактическата ситуация; вариативността на
инструментариума за достигане решението на педагогически проблем; ясно определените
позиции на обучаван и обучаеми; ефективността на своевременната обратна връзка и контрол
на резултатите.
Умението е продукт изключително на самостоятелната дейност на обучаемия. Този
факт се обвързва с необходимостта от постепенност в действията, конкретност и еднозначност
на инструктивните предписания, навременна корекционна намеса от учителя при
необходимост, перманентен контрол. В продължителния процес на изграждане на всяко умение
трябва да се намери точния баланс между степента на сложност на учебните задачи и похватите
(индуктивни, дедуктивни, традуктивни и рефлективни), чрез които те се решават; между
потенциалните възможности на учениците да прилагат конкретни способи, прийоми и
операции при различна степен на афективни или психомоторни усилия спрямо учебното
действие и повторението като необходимост за затвърждаване/усъвършенстване.
В препоръките на ЮНЕСКО като цел на съвременното образование се определя
необходимостта от формирането на общоучебни умения за: активно участие в процеса на
обучение; самостоятелна мотивация; способност за събиране и използване на информация;
създаване и използване на схеми; класификация и интерпретация на информация; приложение на
старо знание в нова ситуация; селективно общуване [по 13, с. 60]. Към общоучебните умения се
включват още: да се структурира учебния материал, използва учебника, организира учебната
дейност, спазват правила [1]; система от логически прийоми на мислене, съсредоточване на
вниманието, запомняне, анализиране [18, с. 58]; изследователски, за вземане на решения, решаване
на проблеми [7, с. 48-49]. Формирането им е продукт (и процес) на обучението по всички учебни
предмети, а качеството на изграждането е база за усвояване на специфични умения.
Взаимообвързаността между знания и умения се изследва в общодидактически и
частнодидактически аспект. Уменията се възприемат като втория важен компонент на учебното
съдържание и производни на нивото на усвоеност на знанията. Наричат ги „действени,
функциониращи знания“ [17, с.78].
Според F. Aydin концепцията за пълноценно съвременно географско образование
предполага „усвояване на умения, познания и фундаментална база учениците да разбират себе
си във взаимовръзка с природата и другите хора по света“ [21, с. 276].
Териториалността като атрибутивен белег на географията предполага търсене на отговор
на въпроси в пространствен контекст. Към тях са насочени географските умения. Уникални за
географията като наука и учебна дисциплина, с тях е свързано формирането на умения за
пространствена ориентация (в реалното пространство и/или неговото условно изобразяване).
Съчетани с информационни и комуникативни, те очертават области на възможност за активно
практико-приложно географско обучение.
Формирането на географските умения е перманентна цел на географското образование.
Декомпозирането до ниво тематична единица я конкретизира в оперативна за дейността на
всеки учител. Емпиричните проучвания върху усвояването, прилагането, трансферирането
(надграждане на основа вече формирани) на умения в обучението по география показва
съществени различия, в зависимост от стила на преподаване. Констатира се нарастващ опит за
съответствие на изискванията на учебната документация. Констативните обобщения ни дават
основание да очертаем няколко съществени проблемни аспекта:
 формалното отношение към изграждането на умения (от страна на обучаеми и/или
обучаващи);
 липса на координираност спрямо степента на формираност на конкретно умение между
етапи и степени на обучение;
 осъществяването на контрол върху учебните постижения спрямо уменията отстъпва
значително спрямо този за знанията;
 епизодично се подлагат на анализ констатираните затруднения от страна на обучаемите
без последваща корекционна дейност.

Усвояването на система от географски умения е комплексен процес с многофакторна
съдържателна, дейностна и личностна детерминация. Ако се направи аналогия с концепцията
на Д. Кънчев [9, с. 46] за структурата на географското знание, то уменията би трябвало да се
представят като система, а не сбор. При спираловидното организиране на системата в центъра й
би трябвало да се поставят картографските умения.
Приемайки за отправно твърдението, че мисията на съвременното образование е „не да
дава на подрастващия индивид готови образи, а да култивира у него самосъзнание и
самочувствие за вътрешна сила и способност самостоятелно да организира света в образи“ [8, с.
16], оценяваме картографските умения и компетенции като ключови за нейното реализиране.
Знанията и уменията в обучението по география представляват сложно действаща
система от понякога трудно проследими взаимовръзки. Формирането на понятийния апарат (на
ниво географски обекти директно, а на ниво причинно-следствени връзки индиректно) се
визуализира в и чрез географската карта. Тя е компонент на ученическото ежедневие, основно
дидактическо средство, което позволява на учениците да „видят” различни по обхват
територии, да формират пространствено-времеви представи. Картата неизменно присъства в
обучението по география при всички радикални или постепенни реорганизации на училищното
обучение.
Нивото на формираност на картографски умения е комплексен резултат на
продължителен процес. Те са сред най-константните компоненти в географското обучение.
Изграждането им е следствие на системна учебно-познавателна дейност чрез „взаимовръзката
между много уроци, подредени съгласувано, чиито резултати надхвърлят сумата от резултатите
на отделните уроци“ [23, с.108].
Основна роля за планиране и реализиране на този процес има учителят по география.
Учителят е този, който прилага всяка концептуална идея на практика. За да го направи
качествено, трябва да я приеме като собствена, създавайки стимулираща и продуктивна среда
за учебно-познавателна дейност.
Възприемането на картографските умения като важна съставна част на географската
култура е отправната точка за целенасочено организирано учебно взаимодействие по тяхното
изграждане.
Според Международната харта за географско обучение „учителите са най-ценният ресурс
в образованието” [12, с.31]. В съвременното училище учителят не е просто източник на
информация, а е призван да формира в учениците умения за активна работа с нея. Затова към
ролите, които са определяни от Ст. Жекова [5, с.7], М. Андреев [2, с.20], Ж. Карапенчев [6, с.
22], Д. Кънчев [10, с.34] като: „използващ себе си в решаване на проблеми“, „творец“,
„информатор“, „наблюдател“, „оценител“, „авторитет“, „консултант“, „приятел“ и др. трябва да
се добавят нови - адекватни на променените реалности.
Не е възможно учениците да бъдат обучавани ефективно без сериозни познания от страна
на учителя за мотивацията, концентрацията, вниманието, паметта и мисленето, а не на
последно място в обучението по география – въображението. Ако има неправилно прецизиране,
рискът да не се подберат необходимите дидактически механизми за адекватно педагогическа
въздействие е голям. Обратното – сериозната педагого-психологическа подготовка прави
възможна обоснованата проекция на многовариантна система от условия за активна учебнопознавателна дейност.
Целеобвързано детайлно обмисляне на всеки от компонентите на урока, гъвкаво
планиране на учебната дейност върху принципа на интерактивността, насочване към
индивидуализиране и диференцирането й са само част от основните изисквания към
професионалната му компетенции. Те се вписват в професионалната роля на учителя като
модератор на учебния процес.
В превод от лат. moderato означава управлявам, ръководя, насочвам, регулирам. Овластен
да взаимообвързва множество видими и невидими компоненти в системата на географското
обучение, учителят носи отговорността да развива обективно географско мислене в обучаемите
на основа връзки между данни и факти, възприемани в конкретиката (пространствена, времева)
на дадена ситуация. В контекста на образователните потребности Е. Пенчева [16, с.60]
определя тази роля като посредничество между: изисквания и възможности; усвоени и нови
знания/умения; източници на информация и образователни цели; учебно-познавателната
дейност на отделните ученици и собственото си поведение.

Ограничението на времеви и дидактически ресурси предполага
голяма доза
интуитивност и дори случайност в дейността на учителя. Професионалното му ежедневие е
свързано с фиксация на набор (комплекс) от методи, които опонират на определен стил на
преподаване. На база конкретното учебно съдържание чрез комбинацията им (вариацията се
изразява най-вече в подбора спрямо макрострурните компоненти) учителите разработват
виртуалния сценарий (мисления модел) на всеки свой урок.
Дейността на учителя в посока цялостната организация и контрол над динамично
променящите се дидактически ситуации е предопределена от сложно съчетани знания, умения,
личностни характеристики и компетенции.

фигура 1 Структура на професионалната дейност на учителя [по 28, с. 80]

Генезисът им, както подчертава R. Barnett, „не може да бъде покрит с никаква концепция
за стандартизирана компетенция“ [22, с.49].
Очакванията към учителя често са обвързани с: „попълване липсите в учебната програма
и образователните ресурси, качествено преподаване на определено учебно съдържание,
контрол върху случващото се в класните стаи и извън тях“ [25, с. 53]. Многоаспектните
очаквания предполагат отговорно и ангажирано планиране на всеки детайл в съдържателно и
процесуално-действено отношение.
Ролята на учителя като модератор нараства във връзка с многостранността на
информационните потоци, които насищат учебното и извънучебно пространство (тематични
географски сайтове, картни и картографски изображения в електронен вариант) като найсъществената особеност на съвременният етап. От една страна, това повишава изискванията
към дейността на учителя, а от друга я разкрепостява (акумулатор на идеи и възможен ресурс за
решение на ежедневни дидактически проблеми).
Дори и при най-творческия тип учители за съжаление са забелязва голяма доза
подценяване по отношение формирането на картографски умения и навици в обучението по
география за сметка на приоритетното усвояване на знания. Проучвания на преподавателската
практика доказват, че картата „не се използват в класната стая като локализирана база данни, а
основно като доказателство в подкрепа разказа на учителя“ [24, с.474]. Или картата не се
използва за отговори на въпроси като „къде?“, „защо там?“, а подкрепя твърдението „там
където...“. Това води до липсата на потребност за промяна на дейността в посока
удовлетворяване на многопосочните интереси на учениците за развитие на тяхната
самостоятелност. Уменията в географското обучение все още са свързвани основно с

използването на географската карта като средство за визуализиране на изучаваното учебно
съдържание.
Задача на учителя при използването на географската карта като дидактическо средство
чрез методическия инструментариум, състоящ се от многообразни методи и прийоми за
учебно-познавателна дейност, са да установява затрудненията, пропуските и типичните грешки
при използването й, причините за констатирането им (обективни или субективни) и да ги
коригира своевременно. В следствие на констатациите е необходимо да се конструира
алгоритмичен модел за ефективно формиране на картографски умения, в който да са
съобразени индивидуалните и групови (на класа) възможности, нагласи и интереси. В него
трябва да се потърси разумния баланс между необходимите интелектуални и практически
умения за работа с географската карта.
Необходима е принципна критичност от страна на учителя по отношения на изискванията
към степента на формираност на картографските умения, която се основава на теоретична, а не
на интуитивна или емпирична база.
В контекста на възприемането на географската карта като основен инструмент за
разбиране организацията на пространството, професионално предизвикателство пред всеки
учител е да я използва така, че да се превърне в „реален концептуален механизъм за тълкуване
на територии, който учениците трябва да могат да управляват“ [20, с. 473].
Сложни и абстрактни обяснения, свързани с конкретно умение или използването на
картографски изображения като източник на информация, които са често наблюдавани в
учебно-преподавателската дейност на обучителите, водят до чувство за неувереност в
собствените знания, умения и възможности в обучаемите, т.е. имат силно демотивиращо
въздействие. Аналогичен ефект имат неточните инструктивни указания или пресиране на
учебното време, което се предоставя за изпълнение на конкретна дейност или действие.
Ежедневието на всеки учител е съпътствано със ситуации, които трябва да се
самоанализират. Целта на този текущ психологически анализ се състои не в елементарна
констатация за успехите и неуспехите, а в това „да се установят причините за неуспехите и да
се диференцира случайният успех, когато учителят не знае как се е стигнало до него, от успеха,
предварително планиран и подготвен от него” [14, с. 10]. Дейността на учителя резонира в
поведението на учениците (ученето), а при съвременната организация на всяка образователна
система „учителят и училището са оценявани според подготовката и постигнатите резултати на
техните ученици“ [26, с. 6019].
Училищната география е призвана да изгради специфичен образователен феномен –
географската култура на учениците, използвайки менталните им възможности да извървят пътя
от собствените си разбирания към познанието. Факторите за успешността на процеса са
обективни (адекватно формулирани нормативни изисквания, обвързани с конструиране на
обучението на фундамента на географската, методическа, педагогическа, психологическа
наука) и субективни (мотивираност и компетентност да се следват целите от обучаеми и
обучител).
Географските умения, взаимнодопълващи се със знанията и компетенциите, участват във
формирането на модел на поведение. Това предопределя същественото им социално значение.
Географското му измерение е асоциирано със символиката на пространството като естествена
рамка за развитие на всяко общество.
Зад привидно неутралния облик на модела на света, който формира училището,
географските ориентири спрямо съвременните процеси са едни от най-въздействащите върху
детското съзнание. Трябва да се използват адекватно при формиране на съпричастност към
природни, демографски, социални проблеми. Поради това предизвикателство пред
географското обучение е да изгради сигурност в учениците по отношение възможностите им да
разбират пространството (реално или виртуално). Достига се чрез системна учебна дейност с
различни форми на генерализираното му представяне – карти, картографски изображения и
модели в статичен и динамичен формат. Чрез тях географското познание губи част от
абстрактността си, позволява да се откроят пространствени структури и отношения, които чрез
езика на картографията придобиват външна реалност.
Географията на бъдещето все повече ще изучава не толкова реалното пространство,
колкото различни варианти на виртуално. Адаптацията на картографията трябва да е свързана с
„трансформирането на първичната географска карта до най-неочаквани образи, за да е

възможно да съответства не на географска, а на ментална реалност“ [4, с. 452]. В тази връзка е
необходимостта да се формира умението за използване на географската карта „с поглед към
ежедневието – знанието да се ориентира с „мисления компас“, което всеки човек притежава
като резултат на географското си познание“ [по 27].
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The article presents the results of a survey among existing teachers from different types of schools on
actually existing practice of using ICT in the learning process.
It also presents the popular idea of ICT as a learning tool, its advantages and disadvantages, and the
difficulties that could occur when applying it (according to the understanding of the respondents). General
conclusions have been also formulated.
The content is illustrated with graphics.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) осигуряват разнообразие от
методи и средства и разкриват нови възможности в класната стая. Те определено позволяват да
се подпомогне образователния процес като се организира по начин, който отчита
индивидуалните потребности на учащите, позволяват да се изградят у тях важни дигитални
компетентности, необходими за нашата „основана на знанието” икономика. На основата на тази
безспорна дори и за нашето поколение истина, си поставих за цел да проследя нагласите и
реалната практика на прилагане на ИКТ като начин за решаване на конкретни образователни
задачи. Защо избрах тази тема? Провокирана бях от много фактори:
- удовлетворението от вече отдавна отминалата кампания за подпомагане началната
компютърна грамотност за всички учители и всички последващи възможности за продължаващо
обучение в тази посока;
- декларативното твърдение на много учители и директори, че ИКТ вече са «неизменна»
част от преподавателската практика;
- преките наблюдения на урочна дейност;
- преките наблюдения на оформяне и представяне на задължителна училищна
документация за организиране на обучението;
- проведени неформални разговори с учители и директори.
В технологичен план проектът включи няколко последователни стъпки:
1. Съставяне на анкета, която да проучи становището на учителите по география и
икономика и по история и цивилизация в областта.
2. Разпространение на анкетата в училищата на областта.
3. Събиране и обработка на попълнените анкети.
4. Анализ на резултатите, формулиране на изводи.
Защо по този начин е определена целевата група? По няколко причини:
- във все по-голяма част от училищата в нашата област учителите, преподаващи двата
учебни предмета са едни и същи – голямата норма задължителна преподавателска заетост,

неголемият брой часове в учебния план на всички училища (без училищата с профилирана
подготовка), големият брой училища с малко на брой паралелки са обективни предпоставки за
тази картина;
- характера на учебното познание по предметите;
- необходимостта от формиране и развиване на базови учебни умения, приложими в
обучението по всички предмети от учебния план на средното образование.
Всички анкетни въпроси са със затворен отговор, но има възможност за допълване и
представяне на по-различно лично становище в свободен текст. Съзнавам, че този тип
конструкция на въпросите в определена степен ограничава параметрите на възможните
отговори, особено при не активно отношение на анкетираните, но форматът е удобен за нуждите
на по-нататъшната обработка на резултатите и в определена степен структурира становищата на
участващите в анкетата.
В началото на анкетата има реквизити за определяне на професионалните
характеристики на учителите – преподаван предмет, вид училище и населено място, в което
работи съответния учител.
Анкетирани са общо 74% от учителите по двата предмета в областта. Най-голям е делът
на учителите в основни училища – около 34%, следвани от тези в СОУ – 28%, в професионални
гимназии – 25% и в профилирани гимназии – 13%. Тази структура не отговаря на структурата на
училищата в областта – например профилираните гимназии са под 5 % от училищата в областта,
а основните училища – почти 49%, но отразява реалните ангажименти на действащите учители
и особеностите на действащите учебни планове в училищата. 69% от анкетираните учители
работят в училища в общинските центрове, над 22% са учители в училища в селата на областта.
Анкетата съдържа общо 10 въпроса, като 9 от тях са свързани с мотивацията и
използването на ИКТ в пряката работа в училище, а въпрос 10 е опит да се получи представа за
темите, при които най-често, и вероятно най-сполучливо, се прилагат информационни и
комуникационни технологии.
И така, първият въпрос, който стоеше пред мен беше – какво е реалното разбиране за
„ИКТ в образованието”? Дали не се приближаваме до ситуацията, в която всяка по-интензивна
беседа с учениците оприличаваме на интерактивна технология на обучение? Анализирайки
резултатите от анкетата смея да твърдя, че опасението ми не е без основание. На практика
предложените отговори не изчерпват същността и съдържателните възможности на ИКТ, но са
най-често срещаните характеристики.
С най-голям относителен дял е отговор ж/ всичко изброено (използване на ИКТ за
подготовка на уроците в къщи; използване на презентации за представяне на учебното
съдържание в клас; провеждане на отделни урочни единици в кабинета по ИТ; търсене на
материали в интернет; разнообразяване на преподаването; формира нови умения у учениците)
– 34% от всички отговорили. На следващо място е разбирането, че ИКТ се изчерпва с
използване на презентации за представяне на учебното съдържание (21,6%). Твърде нисък е
делът на отговор е/ - формиране на нови умения у учениците, въпреки, че в анкетата не са
подробно разписани и изброени уменията, свързани с уеб представяне на учебното съдържание
или части от него. Липсва изразено различно разбиране за същността на ИКТ и свободна
формулировка.
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Фигура 1

а/ използване на ИКТ за
подготовка на уроците в къщ и;

Ефективността на използването на ИКТ е важен проблем, защото която и да е
образователна технология е важна, значима и предпочитана не заради това, че е относително
нова, а заради това, че дава нови и различни възможности за постигане на целите на обучението.
През погледа на анкетираните използването на ИКТ е ценно най-вече защото:
- повишава нагледността на обучението – 32,2%,
- прави обучението по-интересно за учениците – 24,5%,
- позволява да се поднесе по-голям обем учебна информация на учениците – 22,4%.
Почти 17% от анкетираните отговарят «категорично да» за това, че ИКТ прави учебната
дейност по-ефективна, без да обясняват своята позиция и още около 3% отговарят «по-скоро
да».
Няма представители на общността, които категорично да не признават, че използването
на ИКТ повишава ефективността на учебния процес, но има един «здравословен минимум» от
около 4%, които намират че «използването на ИКТ раздвижда уроците, но няма реален ефект».
Водени най-вероятно от натрупания опит 73% от анкетираните учители обвързват
използването на ИКТ не с конкретен тип урочна единица, а с учебното съдържание, включено в
нея. Една не голяма част (14%) предпочитат да използват възможностите на ИКТ в уроците за
обобщение. 6% от анкетираните приемат, че в уроците за нови знания няма място за прилагане
на ИКТ.
Приемайки ефективността на ИКТ като учебна технология и начин за подобряване на
качеството на образователния продукт е важно да се отчитат, знаят, познават и използват
неговите предимства. Според Д. Павлов[2] основното предимство на ИКТ като образователна
технология е, че се разширява информационната основа на обучението. В тази насока са и
отговорите на учителите от областта - най-голямото предимство на ИКТ е в това, че чрез тях
може да се използва информация от различни източници – 27%.

д/ привлич ат интерес а на

21

уч ениците

г / разнообразяват

22

преподаването
в/ дос тъп до г олям обем
информация от различ ни
източ ници

27

%

б/ показват процес ите в
9

движение;
а/ показват обекти и явления,
които не мог ат да с е видят по
друг нач ин

19

0

5

10

15

20

25

30

Фигура 2
Разбира се, това би могло да стане и проблем в обучението до толкова, до колкото
значителна част от информацията в интернет пространството би могла да има неточен, неверен,
непълен и/или противоречив характер от научна гледна точка; много често отразява в по-голяма
степен личното отношение на автора към конкретно събитие или факт и то би могло да бъде
провокативно от гледна точка на утвърденото учебно съдържание. Именно за това е много
важно учителите не само по география и по история, а по всички предмети, да приемат ИКТ
като образователна технология, основана на стабилни методологични основи, носеща свои
правила и изисквания. Умението да се ползва критично информацията е една от
основополагащите компетенции, които българското образование е длъжно да осигури за
подрастващите и е част не само от българските, но и от общоевропейските образователни
ценности и приоритети. Огромният обем информация, достъпна чрез ИКТ, богатството на
научната основа на географското и историческо познание са прекрасна възможност за
съчетаване на умения за намиране и подбор на информация, критичната и преработка и
формиране на научно обосновано лично становище по определени въпроси.

Като предимство в сферата на научното познание е изтъкната възможността да се
покажат/онагледят процеси, факти и явления, които в други случаи е трудно или невъзможно да
бъдат онагледени. Принципът за нагледност на обучението е сред най-старите и рано признати
принципи и в този смисъл това преимущество на ИКТ не подлежи на съмнение. Още повече, че
представеният «образ» по правило се отличава с много високо качество, атрактивност,
адекватност на въздействието за поколението на ХХІ век. Може би в тази насока са мислите на
тези, посочили, че ИКТ «разнообразяват преподаването» и «привличат интереса на учениците».
Според Д. Павлов [1] недостатъците на ИКТ като образователна технология са, че при
тях се губи непосредственото общуване, те са скъпи, липсва образователен софтуер. Резултатите
от анкетата имат по-различна насока.
На въпроса за «недостатъците на ИКТ като средство за реализация на целите на
обучението» основните притеснения на учителите, вероятно изхождайки от практическа гледна
точка, носят субективен характер и са свързани с личната им мотивация за използване на ИКТ 27% са посочили като недостатък изискваните специални умения към преподаващия и
прилагащият ги (това беше и един от мотивите да направя тази анкета) и други 16% директно са
посочили, че нямат тези необходимите умения.
С почти същата тежест са изпитваните на практика затруднения по отношение на
материалната база – често компютърните кабинетите са недостатъчни. Посочената трудност не е
задължително пряко свързана с използването на ИКТ в обучението, но това най-точно отразява
съществуващата масова практика. Според изследвания през 2009 г. в почти всички развити
държави на Европа най-малко 75% от учениците са учили в училища с един компютър за всеки
четирима ученика. През последните 10 години в повечето европейски страни има между двама
или четирима ученика на един компютър. Към началото на изминалата вече учебна година,
отчитайки компютрите в компютърните кабинети на училищата в областта, статистиката е
между 7 и 20 ученика на компютър. За съжаление правилото е, че в по-големите училища,
където се обучават най-голям брой ученици, статистиката е по-неблагоприятна (напр. за найголямото училище в областта е 23,4 ученика; за следващите 5 – между 7 и 32).
Организация на училищно обучение, при която относително малка група учители
разполагат с необходимата техника или значителна част от класните стаи/кабинети (където все
още съществуват) са с необходимото оборудване, е все още пожелание за много от училищата.
Доста висок процент (25%) са отговорите, че прилагането на ИКТ изисква много време.
По моите наблюдения и практика този отговор има двупосочно тълкуване:
- от една страна намирането, обработката , комплектоването и комбинирането на стойностни
учебни материали безспорно означава преглеждане и обработка на огромен обем информация;
още по-вече, че в много случаи тази информация чудесно би удовлетворила нашата и на нашите
ученици любознателност, но не води автоматично до формиране на разбиране за
закономерности, умения и компетентности, каквато е нашата задача – автоматично това
потвърждава, че е необходимо много време за нашата предварителна подготовка и още повече,
ако искаме да предоставим на нашите ученици учебни материали, с които те да работят, да
формулираме правилни, коректни и точни задачи;
- втората страна на «губенето на време» е свързана именно с организационната страна на
процеса, за която вече стана дума – макар и външна по отношение на технологията, тя не може
да бъде пренебрегната. Ако в рамките на 10 минутно междучасие учителят трябва да пренесе
необходимата техника, да я постави в режим на готовност за работа, да приключи
организационно предходния учебен час и осигури следващия .... това неизменно би го
демотивирало да превърне ИКТ от приятно изключение в преподаването си в система на работа.
Съвсем настрана остава въпросът за хигиена на учителския труд, а той не е за пренебрегване.
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Фигура 3
И ако всички тези разсъждения звучат извън практиката и в областта на познатите ни
разсъждения следващите диаграми са достатъчно показателни. На въпроса «Колко често
използвате ИКТ в подготовката на часовете си/провеждането?» и «Колко често бихте искали да
използвате ИКТ в провеждането на часовете си?» о тговорът „от време на време, нерегулярно” е
тревожен, още повече, че той е изразено водещ както по отношение на отчитаната практика, така
и по отношение на подготовката на учителите за учебна дейност и особено на желанието за
използване.
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Фигура 4
Също толкова тревожен е фактът, че отговорите «никога» и «рядко» имат относително
висок дял в провеждането на учебните часове. Причините за това звучат познато в контекста на
всичко казано до сега:
- липса на готов образователен софтуер;
- пространствени ограничения, свързани с трудности за използване на кабинети с
достатъчен брой компютри;
- липса на време за подготовка на материали;
- липса на технически умения.
Разбира се, и тук не липсват отговори, маркиращи липса на мотивация и желание от страна на
участващите в процеса.
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Фигура 5
Последният 10 въпрос е опит да се систематизират темите, в който най-често
анкетираните учители, прилагат ИКТ и да посочат конкретният начин за приложение.
Като начин на употреба най-често се посочват търсене на материали в Интернет и
подготовка и използване/изработване на мултимедийни презентации. Други посочени варианти
са:
- използване на материали от продукта «Зелен пакет»,
- използване на документални филми и клипове,
- използване на електронно учебно съдържание по одобрените учебници за съответните
класове,
- представяне на схеми, тестове, работни задачи на електронен носител вместо на хартиен,
- използване на игри с географско съдържание с учебна цел.
За съжаление представената в този пункт информация не бе пълна и не могат да се направят
съответните обобщения.
Идеята да се направи набор от добри обучителни материали на областно ниво, които са
ползвани за учебна дейност и биха подпомогнали дейността и на други учители, на практика не
се реализира. Било поради несериозното отношение на част от анкетираните, поради нагласата
да се «опази интелектуален продукт», или по друга съвсем прозаична причина – използването
на цялостен продукт, носител на капацитет за учебна дейност извън онагледяване, все още е
пожелателно за практическата учебна дейност в училище. И разбира се, в този смисъл вината
не трябва да се търси в учителите. Голяма част от тях никога не са обучавани да създават
«електронни» учебни материали; самообучението е задължително, необходимо, но не
достатъчно като условие.
Според Стратегията за въвеждане на ИКТ в училищата, приета като съвместен
ангажимент на Министерство на транспорта и съобщенията и Министерство на образованието
и науката (тогава) и включваща периода 2005 – 2007 г., целта е „... изграждането на качествено
нова учебна среда, която ще научи учениците да търсят и гъвкаво да намират информация,
както и да я анализират и използват в учебния процес, което ще ги направи утре
конкурентноспособни на пазара на труда.” [3]
При разписване на стратегията последното, 5-то направление, е свързано със
„Създаване на образователен портал, платформи за дистанционно обучение и образователно
съдържание по всички дисциплини”.
Изводи:
1. Информационните и комуникационни технологии се приемат като един от начините за
организиране на пълноценен образователен процес. Потвърждение за това са
проведените наблюдения на урочни единици по темата на анкетното проучване.
2. По различни причини наборът от техники и решения е относително ограничен. В доста
голяма степен можем да говорим за използване на компютър и интернет и значително
по-малко за други информационни и комуникационни средства.
3. Значителна част от посочваните неудобства и недостатъци на ИКТ като образователна
технология на практика се свеждат до изцяло субективни причини: неумение/нежелание
за прилагането им – напр. липсата на умения, липсата на време, ниска мотивация.

4. До голяма степен реално остана нерешен въпросът с техническото обсезпечаване —
съобразно европейските критерии.
5. И от анкетата, и от проведените разговори става ясно, че що се касае до използването на
ИКТ като средство за оценяване и самооценяване на знанията и уменията на учениците
това включва подготовката на тестове, които се разпечатват на хартиен носител или
разработване и оценяване на мултимедийни презентации на ученици.
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МЕЖДУНАРОДНАТА УЧИТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ –
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
(MEZHDUNARODNATA UCHITELSKA ASOTSIATSIYA –
NOVA BAZMOZHNOST ZA BALGARSKITE UCHITELI)
INTERNATIONAL Teachers Association –
OPPORTUNITY FOR BULGARIAN TEACHERS
Петя Гьозова, Професионална гимназия по електроника ”Ал. Ст. Попов”, гр. Велико
Търново e-mail: petia_giozova@mail.bg
Thirty years ago in Denmark was established International Teacher's Association. It has direct links
with the Ministry of Education in the country. Its main purpose is to develop international training network,
building bridges across borders and cultures to promote peace, democracy and human rights. In the work of the
ITA are to keep the best educational systems in different countries, working to strengthen the links between
school and university, to work actively with parents of students; dignity for older people and respect for old age.
For ten years, held international conferences in countries which are members. The last was held in the
city of Almaty, Kazakhstan, and the next will take place in Bulgaria. By participating teachers receive a
certificate
that
proves
their
increased
skills
and
is
praised
for
teachers.
ITA is recognized and supported by UNESCO. Each year the conference is determined key theme for the
next school year. For it's upcoming "Living values in Education for the world of a sustainable development".
Association members receive monthly issues of work. They choose one or a few that are interesting to students.
The described experiences are published in the journal "International Teacher Post" or web site http://www.International-Teacher.dk. The working language is English, because the Association has
representatives from all continents.

Немският доктор по физика и психология Чампион Тойч, наричан „инструктор за
успех”, казва: „Щастието в живота ти не зависи от това, което ти искаш да имаш, искаш да
правиш и искаш да бъдеш, а от умението да обичаш, това което имаш, което правиш и което
си.” Излиза, че съм щастлив човек. Това, което съм искала да бъда, да правя и да имам, в
професионален план, го имам, правя го и съм това, което съм желала – УЧИТЕЛ. Преподавам и
любимия си предмет – география.
Въпреки честите политически, икономически и социални промени или точно заради тях
исках да разбера ние като български учители къде сме? Как използваните от нас методи,
традиционни и иновационни, се вписват или не в системата от тези използвани от колегите в
другите страни. През 2013 година ни очаква нова промяна на програмите по всички учебни
дисциплини. Целта е обучението да се насочи към практическата страна в реализиране на
знанието. Това съвсем не е наше, българско, достижение. Приложната страна на знанията е на
преден план в процеса на обучение в много европейски държави и такива извън нашия
континент.
За да си отговоря на тези и други въпроси с удоволствие приех отправената ми покана
за членство в Международната Учителска Асоциация ( International Teachers Association - ITA)
през 2011 година.
ITA съществува от тридесет години. Главният й офис е в Копенхаген, Дания. Активно
си сътрудничи с датското министерство на образованието. Основоположник и дългогодишен
ръководител е бил Франк Кройер Кристенсен, който е имал познания в хуманитарните и
техническите науки, както и добър познавач на човешките отношения. За съжаление преди две
години той си отде от света.
Членовете на Асоциацията живеят в различни страни, изповядват различни религии, но
се обединяват от идеята за международно сътрудничество и общуване. Ние вярваме, че
изконните ценности: любов, доброта, справедливост, толерантност и желание за

самоусъвършенстване, могат да запазят мира в света. В съвременните динамични условия,
когато на фона на глобализацията се активизира регионализма, когато икономическите условия
се променят, следвайки негативна посока, когато се задълбочават социалните противоречия на
преден план излиза необходимостта от качествено образование, обучение и възпитание. Тези
приоритети заедно с непреходните ценности ще осигурят „оцеляването” на хората да се
превърне в пълноценен живот. Само така могат да се възпитат умни, подготвени, реализиращи
се и отговорни млади хора. Активни не само към постигане на личностните си цели, а и
живеещи с чувство за полезност и необходимост в обществото за добруването на всички.
За да се мотивират младите хора да работят заедно и така да постигнат желаните
промени в обществото е необходимо да се осъществят промени в програмите и методите на
преподаване. От тук произтича и една от задачите на Асоциацията – да съхраним най-доброто
от системите на образование в различните страни.
Невежеството е в основата на проявата на агресия, неразбиране и конфликти.
Асоциацията оказва помощ на слаборазвити страни чрез доброволци, които преподават в
техните училища. По инициатива на Франк Кройер и с негово участие в Непал е изградено
училище, което се издържа от Асоциацията и в което работят доброволци.
Друга важна задача на ITA е и работата за укрепване на връзките между училището и
ВУЗ. Обучението там е естествено продължение на това от средното училище, но в избраното
от младия човек направление. Според нас е необходимо още по-задълбочено и конструктивно
взаимодействие между преподавателите в училищата, колежите и ВУЗ, което ще се отрази
положително върху подготовката и последващата реализация на бъдещите педагози. Марина
Азаренкова, к. ист. н. доцент и ръководител на катедра чужди езици в Националния минерално
- суровинен университет в град Санкт Петербург, сподели опит за работата с родителите на
новопостъпилите и останалите студенти на проведената в Казахстан конференция през тази
година. Според нея и колегите й срещите са ползотворни и помагат на трите страни – студент,
родител и преподавател. Нямам информация за подобна практика в българските университети.
Активната работа с родителите на всички учащи се, а не само на тези, които са с установени
проблеми ще поставят общуването между деца и родители, родители и преподаватели, учащи и
преподаватели на нова качествена основа.
Друго направление в работата ни е отношението към възрастните хора и уважение към
старостта. Какво може да направи училището за тях? Тук отново се връщаме към вечните
ценности, които са залегнали в целите на Асоциацията – да развива международна обучителна
мрежа, да изгражда мостове през границите и културите, за да насърчава мира, демокрацията и
спазването на човешките права.
Синтезиран израз на същността на Асоциацията е емблемата й, която представлява бял
кръг, в който има червено сърце, в центъра на което сова е прегърнала бял гълъб.
През последните десет години ежегодно се провеждат международни конференции, на
които преподаватели от различни страни отчитат работата си от изминалата учебна година и
подготвят програмата за следващата.
През изминалата 2011/2012 година водеща тема беше „Светът без войни”. На
конференцията в Алмати, Казахстан, колегите представиха извършеното от тях и учениците им.
Тези, които не успяха да дойдат са изпратили материалите си в списанието, което се издава от
Асоциацията, “International Teacher Post” с редактор Юта Свендсен. За следващата учебна
година 2012/2013 темата е „Ценностите на живота в свят в устойчиво развитие” ( Living values
in a world with sustainable development ). Членовете на Асоциацията ще получават регулярно
всеки месец теми за работа. Всеки може да избере тази или тези, които са интересни за
учениците или студентите. Извършената работа се описва в статия, придружена от снимков
материал, която се публикува в списанието или web страницата.
През 2013 година международната конференция ще се проведе в България. Като
единствен участник от страната ми предстои да я организирам. Тук е мястото да поканя всеки
от вас, който е заинтересован от работата на ITA и възможностите, които тя му предоставя като
вземе участие в работата й. Преподавателите, присъствали на конференцията получават
сертификат, които удостоверява не само повишаване на квалификацията им, а е и високо
признание за учителския труд.
ITA е призната и подкрепяна от ЮНЕСКО. През април тази година на международна
конференция в гр. Санкт Петербург директора на бюрото на ЮНЕСКО Деднев Бадарч високо е

оценил положителния принос на ITA в сферата на образованието и възпитанието. На
конференцията в Казахстан получихме писмо от г-н Деднев, изпратено до списание
“International Teacher Post” и публикувано на web страницата на организацията. (
www.International-Teacher.dk )
Работният език е английски.
Като завършек ми се иска да цитирам английския поет от ХVII век Джон Дон:
„ Няма човек, който да е като Остров, всеки е част от континент, а той е част от сушата.
И ако морска вълна разруши част от брега на Европа. Тя ще стане по-малка по площ, така както
и ако вълна разруши твоя дом или този на приятеля ти; със смъртта на всеки човек аз ставам
по-малък, защото съм част от Човечесвото и за това никога не питай за кого бие Камбаната: тя
бие за теб”.

ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ІХ КЛАС, „ГЕОГРАФИЯ НА
НАСЕЛЕНИЕТО И СЕЛИЩАТА”
(DIAGNOSTIKA NA REZULTATITE OT UCHEBNIYA PROTSES PO
GEOGRAFIYA I IKONOMIKA V IX KLAS, “GEOGRAFIYA NA
NASELENIETO I SELISHTATA”)
Тамара Драганова, Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново,
tamara_draganova@mail.bg

DIAGNOSIS OF RESULTS OF EDUCATION IN GEOGRAPHY AND
ECONOMY CLASS IX, "GEOGRAPHY OF POPULATION AND
SETTLEMENTS"
TamaraDraganova, High School of Humanities „St. st. Cyril and Methodius” Veliko Tarnovo,
tamara_draganova@mail.bg

Abstarct:The diag nosis procedure held in 2011 is an attempt of creating a standard test about
“Geography of “Population and Settlements” in 9-th class. The results from the survey prove the necessity of a
better effective and theoretically well-ground and practically orientated teachers activity. As well as proposing
of standard test in Geography and Economy in 9-th class. This makes teaching easier and proceeds it from a level
of reproducing of ready knowledge to mastering the skills of self-depending learning..

„Историята на цивилизацията може да се изрази
в шест думи: колкото повече знаеш, толкова
повече можеш”
Е. Абу
Гражданската мисия на образованието в България е отговорност и дълг пред всички нас –
родители, учители, ученици и общественост ..., защото „Ученето прави човека” – Демокрит.
Отговорност насочена към изграждане на гражданска култура у учениците, даваща знания за
ценностите, институциите и процедурите на демократичното общество и изграждане на умения
за тяхното прилагане, отношение и поведенчески модели. За да се постигне тази ценностна и
образователна картина е необходимо да се изгради единна стратегия за качествено и адекватно
на съвремеността, ефективно и рационално, практически ориентирано обучение в отделните
етапи на образованието. Главен организатор и управител на тази система е учителят, този който
систематизира и синтезира, анализира и оценява, разбира и прилага, информира и ориентира
когнитивното у учениците. Това е един дълъг път, път на самооценка и оценка на резултатите
от учебния процес, и важен момент от него е диагностиката на този учебен процес.
За географското образование в България няма цялостно диагностициране на
популяризираните и използвани материали (тестове) за знанията, уменията и компетенциите на
учениците. Отново най-важната роля се отрежда на учителя, този който трябва да бъде научно
подготвен, квалифициран и информиран в областта на учебния предмет, който преподава, да
извършва диагностициране, самоконтрол и регулиране на собственото управление на учебновъзпитателния процес. Това е призвание и провокация – път на непрекъснато усъвършенстване.
Само така този учител ще може да извърши корекция на собствения си педагогически и
методически труд и да усъвършенства своя научен, методически и педагогически потенциал,
който да предаде на своите ученици: “АКО ВЛАДЕЕШ ЗНАНИЕТО, ДАЙТЕ НА ДРУГИТЕ
ДА СИ ЗАПАЛЯТ ОТ НЕГО СВЕТИЛНИЦИТЕ.” - Т. ФУЛЕР
Актуалността на темата свързана с диагностицирането на учебния процес по география е

значима днес, диагностицирането на резултатите е област от методиката – недостатъчно
проучена и проблемна, провокативна и небалансирана, влияеща върху управлението и контрола
в образованието. Това доказва необходимостта от единна, национална стратегия по тази тема –
диагностициране на учебния процес по география и икономика.
Диагностицирането на учебния процес по география и икономика в ІХ клас
(задължителна подготовка) „География на населението и селищата” провокира моята
педагогическа дейност, от една страна като глобален демографски проблем, който учениците
възприемат с интерес, а от друга по малкия брой варианти на тестове по тази тема и
методическа литература, малкия брой учебни часове в ІХ клас, малкия брой урочни единици в
този раздел. Това диагностициране цели установяване и на пропуските в знанията и уменията
на учениците и тяхното преодоляване, оптимизиране и рационализиране на моята работа, като
учител. Всичко това наложи предварителна подготовка относно събиране и систематизаране,
обработване и анализиране на всички материали за Ядро № 2 от учебната програма, както и
проучване на изследователски методи, средства за анализ на резултатите.
Една от основните цели в процеса на обучение с учениците по география и икономика е
въвличането им, като активни участници в този процес, а не като наблюдатели и пасивни
слушатели, да формират собстевно разбиране на демографската картина и процеси в света, а не
просто възпроизвеждане на готовата информация от редовете в учебника. Така структуриран
учебният процес мотивира и стимулира активността на учениците, провокира тяхното мислене,
креативност и споделяне на идеи, мненине и отношение.
Етимологията на термина диагностика е гръцки (diagnosis), който означава опознаване,
решаване, заключаване, както на хора, така и на явления и процеси. Диагностичната дейност е
понятие, с което се обозначават подходи, с които се анкетира, наблюдава, интерпретира и се
съобщават резултати, като се дават предположения и оценка за бъдещи такива. За да се
постигне тази цел, се изработват методики, стратегии, подходи, към които има изисквания за
максимална обективност, надежност, валидност. Необходимостта от съществуването,
прилагането и съвкупността на всеки един от тези елементи (обективност, надеждност,
валидност) трябва да доведе до коректност. Това определя, че педагогическата диагностика е
теоретична система, която включва в себе си правила и методи за получаване и анализ на
информация. Тази система е изслeдване, подчинено на строго определена конкретна цел.
Днес педагогическата диагностика се разглежда като: ,,…интегративно научно
направление, което изучава, разработва и развива теорията и практиката на създаване и
използване на диагностични методи и средства за оптимизация на педагогическия процес. Тя
се занимава с правилното и научно обосновано провеждане на диагностичния процес
(диагностициране ), при който най-напред се извършва измерване и се установява степенната
изразеност на определен белег или на дадено състояние. На тази основа по-нататък се прави
оценка съгласно предварително установени критерии. В резултат на тази сложна дейност
накрая се правят предложение за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес в
прогностичен план“.
Бижков определя важността на диагностичната дейност за днешния учител, като
неизменна и задължителна част от педагокическата практика. Всеки учител прилага тази
диагностика, дори в случаи, че не винаги това прилагане е осъзнато. Отделни елементи на
педагогическата диатностиска присъстват и съпътстват професионалното ежедневие на всеки
учител.
Резултатността при проведеното диганостициране на учебния процес ми дават
възможност да съобразя и адаптирам индивидуалните възможности на учениците, да съобразя
грешките, пропуските и коригирам дейностите на моите ученици. В този процес се проявява и
картината на трудностите, причинно-следствените връзки, аномалиите и диктува изграждане на
специфичен алгоритъм за управление и контрол, ефективност и рационалност при реализиране
на дейностите в този раздел при урок за обобщение „Демография”.
Изследването акцентира в диганостика на учебния процес по демография, разглеждайки
недостатъците в знанията и уменията на учениците, които са концентрирани в усвояване на
теоретични постановки, факти, определения, без да се осмислят обобщенията, причините,
следствията, закономерностите, принципите за този недостатък. Важен момент в този пропуск е
да не се спазва принципа преподаване-възпроизвеждане на знанията, а да се следва принципа
на преподаване-възприемане-интерпретиране-осмисляне-обобщение на информацията.

Предметът на изследването е диагностициране на резултатите от учебния процес по
география и икономика – ІХ клас в раздел „География на населението и селищата”.
Изследването се провежда с 20 ученици от ІХ „а” клас в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил
и Методий” гр. Велико Търново. Изследването обхаваща всичките 20 ученици. Паралелката е с
профил – хуманитарен, като учебния предмет география и икономика се изучава само в
задължителна подготовка – 54 учебни часа годишно. Диагностичното изследване е проведено
през месец ноември-декември 2011г.
Целта на настоящата диагностика на резултатите от учебния процес по география и
икономика в ІХ клас, в раздел „География на населението и селищата” е да се диагностицират
знания, умения и компетентности на учениците от ІX клас, чрез решаване на тестови задачи.
Хипотезата на диагностичната процедура е да се повишат постиженията и успеваемостта
на учениците при формиране на знания, умения и компетенции, както и активизиране на
когнитивната самостоятелност на учениците по Таксономията на Блум от раздел „География на
населението и селищата” – ІХ клас, при обобщаването му.
Изборът на методи за провеждане на изследването е решаващ за научността на
проведената диагностика, за обективността на получените резултати, за приложимостта на
теста в педагогическата практика, за осъществяване на поставените цели и реализиране на
задачите.
В диагностичната процедура са използавани следните методи по Борис Ананиев.
Методите за събиране на емпирични данни са група, която се прилага най-много в българското
образование. В диагностиката е използван тест и анкета.
Следващите методи използвани в изследването са методи за обработка на данните от
изследванията – интерпретационни методи. Такива методи са - количествени (статистически),
които установяват процентни разпределени и корелационни зависимости между изследваните
явления. Обработването на тези количествени параметри е отговорна и продължителна
процедура, част от която е изследване на самата обработка. Това обработване преминава през
няколко етапа: първоначален анализ, синтезиране, сравнителен вторичен анализ, повторен
синтез и съпоставяне на резултатите.
Други методи са методите за педагогически анализ. Тези методи се важни за цялостната
диагностика, защото са заключителния етап от процедурата. Проведеният тест, обработването
на резултатите и техния анализ, включва педагогическият анализ. Такива методи са: методите
за качествен анализ са - феноменологичен (описателен) анализ и казуален анализ.
При провеждането на изследването приложих своето лично педагогическо наблюдение
при преподаване на този раздел в ІХ клас през годините, своите наблюдения за работата на
учениците, отношенията и нагласите на учениците при провеждане на обобщение на раздела,
подробно проучих теоретичната обосновка, литература, проблематика, свързана с този раздел.
Извърших предварително проучване и издирване на материали за обобщение на раздела в
различните варианти на учебници и Книгата за учителя, което подпомогна и дейностите по
обработка на резултатите. Важна част от изследването бе планирането и подготовката на
анкетирането – анкетната карта № 1 и № 2. Анкетна карта № 1 представлява анкета за
оценяване качеството на проведения урок – обобщение, а Анкетна карта № 2 представлява
експертната оценка.
За диагностичната процедура бяха подготвени 16 въпроси, а резултатите представени в
първичен протокол. Преди всяка тестова задача има определени очакваните резултати по
учебна програма – задължителна подготовка в ІХ клас. Приложен е формиращ тест по Георги
Бижков [1]. Чрез него се констатираха пропуските в знанинята на учениците, които трябва да се
коригират. Това води до повишаване на успеваемостта на учениците, подобряване
ефективността на работата, усъвършенстване на методиката на работа по география и
икономикя.
За определяне на броя на учениците постигнали минимален, среден и висок резултат на
теста от раздел „География на населението и селищата” – ІХ клас е необходимо да се изчислят
следните персентили – (отбелязани с P) - P25 и P75, които са представени на фиг. 1.

100 %
МИНИМАЛЕН

ВИСОК РЕЗУЛТАТ

РЕЗУЛТАТ

СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ

до 25 % от общия

от 25 % до 75 % от общия брой точки

брой точки
P 25

над 75% от общия
брой точки

P 75
Фиг. 1 Резултатност

Персентилите P25 и P75 се изчисляват по формулите:
P25 = n.25/100
Рi = n. i/100, където:
n – максимален брой точки
i – процент успеваемост
P25 = n.25/100 = 40.25/100 = 10
P75 = n.75/100 = 40.75/100 = 30
От това изчисление следва, че P25 = 10 точки, а P75 = 30 точки

ВИД РЕЗУЛТАТ
Минимален резултат
Среден резултат
Висок резултат

Таблица № 1 Успеваемост
ГРАНИЦА НА
БРОЙ УЧЕНИЦИ
НОРМАТИВА
до 10 точки
1
от 11 до 30 точки
10
от 31 до 40 точки
9

% СЛУЧАИ
5%
50 %
45 %

Резултатите от честотната таблица показват, че тези ученици, получили средно ниво на
усвоеност на учебния материал са най-много – общо 10 ученици. Голям е делът на учениците
показали високи резултати. Само един ученик има минимален резултат. Тези резултати
доказват, че при този модел на провеждане на урок-обобщение по география и икономика е
голяма успеваемостта на учениците, моделът е ефективен и работи, приложим е за този брой
учебни часове в задължителна подготовка.
Фундаментален критерий за всяко изследване и дейност е неговата обективност. Тя
изразява степента на независимост на резултатите от изследването от самия изследовател, от
неговите очаквания, желания и намерения. Това води до асоцииране на обективността на един
тест с истинност. В изследването бяха приложени и трите. Изискването към теста беше да е
обективен, да се постигне максимално спазване на правилата за провеждане и да следва строго
предписанието. Това наложи въвеждането на строг статистически контрол върху допуснати
грешки при преброяване, кодиране и др. При настоящото изследване беше приложено
максимално изискването, а това бе гаранцията за обективност. Задължителен момент бе
количественото пресмятане на резултатите – на дистракторите.
Дефинираната в тестологията постановка, че истинската величина на измерването се
състои от две стойности – от направеното измерване, и от грешката, с която то е направено
определя надеждността на теста. Чрез прилагането на математико-статистически методи се
определят, както величината на грешката от измерването, така и величината на доверителния
интервал, вътре в който можем да приемем резултатите от измерването за верни. Използването
на коефицент на надеждност, определя необходимостта да се допускат по-малко грешки.
Постигнат е резултат - 0,89, доказателство за високата степен на надеждност на теста.
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Фиг. 2 Надеждност
Валидността на едно изследване означава степента на точност, с която е измерена онази
характеристика, подложена на измерване. От определените по Г. Бижков [2] валидности беше
приложена – очевидната валидност, експертната валидност и конструктивна валидност. Чрез
тях се определиха фактори, учебно съдържание, съответствие с очакваните резултати по
учебната програма, съответствие с поставените цели и други.
Оптималната стойност при коефициента на трудност е между 0,60 - 0,70. Задачи с индекс
над 0,9 се водят за лесни, а с индекс от 0 до 0,2 за трудни. Средната трудност на въпросите на
теста е 0,65, което е в границите на оптималната стойност. Най-високото и най-ниското ниво на
трудност варират от 1,00 до 0,00.
Дискриминативната сила на тестовите задачи приложени в теста са основно със средна и
минимална стойност на трудност. Само две тестови задачи – въпрос № 1 № 14 са с максимална
стойност на трудност. Изследването е приложено в ІХ клас при ученици изучаващи раздела, но
приети след завършен седми клас. Приемът е с приемни изпити и това води до по-висок подбор
при класиране в паралелката. Това е фактор, който влияе на получените резултати. Резултатите
и трудността на тестовите задачи доказват, че теста е много добре структуриран. Основното
затруднение при учениците се наблюдава при анализ на графика, извеждане на изводи,
определяне на достоверността на твърдения за урбанизацията.
В изследването – диагностика на резултатите по география и икономика в ІХ клас,
емпиричните данни, обработката и анализа доказват реализиране на целеполагането.
Хипотезата на диагностичната процедура е изпълнена - повишаване постиженията и
успеваемостта на учениците при формиране на знания, умения и компетенции, както и
активизиране на когнитивната самостоятелност на учениците по Таксономията на Блум от
раздел „География на населението и селищата” при урок-обобщение.
Урокът-обобщение представляваше за учениците възможност не само да покажат и
приложат наученото от раздела, но и да експериментират и приложат в нова ситуация, да
определят и изразят критическото си мислене и позиция по глобани демографски проблеми и
последвалите ги измерими човешки проблеми на съвременността.
Този урок повиши мотивираността на учениците за работа, затвърди практическите и
интелектуалните умения, научени в раздела, повиши тяхната географска култура и провокира
критическото им мислене; още повече повиши интереса към учебния предмет – география и
икономика. В процеса на работа по тестовите задачи и в попълнената анкета беше оценено
голямото разнообразие на използавните тестови задачи по отношение на структурата на
дидактическия тест. Учениците категорично одобряват и желаят този модел на тестиране да се
използва по-често в учебния процес. Това корелираше с активността и мотивираността на
учениците за работа, да доразвиват опредлени умения за работа със скрит текст, анализ на
графика, анализ на научен текст и други. Чрез този опит за утвърждаване на ефективен модел
на провеждане на урок-обобщение в ІХ клас – раздел: „География на населението и селищата”
бяха проявени и модели за работа и поведение в учебен час по география и икономика.
В процеса на изследване бе реализирана и основната методология на интерактивното
обучение, свързана с това да научим ученика да мисли в пределите на контекста на учебния
предмет. Прилагането на интерактивни методи спомогна за по бързото разбиране и усвояване
на учебния материал, тъй като същия се поднася по по-разбираем и увлекателен начин, който
стимулира логическото, креативно и творческо мислене на учениците. Такъв тип урокобобщение подпомага обучението по география и икономика и формира отговорности и
мотивация у младите хора. Проведеният урок-обобщение е доказателство не само за учителите,

но най-вече за учениците за един успешен модел на измерване на знанията, уменията и
компетенциите по география и икономика.
Този урок-обобщение бе предизвикателство и за мен, като учител по география и
икономика, а изследването доказа липсата на научно-диагностицирани и стандартизирани
тестове по география и икономика в ІХ клас, раздел: „География на населението и селищата”.
Постигнатите резултати от урок-обобщение потвърждават реализирането на основната
цел и подцелите на изследването. За мен, като учител от съществено значение беше
подготовката за този урок, той беше усъвършенстване и доказателство за професионализъм и
всеотдайност към географията. Да подбера, точните и приложими за конкретния урок техники
и методи, подходи и тестови задачи, принципи на работа и обработка на данните е не само
провокация, но и задължение на фона на съвременните повишени изисквания на
образователната система.
Експертната оценка доказа важността и ефективността, приложимостта и необходимостта
от такива уроци. Учителите, участвали в експертната оценка определят урока-обобщение, като
много добър модел на урок-обобщение, довел до активизиране и мотивиране на учениците за
работа, приложим и по други учебни предмети. Важен факт е, че учителите определят силата на
учителя-модератор, като решаваща. От неговата квалификация и професионализъм, прилагане
на иновативност и интерактивност зависи учебния процес в българската образователна система.
Тестовите задачи в максимална степен покриват изпълнението на очакваните резултати
от ядро „География на населението и селищата” в учебната програма – задължителна
подготовка в ІХ клас. За по-добрата, ефективна, научно обоснована и практически ориентирана
дейност на учителите е необходимо да има по-голяма възможност от предлагане на
стандартизирани тестове по география и икономика в ІХ клас. Това улеснява и преминава
обучението на ниво от репродуциране на готови знания към овладяване на умения за
самостоятелно учене.
Поставените цели в диагностиката бяха реализирани, но това бе един дълъг и
продължителен процес, изискващ сериозна научна и теоретична подготовка, трудоемкост при
обработване на данните и изчисляване на статистическите модели, отговорност и прецизност на
учителя-модератор и изследовател, създаване на добра атмосфера на работа и технически
осигурена платформа.
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Realities raise in teachers a professional demand for learning new strategies to influence productively
the motivation to learn. Non-traditional and still not very wide-used form is the binary lesson. In organizing and
conducting the lesson the following is bared in mind:
• Binary lesson is conducted by two teachers;
• Variations of binary associations are many;
• Binary lesson has specific educational technology, namely:
Educational technology, including content and teaching methods during the lesson.
Technology education - characteristics of the communication and the relationship with the students and between
the teachers during the lesson.
The preparation of this tutorial covers the following main points: determination of the particular theme,
a study group and venue, determining the type of the lesson, development of teaching materials / worksheets,
instructional, control charts, multimedia presentation /, duration - two hours. Structure of the lesson is flexible
and dynamic as teachers change their roles. Binary lesson involves the use of interactive techniques - discussion,
brainstorming, role playing, visualization and others requiring teamwork.
The developed model of a binary lesson is lesson-tasting integrating curriculum from the subjects
Geography and Economics and the Professional training practice. The topic of the lesson is "The Food Industry
in Bulgaria"; it implies different emphasis on its implementation - tasting as a professional practice, formation
of behavior patterns during the selection of food for consumption in commercial network, and food culture.
Binary lesson has a positive effect on students' motivation and their active participation in the learning
process. It is a problematic type of lesson, which develops logical thinking and creative activity of the students.
In conclusion, the binary lesson helps to build a unity between the intellectual and implementation
activities, and to prepare students for the real life.

„За да се усъвършенства умът, е необходимо повече да се
разсъждава, отколкото да се заучава.”
Р. Декарт
Новите изисквания и предизвикателства на високо конкурентния пазар на труда в рамките
на Европейския съюз насочват вниманието към актуални проблеми свързани с качеството в
образованието. Пред съвременния учител стои въпросът за подобряване и модернизиране на
учебно-възпитателния процес.
Реалностите пораждат у учителите професионална потребност от усвояване на нови
стратегии, които да въздействат продуктивно върху мотивацията за учене. Удачното
използване на методите на обучение предизвиква интерес към знанията. Разнообразието в
методите прави ученето привлекателно за учениците.

Нетрадиционна и все още слабо използвана форма на обучение е бинарният урок.
Неговата подготовка изисква солидни методически познания от страна на участващите
преподаватели, творчество и инициатива в преподаването и взаимодействието с учениците.
Акцент в тези уроци е емоционално-личностната значимост на обучението и извеждане на
преден план на активния, динамичен, цялостен личен опит на учениците.
При организирането и провеждането на бинарният урок се има предвид следните
теоретични постановки:
 Бинарния урок се провежда от двама педагози;
 Вариантите на бинарни обединения са много:
- Преподаватели по общообразователна подготовка;
- Преподаватели по общообразователен предмет и специална дисциплина;
- Преподаватели по общообразователен предмет и учебна практика;
- Преподаватели по професионална подготовка.
 Бинарният урок има специфична педагогическа технология, а именно:
Учебна технология, която включва съдържание и методика на преподаването в хода на урока.
Тя може да се разглежда като технология на преподаването, т.е. кой какво и как да съобщи на
учениците и технология на ученето, т.е. как учениците да участват в този процес.
Технология на възпитанието – характеристика на общуването и отношението с учениците и
между самите преподаватели в хода на урока.
 Подготовката на такъв урок обхваща следните основни моменти: определяне на
конкретната тема, учебна група и място на провеждане, определяне на вида на урока,
изработване на дидактически материали /работни листи, инструкционно-контролни карти,
мултимедийна презентация /, продължителност – два учебни часа.
 Структура на урока – гъвкава и динамична като преподавателите сменят ролите си. В
даден момент на урока доминира единият, в следващия – другият, като всеки изяснява тази част
от съдържанието, която познава компетентно и професионално. Важно е ролите да са
балансирани, да не се допуска изтъкване на единия преподавател за сметка на другия.
Организацията и провеждането на бинарен урок предполага създаването на диалогична среда
на общуване не само между самите учители, но и между учители и ученици, между самите
ученици. Комуникацията повишава доверието между субектите в образователния процес,
провокира активността на учениците в учебните ситуации и въпреки продължителността на
урока умора не се наблюдава. Бинарният урок предполага използването на интерактивни
техники – дискусия, мозъчна атака, ролева игра, визуализиране и други, изискващи работа в
екип.
Темата на урока „Хранително-вкусова промишленост в България” присъства в учебното
съдържание по География и икономика на България. В същото време тя е водеща в учебния
план по професионална подготовка за всички специалностите от направление „Храни и
напитки” и застъпена в специалност „Селски туризъм”. Там проблемите се третират от гледна
точка на суровинната база, технологиите за производства и качеството на продуктите. Храните
и напитките са част от ежедневието и неизменно присъстват на трапезата ни, затова темата за
тяхната биологична стойност и безопасност ни касае и като потребители. Ето защо темата
„Хранително-вкусова промишленост в България” е представена като бинарен урок с
дегустация, интегриращ учебно съдържание по предметите География и икономика – ЗП и
Учебна практика по специалността от професионалната подготовка.
По своя замисъл бинарният урок има за цел да се характеризира хранително-вкусовата
промишленост като отрасъл от националното стопанство, да се формира модел на поведение
при дегустация на храни и анализ на качеството, да се формулират проблемите и се очертаят
тенденциите и насоките в производството на храни и напитки в България.
В началото на часа се формират четири екипа, които получават набор от учебни
материали и помагала – географски карти, работни листи и инструкционно-контролни карти.
Ход на урока
А. Въведение в темата и мотивиране на учебната дейност се осъществява от г-жа Стайкова. На
учениците се предлага нов и нетрадиционен вариант на учебна дейност – урок-дегустация, в
който темата да бъде разгледана от теоретична и практическа гледна точка. Теоретично – като
се характеризира отрасъла по аргоритъм, формулират се проблемите и се очертаят тенденциите

в развитието и практически – чрез провеждане на дегустационен анализ, с което да усвоят
практически умения за сензорно окачествяване на хранителни продукти и се развие
технологично мислене.
Б. Поставяне на проблемния въпрос: По какъв начин продукцията на ХВП би могла да стане
конкурентноспособна на вътрешния и на международния пазар?
В. Разработване на новия учебен материал: Темата „Хранително-вкусова промишленост в
България” включва следните основни въпроси:
1. Място, значение и особености на отрасъла.
2. Фактори за развитие и териториално разположение.
3. Отраслова и териториална структура.
4. Проблеми и тенденции.
Разработването на новото учебно съдържание се основа на знанията на учениците от 9
клас по География и икономика по темата „Хранително-вкусова промишленост ”. В хода на
урока се използва мултимедийна презентация, чрез която се визуализират основните моменти.
С помощта на проектираните схеми и диаграми учениците сравняват, анализират и правят
изводи за мястото, значението и особеностите на отрасъла, учителят допълва отговорите.
Факторите за развитие и териториално разположение на отрасъла са специфични и
произтичат от особеностите на суровините, технологията на производство и съхранението на
готовите продукти. Ето защо този въпрос се изяснява от инж. Чернева. Използвайки усвоени
знания от учениците по предметите от професионалния цикъл се води беседа, изказаните
твърдения се подкрепят с практически примери и правят обобщения.
По третия въпрос от темата – отраслова и териториална структура, учениците работят в
екип. Екипите се запознават с работните листи, които съдържат задачите за теоретичната част
от часа. Те трябва да изпълнят две задачи за 10 минути. В таблица екипите попълват
производствата на два подотрасъла на хранително-вкусовата промишленост, определят
центровете им и ги локализират върху контурна карта на България, с избран от тях условен
знак. По време на самостоятелната работа учениците в екипите разпределят ролите и задачите
си, общуват интензивно и обменят мнения. В същото време учителите са сред учениците и
дават указания при необходимост. Говорителите на екипите докладват резултатите от работата
си. Другите екипи допълват или коригират, коментират факторите за местоустановяването на
производствата, обобщават информацията. В края на обсъждането се формулират изводи за
водещите произодства в България, районите на ХВП в страната, мястото на Шуменска област в
ХВП и характерните за нашия град производства.
Г. Практическата част – дегустация се води от инж.Чернева и включва следните моменти:
1. Уводен инструктаж: На екипите се предоставят необходимите проби и продукти за
дегустация. Вниманието на учениците се насочва към традиционните за българската трапеза
млечни продукти, както и многообразието от видове и асортименти сирена в световен мащаб.
Дегустацията на непопулярни сирена дава възможност на учениците да сравняват техните
органолептичните показатели с тези на българските сирена.
Чрез беседа се актуализират практически знания относно изискванията и техниката за
провеждане на дегустационен анализ. Изясняват се особеностите при дегустацията на сирена и
се визуализират чрез мултимедийната презентация моменти от практическата част. Поднасяне
на любопитна информация за избраните за окачествяване проби /сирена Рокфор, Ементал и
Камамбер/ засилва интересът на учениците към предстоящата практическа работа.
Дават се указания по практическите задачи и работата с инструкционно-контролните
карти. Съобщава се времето за изпълнение – 20 минути и критериите, по които ще се оцени
работата.
2. Текущ инструктаж – по време на самостоятелната работа на екипите учителите следят
работата на учениците и при нужда дават указания по отношение на технологията на
дегустация и неутрализирането на вкуса с хляб и вода. Всеки екип работи по следните задачи:
 Определяне на органолептични показатели на сирената Ементал, Камамбер и Рокфор
и работа с дегустационна карта;
 Определяне на познато сирене по дадени органолептични показатели;
 Характериститика на сирена и избор на подходящо вино при консумация.

Екипите подхождат с изключителен интерес към работата и емоционално изразяват
впечатленията си от дегустираните сирена. При възникване на творчески спорове търсят
помощта на учителите.
3. Заключителен инструктаж – отчита се изпълнението на практическата работа. Всеки
екип докладва по определена задача, а при нужда другите екипи допълват или коригират. След
посочване на верните отговори, учениците имат възможност сами да оценят работата си по
предварително зададените критерии за оценка. Обобщават се резултатите от практическата
част.
Д. Проблеми и тенденции в развитието на ХВП в България – чрез проблемна беседа в хода на
целия урок учителите насочват вниманието на учениците към факта, че родното производство
на хранителни продукти е в конкуренция с европейски производители и това поставя високи
изисквания пред фирмите. Систематизират се маркираните проблеми в развитието на ХВП у
нас.
Е. Отговор на проблемния въпрос – въпросът за качеството на готовите продукти е
приоритетен за ХВП и поставя високи изисквания към производителите. Учениците посочват
нови продукти, технологии и технически решения внедрени в България, отговарящи на
съвременните изисквания за икономия на суровини и опазване на околната среда. Г-жа
Чернева обобщава изказаните мнения и очертава тенденциите в развитието на ХВП.
Общата оценка за работата на класа, отделните екипи и ученици се осъществява от г-жа
Стайкова.
В края на урока учениците изразяват задоволство от начина на представяне на учебното
съдържание по двата учебни предмета, екипната работа, начина на общуване с преподавателите
и проведената дегустация. Предложеният вариант на учебна дейност събуди интереса и
любопитството на обучаваните и задържа тяхното внимание два учебни часа. Непопулярните
сирена, които са опитали, провокират разговори в семействата за храните у нас и в Европа и
изградените традиции във вкуса. Настроението е положително, доверието и откровеността
между участниците е на по-високо ниво. Учениците определят урока като „интересен, полезен,
приятен”.
Разработеният модел на бинарен урок е устойчив и перспективен. Той се реализира в две
поредни години в ПГССХТ гр. Шумен. При първия урок акцента е върху дегустацията като
професионална практика. През следващата учебна година провеждането на урока се предхожда
от урок-екскурзия с ученици от 10 клас до фирма „Кока-Кола ХБК” в гр.Търговище с цел
запознаване с производството и актуалните технологични решения. Предварително на
учениците се задават самостоятелни задачи за извънучилищна работа, включващи пазарно
проучване на нови продукти, разфасовки и опаковки на хранителни продукти, които да
представят и дискутират в хода на бинарния урока. Акцента при втория урок е формиране на
модел на поведение при подбора на храни за консумация в търговската мрежа и култура на
хранене. Темата за безопасността на храните е проблем, който преподавателите считат за
удачен да развият в своите предстоящи бинарни уроци.
Изводи: Подготовката и реализацията на бинарния урок дава възможност да се обособят
следните изводи:
 Бинарният урок оказва положителен ефект върху мотивацията на учениците и
активното им участие в учебния процес;
 Бинарният урок е проблемен тип урок, развива логическото мислене и творческата
активност на учениците;
 Урокът има по-голям педагогически ефект от традиционния, тъй като може да бъде
наситен с интерактивни техники;
 В този вид урок има възможност да се предаде по-голям обем
информация,
поддържане на по-високо ниво на вниманието на учениците, активно мислене и поведение;
 Бинарният урок е добра форма за подготовка на учениците чрез разиграване на роли
за реалния живот;
 Проведеният урок съдейства за изграждането на единство между интелектуалната и
практико-приложната дейност.
В заключение може да се каже, че ефективността на бинарните уроци зависи не от
епизодичното им прилагане, а от вариативния им подбор и творческата им реализация, от

умелото им разнообразяване и моделиране в конкретната учебна среда. Реализираният бинарен
урок е начин да се управлява максимално интереса към нови знания и превръщане на
българското училище в желана територия за ученика.
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Abstract. In the very South-West part of our country, southern from the valley of the river
Strumeshnica, it is situated the mountain Belasica. It is very interesting mountain, but very poorly researched,
poorly known and popular as a whole. According to one famous Bulgarian historian, archeologist and geologist
Vasil Mikov, the name of Belasica has tracian origins. The mountain is prolonged from the Rupel’s breach on
east to the Kosturine’s saddle on west, having the length of 60km. On the Bulgarian territory are situated
approximately 30 % from the mountain’s area, and the length of that part is 33 km. Its average width is 4-5km
and the widest part is 8km southern from the town Petrich.
Looking from the north, Belasica rises like a wall on south from the valley of the river Strumeshica.
There is a small and high ridge, which is covered with pastures. On west that ridge reaches the border of the
peak Tumba (1880 m), it is the most southern Bulgarian part. There are crossing the borders of three countries –
Bulgaria, Greece and Macedonia. The highest peak of Belasica is the peak Radomir, which was called Kalabak
until 1942. Its height is 2029 m.

В най-югозападният ъгъл на нашата страна, южно от долината на р. Струмешница е
разположена планината Беласица. Тя е интересна, но сравнително слабо проучена,

недостатъчно позната и популярна планина. Според известния български историк, археолог и
географ Васил Миков названието Беласица има тракийски произход. Простира се от Рупелския
пролом на изток до Костуринската седловина на запад с дължина около 60 кm (Фиг. 1). На
територията на България са разположени около 30 % от нейната площ, а дължината на тази
част е 33 кm. Средната ú ширина е 4 – 5 кm, като най – широк е учатъкът на юг от Петрич – 8
кm.

Фиг. 1 Природно-географска карта на Беласица.
Беласица е уникален за нашата страна хорст – антиклинорий. Тя се оформя като
планински блок през плиоцена между двата паралелни разседа, които я ограждат от север и от
юг. Това е причината посоката на р. Струма на гръцка територия рязко да смени южното си
направление със западно, успоредно на южния разсед – великолепен пример за ролята на
тектонските линии (разломите) при формиране на речните долини.
Гледана от север, Беласица се издига като стена на юг от долината на р. Струмешница.
Тя има тясно, покрито с пасища високо било (сн. 2) , което на запад достига до граничния връх
Тумба (1880 m) – най-югозападната точна на България, където се събират границите на три
държави – България, Гръция и Македония. Първенецът на Беласица е връх Радомир (нар. до
1942 г. Калабак) – 2029 m. Северните и южните ú склонове (от гръцка страна) са стръмни ( сн.
3). Южните са силно обезлесени, а северните са обрасли от горски насаждения. Реките, който
се спускат към долината на р. Струмешница, свличат значително количество наносен
материал. Тези наноси се отлагат при изхода на реките от планината, където са образувани
мощни наносни конуси, често съединени помежду си в наносен шлейф. Това акумулативно,
алувиално-делувиално северното подножие е известно с названието Подгорие. Беласица е
изградена от амфиболити, двуслюдени шисти, гранитогнайси, гранити, гнайси и др.

Сн.2 Билото на Беласица планина
Сн.3 Стръмните южни склонове на
Беласица планина

Най-източният висок връх от главното било на планината е връх Конгур (1951 m),
разположен южно от Петрич (Сн. 4). На изток Беласица губи височина, за да достигне
долината на р. Струма при Рупелския пролом на територията на Гърция.

сн.4 Връх Конгур – Беласица планина
В подножието на планината (Подгорието) са разположени редица села – Беласица,
Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът, а до самата граница на запад е с.
Габрене. Реките носят имената на селата, през който преминават. Най-дългата и пълноводна
река е Петричка, която извира под връх Конгур, преминава през Петрич и му придава особен
колорит.
Северният склон на Беласица се отличава с най-голяма водоносност от цялата
Осоговско-Беласишка планинска редица, където и валежите са най-големи поради изразен
орографски ефект. Режимът на речния отток се изменя от типичен средиземноморски (есеннозимен максимум, подобно на валежния режим) в ниските места до умереноконтинентален
(пролетно-летен максимум) поради снегозадържанието и по-късното снеготопене в повисоките части.
В делувиално-пролувиалния шлейф в подножието на Беласица (Подгорието) се
акумулират обилни грунтови води, подхранващи големи, с променлив дебит извори в
периферията на наносните конуси. В този богат на влага район са запазени кестенови гори,
добри условия намират и някой средиземноморски растения. От село Самуилово е изграден
микроязовир.
На североизток от Беласица, в долината на р. Струма е разположен угасналият вулкан
Кожух, разсечен от водите на реката. В близост до него в местността Рупите има находище на
естествено газирана минерална вода – едно рядко природно явление.
Беласица е до голяма степен климатична и флористична граница. При нея категорично
се проявяват белезите на средиземноморското климатично влияние – ноемврийскодекемврийският максимум и августовският минимум, което я отличава (с изключение на
Южен Пирин, Славянка, Източните Родопи и Странджа) от всички планини в страната.
Климатичните показатели на планината (с изключение до известна степен на есенно-зимния
сезон) са благоприятни за развитието на отдиха и туризма. Изключение правят ниските части и
подножието и през горещите летни месеци.
Северните склонове на Беласица са добре залесени, което има голямо рекреационно и
стопанско значение. В ниските части преобладават гори от явор, липа, чинар, кестен и др.
Широколистни видове, а също иглолистни гори. Над 900 – 1000 m преобладават буковите
насъждения. Често горите са смесени. Билото е заето от просторни тревни формации (Сн. 5),
който са добра база за развитие за животновъдството в района.

Сн. 5 Тревна растителност по склоновете на Беласица
Най-силно впечатление от горската растителност правят кестеновите насъждения,
разположени високо в планината. Около пътя, който води от Петрич към х. „Беласица”, могат
да се видят отделни екземпляри на кестенови дървета с диаметър над 2 m. Обиколката на
ствола достига 4 – 5 m и повече. В района на село Ключ също съществува добре запазена
кестенова гора, която е защитена от закона.
С цел запазване на растителното богатство на планината съществуват резерват
„Скошник” през 1988 г. Е значително разширен и наименуван резерват „Конкура” на името на
връх Конгур, под който е разположен в североизточна посока. Резерватът обхваща голяма част
от горното поречие на Петричка река. Има площ 1312 ha, като е обособена буферна зона от 285
ha. Освен кестенови и букови гори в резервата се опазват от антропогенна естествени горски
екосистеми.
Беласица е изключително интересно и подходящо място за осъществяване на различни
форми на алтернативен туризъм – пешеходен, научно-познавателен, скално катерене и др.
Най-добрият изходен пункт за посещение на планината безпорно е гр. Петрич. Найпопулярен е маршрутът Петрич – х. „Беласица”. Хижата е разположена на 710 m надморска
височина и се посещава от туристи от цялата страна. В близост до хижата има неголям
водопад. От х. „Белесица” може да се предприеме преход до вр. Конгур (Сн. 6). От връх
Конгур маршрута продължава до голямото било на запад и след около 5 кm (1,5 h пеша ) може
да се достигне най-високата точка – връх Радомир (2029 m).

Сн. 6 Хижа Беласица
Значителна част от билото на Беласица особено връх Радомир предоставя
изключителен обзор във всички посоки (Сн. 7). При ясен ден гледките, които се разкриват, са

изумително красиви. На юг погледът ще се спре на близката Круша планина, още пó на юг –
Богдан планина и Солунския залив, а макар и рядко, при отлична видимост се вижда и Олимп.
На югозапад в подножието се очертават тъмносиньото Дойранско езеро и планините Паяк и
Кожух. На север и североизток най-внушителен е силуетът на Пирин, вижда се и дълбоката
долина на река Струма, Славянка на изток и голяма част от планините от ОсоговскоБеласишката планинска редица. Близката планина Огражден прави силно впечатление със
своята обезлесеност.

Сн. 7 Връх Радомир – най-високата точка на Беласица планина
От връх Радомир за по малко от час се стига до проходът Демиркапия (1784 m), до
който води път от с. Самуилово. След проходът билото малко се изкачва и все така голо и
слабо навълнено достига до връх Тумба (1880 m). От билото към селата Скрът, Ключ,
Яворница и др. Водят пътеки.
За осемте села, който са разположени в подножието на Беласица, е характерна липсата
на отрицателни демографски процеси, толкова типични за останалата част от западните
погранични планини. Тук като цяло се наблюдава увеличение на броя на жителите през
последните 30 – 40 години. Най-голямо е село Коларово (2332 жители) и най-малко – село
Камена (392 жители). Всички те могат да бъдат използвани като изходни пунктове, но все още
на юг от тях, в посока към Беласица съществуват гранични ограничения.
При село Струмешница по десния бряг на малък хълм е разположена Самуиловата
крепост. Изграден е огромен архитектурен ансамбъл в памет на Беласишката битка 1014
година – величаво и трагично сабитие от българската история (Сн. 8) .

Сн.8 Самуиловата крепост

Заключение. Многообразието на природни форми – висока планина и вековни гори (с
уникални не само за България, но и за Европа, кестенови гори), минерални извори, долината на
река Струма, запазения вулканичен конус в съчетание със съхранените форми на традиционен
поминък, богато културно-историческо наследство и географското разположение (на
границата с две държави) са сред основните предпоставки Община Петрич да се превърне в
една от водещите дестинации в Югозападния Еко туристически регион.
Природен парк „Беласица”, служи като основен инициатор и център за образователни дейности
за околна среда. Природен парк „Беласица” допринася за откриването на нови работни места в
областта на Еко туризма и по проекти, свързани с опазване на природата и устойчиво развитие
на региона.
На територията на Парка се разработват проекти за добри практики за използването на
природните ресурси, а така също и пилотни проекти с иновативни идеи за устойчиво развитие.
По този начин Природният парк “Беласица” съдейства и за подобряване на демографските
характеристики на общината и възвръщане на нейния човешки потенциал.
Положителното отношение и подкрепата на местното население и местните институции
на управление, както и неправителствените природозащитни организации (работещи в
региона) от една страна и от друга страна заинтересоваността на гръцката и македонската
общественост са важни предпоставки за цялостното опазване на природното богатство и
културно-историческото наследство на планината Беласица.
REFERENCES:
Donchev, D., H. Karakashev. 2012. Geographiya na Bulgariya. Sbornik za srednoshkoltsi i
kandidatstudenti, S., Izd-vo “Siela”
Nikolov, V., M. Yordanova. 2002. Planinite v Bulgariya. S., Akad. Izd-vo “Prof. Marin
Drinov”, 226 p.
Penin, R. 2000. Prirodna geographiya na Bulgariya. S., Izd.

МЕЛНИШКИТЕ И СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ – ЧУДО НА
СЪВРЕМЕННАТА ЕРОЗИЯ
(MELNISHKITE I STOBSKITE PIRAMIDI – CHUDO NA
SAVREMENNATA EROZIYA)
Светла Стоилова, Айше Кабакова, спец. „География и биология”
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
E-mail: ayshe_kabakova@abv.bg; svetla6910@abv.bg

MELNIK AND STOBS PYRAMIDS – MIRACLE OF MODERN
EROSION
Svetla Stoilova, Ayshe Kabakova,
Abstract. There are an impressive sand pyramids all over the world. In Bulgaria the most popular of
them are positioned in the smallest town of the country - Melnik and in the villages in Kardzhali area - Stob,
Katyna, Dobrovolets, Povet and Zymzelen.
During the fieldwork practice at Geography which conduct every year in our university we had the
opportunity to be closer to these beautiful sands. This year the fieldwork practice was between 2 nd - 7th of July
and we visited one of the most magnificient sands – those in Melnik and in Stob.

„ НИЕ БЪЛГАРИТЕ , ЗА ДА ВИДИМ СВЕТА И ЧУДЕСАТА МУ,
НЯМА НУЖДА ДА ХОДИМ ТАКА ДАЛЕКО, ЗАЩОТО
НАШАТА БЪЛГАРИЯ Е ЕДИН НЕПОЗНАТ И ЧУДЕН
СВЯТ”
Ив. ВАЗОВ

Дъждът, топлината, студът и вятърът - едни ваятелите и рушителите, подпомогнати от
времето сътворили чудеса с лесно податливите на рушене скали, а именно делувиалните
наноси, речно-ледниковите наноси, вулканичните туфи и др. С течение на времето малките
ровинки се вдълбават все повече и повече, като образуват гъста и дълбока долова и ровинна
мрежа, между която се открояват гъбовидни, игловидни, конусовидни, пирамидални и други
причудливи форми, носещи общото име земни пирамиди.
Прочути земни пирамиди има на много места по света. В България най-известни са
пирамидите при гр. Мелник, при с. Стоб, при с. Кътина и при селата Доброволец, Повет и
Зимзелен, Кърджалийска област.
По време на теренна практика по география, провеждана ежегодно от ШУ „Епископ
Константин Преславски”, ние студентите имахме възможността да се насладим от близко на
чудните творения на природата. В таз годишната теренна практика проведена в периода 27.07.2012 г. посетихме едни от най-величествените земни пирамиди – Мелнишките и
Стобските.
С приближаването на гр. Мелник склоновете на речната долина стават по стръмни, а на
места и отвесни. Постепенно пред погледа ни се открива клисурообразно подредена панорама.
Открояват се първите земни пирамиди. Това са известните Мелнишки пирамиди. В основата
на белите сипеи се белеят къщите на Мелник, един от най-старите славянски градове в нашата
родина. Малък е броя на оцелелите стари, оригинални къщи. Над каменния първи етаж се
надвесва дървения втори етаж. Красивите варосани комини подсилват оригиналността на
постройките. Спираме се под вековните чинари на площадчето, за кратка почивка и глътка
свежест, след което продължаваме.

Сн. 1. Прочутата Кордопулова къща в подножието на Мелнишките пирамиди.
Многобройните посетители на град Мелник имат възможност да се насладят не само на
пирамидите. Градът има и своите къщи-музеи, например най-личната от миналото къща –
Кордопулвата (Цинцаровата), построена в далечната 1785 г., известна още с най-голямата
винарска изба в Мелник; Ибрахимбеговата къща; Болярската къща с кула и много други
архитектурни паметници. Туристите имат възможност да посетят прочутите мелнишки изби,
издълбани в плиоценски пясъчници. В тези изби в миналото се е приготвяло до 1 млн. оки от
гъстото и пивко мелнишко вино, прочуло се даже във винарска Испания.
Захласнати в
прелестта на този неповторим кът неусещаме как сме изкачили седловината, която преваля към
село Рожен. На юг се разкрива нова панорама. Пред погледите ни са хиляди големи и малки
гъби, коронясани с различни по големина скални късове, които предпазват от рушене найвисоките части на пирамидите.
Мелнишките пирамиди са най-известните земни пирамиди в нашата страна.
Представляват палитра от чудотворни форми, пръснати в обширен ровинен район в
югозападното подножие на Пирин планина. Представляват величествени до 100 m земни
пирамиди и други релефни склуптури с висока естетическа стойност. Разположени в землищата
на гр. Мелник и селата Кърланово, Рожен и Сушица община Мелник. Намиращите се на

надморска височина от 350 до 850 m скални образования са с неогенкватернерна възраст.
Обявени са за природна забележителност през 1960 г. с обща защитена територия 1165 ха.
Оценени са като геоложки феномен с глобална стойност.

Сн. 2. Сиво-белите основи от плиоценски пясъчници на Мелнишките пирамиди.
Основата на района на Мелнишките пирамиди е изградена от сиво-бели плиоценски
пясъчници, примесени с глинесто-песъчливи прослойки, отложени на дъното на плиоценско
езеро, съществувало между планините Пирин, Огражден и Беласица. Върху плиоценските
пластове лежи дебел до 100 – 120 m блокаж – червеникаво обагрен, слабо споен конгломерат.
Това са предимно старокватернерни наноси, образувани от Пирински реки. Блокажът е дълбоко
прорязан от Мелнишка река и притоците – Роженско дере, Сугаревска река, Доленска река,
Кючко дере и от много от левите притоци на Склавска река. С течение на времето регресивната
ерозия на тези реки и тясно свързаните с тях ровини се проявява голяма сила, разяждаща
акумулативната повърхност и издълбала дълбоки рани по тялото на повърхнината. Самото
всичане е ставало поетапно, за което се съди по запазените останки от стари речни легла,
отговарящи на височината на речните легла на Струма. Така ерозията, топлината и студът са
изваяли в този наш южен край на родината ни неповторими по величие пирамиди.

Сн. 3. Типична мелнишка къща на фона на Мелнишките пирамиди.
Причудливите форми образувани в следствие на земните сили имат най-различни
форми, наподобяващи скални гъби, купи сено, минарета, алпийски хребети и върхове, мечове,
обелиски, египетски пирамиди, готически храмове и други. Особен интерес представляват 4-те
пирамиди при с. Кърланово, Благоевградска област, приличащи на обелиски високи над 100 m,
с голи отвесни склонове и недостъпно теме, покрито с тревна растителност на юг от с. Рожен,

Благоевградска област има хиляди големи и малки скални гъби. Оригинален и неповторим е
мелнишкия пейзаж.
В полите на Рила, край с. Стоб се намират едни от най-интересните в нашата страна
земни пирамиди. Мнозина са на мнение, че Стобските пирамиди отстъпват на Мелнишките
пирамиди по размери, но що се отнася до живописност и красота, Стобските пирамиди нямат
равни.
Природният феномен Стобски пирамиди се простира върху площ от 74 ха на 600 до 750
m надморска височина от двете страни на Рилска река в подножието на Западния дял на
Рила. Попадат в пределите на местностите Кулски рид и Църквището в землището на село
Стоб, община Кочериново, в Западна България.
Пирамидите при с. Стоб са изваяни в дебели 30 -40 m старокватернерни, тъмножълти и
червеникави наслаги в подножието на планинския склон. Те се състоят от чакъл и пясък,
примесени на места с глинести прослойки. Материалът е донесен от буйни води при
сравнително по-топъл и по-влажен климат, които някога са влачили и натрупали обилен
материал от чакъл, пясък и глина. Разнородният състав на седиментите и слабата спойка
улесняват рушенето им.
Когато става дума за появата на природни феномени като Стобски пирамиди не можем да
пропуснем и легендите. Всички са свързани с нещастна любов и неосъществена сватба. Според
едно от преданията, майка проклела дъщеря си, че взима за съпруг неподходящо момче.
Когато невестата трябвало да целуне свекър си, тя и всички гости се превърнали в
камъни. Според други вярвания, българско момиче и турски младеж били отчаяно
влюбени един в друг, но любовта им била невъзможна поради религиозните различия. След
като една нощ двамата сънували един и същи сън, че са обречени, девойката се хвърлила от
една скала, а на мястото се появило скално образувание, което хората нарекли
„Невястата”. Трети пък вярват, че по време на сватбено шествие, кумът бил толкова
изкушен от красотата на младоженката, че понечил да я целуне. Изумени, всички сватбари
се вкаменили.
Началната точка за еко маршрут Стобски пирамиди е църквата "Св. Прокопий" в
западния край на селото. Оттам продължава почвен път, който се изкачва нагоре по склоновете
на планината и след по-малко от километър отвежда до същинското начало на маршрута местността Църквище. Тук е крайната точка, до която може да достигнете с автомобил
(въпреки че поради лошия път е най-добре да го оставите още на паркинга до информационния
център). На това място е поставено информационно табло, на което са обозначени:
туристическа карта на целия регион, туристическа карта на тази част от Рила планина и
информация за други природни забележителности и исторически обекти в околността. От
местността Църквище се тръгва по горска пътека, маркирана с червен цвят, която плавно се
изкачва към билото. И тук създателите на маршрута не са спестили средства и са поставили
дървени пейки за отдих за най-уморените туристи и дървен парапет, който предпазва
невнимателните туристи.

Сн.3. Невероятните форми на Стобските пирамиди.

Застанете ли до изградения дървен парапет, пред вас се открива смайваща картина от
остри земни пирамиди, изградени от невероятната фантазия на природата. На върховете на
много от пирамидите могат да се забележат огромни камъни, които в течение на дълги години
са предпазвали като калпаци крехката основа под себе си от поройните дъждове и ерозионните
процеси и по този начин са формирали високите стъбла на пирамидите. В днешно време те са
останали да стърчат самотни във въздуха на височина от 6 до 10 m над новата земна
повърхност.

Сн. 3. Стобски пирамиди - творение на природата.
Каменните калпаци стоят от векове върху пирамидите. Пясъчните Кули, изваяни от
природните стихии през вековете, носят неповторимо очарование, особено ако се посетят при
залез слънце. По това време червено-оранжевите нюанси на скалите, отразяващи последните
лъчи на небосклона, изпъкват най-силно. Живописните композиции носят различни имена,
дадени им от народните предания-Сватовете, Куклите, Чуките, Самодивски комини, Зъберите,
Братята и др, наименувани от месното население и легендите за тях.
Самото село изглежда доста пусто и неподдържано, което е жалко, тъй като историята
им е завещала този природен феномен, който привлича туристи от цял свят, не само от
България.
През 1964 г. Стобските пирамиди получават статут на природна забележителност,
а от септември 2010 г. са включени в списъка на 100-те национални туристически обекта.
Причудливите скални форми, които са очаровали хората още в зората на човешката
цивилизация, са си дали чудна среща в българските земи. Ако се разходите из някои по-малко
известни места в България, ще откриете не един интересен феномен. Скални образувания,
наподобяващи пирамиди, които са изключително красиви и на шега казано, могат да ви спестят
ходенето до Египет. Разликата е , че те не са шедьоври на човешката цивилизация, а природни
забележителности -феномени. Популярност сред туристите са Стобдките и Мелнишките
пирамиди.
Мелнишките са бледожълти и достигат до сто метра височина. Двете планини, които са
приютили тези природни чудеса, са Пирин и Рила. Жълто-кафявата гама, понякога
разнообразявана от виненочервеното според местните жители придава уникална хубост на
групите пирамидообразни скали, когато слънцето залязва или луната изгрее. Легенди разказват
за произхода на образуванията. Те винаги са свързани с любов и сватби.
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Abstract. During fieldwork practice in Geography held on 02.07.2012 - 07.07.2012 We passed
Kresna Gorge. Kresna Gorge is a narrow gorge located along the valley of the Struma River, between the Pirin,
Vlahina and Maleshevska. one very picturesque and colorful place with its flora and fauna. Seat which in recent
years has been a favorite of fans of extreme sports and nature lovers. Here held even world championships
raftig. Extremely diverse plant species and animal gorge make place for the development of cognitive science,
ornithology and other alternative forms of tourism.

Кресненското дефиле е тесен пролом намиращ се по долината на река Струма, между
планините Пирин, Влахина и Малешевска (фиг. 1) По същество проломите са речни долини

пресичащи планински вериги. Река Струма в по-голямата част от течението си преминава през
низинни райони. На отделни места долината придобива проломен характер, отличаващ се с
тесни и дълбоко всечени долинни склонове. Често в литературата като синоними на думата
пролом се употребяват клисура, ждрело, дефиле, каньон и др.
Кресненското дефиле е образувано в кристални шисти и гранити. Проломът започва от
Симитлийската котловина и завършва при град Кресна. Наклонът на реката е с над 5 ‰. Дъното
на речното легло е покрито с чакъл и пясък. По сколновете му на места има свлачища, срутища
и сипеи.
В района на дефилето се намират градовете Кресна, Сандански и Петрич. Сандански е
популярен сред туристите с възможностите си за балнео и СПА почивка. Петрич се намира
съвсем близо до границата с Гърция, в близост до града се намира Самуиловата крепост и
местността Рупите. В тази част на областта по протежението на река Струма преминава и
главен път Е 79.
Кресненското дефиле е разположено на територията Югозападна България, която се
характеризира с типичен преходно-средиземноморски климат. Зимата е мека, със средна
януарска температура +2,4° С, а лятото е горещо, със средна юлска температура +24,7° С.
Тук са разпространени умерените и средиземноморско-планински храстови
местообитания и широколистните гори. Има голямо разнообразие на растителни съобщества
(повече от 450 растения, включително и редица ендемични и реликтни видове). В южната част
на дефилето се срещат вечнозелени средиземноморски гори от дървовидна хвойна, храсталачни
съобщества от драка (Paliurus spina-christi), кукуч (Pistacia terebinthus), Phyllirea latifolia и
Colutea arborescens.В северната част преобладават дъбови и липови гори, край реката
великолепни гори от черна елша (Alnus glutinosa), източен чинар (Platanus orientalis), бяла
топола (Populus alba), върба, а по високите части — девствени букови (Fagus sylvatica) гори.

Фиг. 1 Природна карта на Кресненското дефиле
Аридни скалисти склонове в пролома, обрасли с вечнозелени средиземноморски
съобщества от Juniperus excelsa. Типичен биотоп на Erynnis marloyi, Pieris
krueperi, Pseudophilotes vicrama,Hipparchia senthes, Melitaea trivia

Каменист терен в близост до крайречна гора от елша, източен чинар, топола, върба.
Биотоп на Zerynthia cerisy, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Apatura metis, Neptis rivularis.

Районът на дефилето е много добре проучен. Изследванията върху дневните пеперуди
започват в началото на миналия век. Първите публикации включват тази на Buresch (1918) и
пълното изследване на Илчев (1921). Причините за включването на района са:
1) наличие на важни популации на 14 от целевите видове;
2) наличие на важни популации от няколко други редки вида, като Erynnis marloyi,
Zerynthia cerisy, Pieris krueperi, Tarucus balkanicus, Hyponephele lupina, Hipparchia syriaca, H.
fatua, Pseudochazara anthelea, Polygonia egea;
3) неговата изключително богата фауна от дневни пеперуди (общо 120 вида,
формиращи 56 % от всички български дневни пеперуди).
Проломът е от световно значение за опазването на горите от дървовидна хвойна
(Juniperus excelsa) и източен чинар (Platanus orientalis). Той е биологичен коридор за миграция
на едри бозайници между планините на Балканския полуостров, както и миграционен път на
птиците (Via Aristotelis); част от него е определена като орнитологично важно място по
критериите на BirdLife International. Нощните пеперуди в района са добре проучени.
Установени са над 830 вида. От тях по-интересни са следните: Triodia adriaticus, Eochorica
balcanica, Zygaena laeta, Bembecia pavicevici, Bembecia sanguinolenta (единствено находище в
страната), Stygia mosulensis, Trichiura verenae, Eriogaster catax, Lasiocampa grandis, Pachypasa
otus, Phyllodesma ilicifolia, Saturnia spini, Perisomena caecigena, Lemonia taraxaci strigata, Lemonia
balcanica, Hemaris croatica, Proserpinus proserpina, Rethera komarovi drilon, Hyles vespertilio,

Theretra alecto, Neognopharmia stevenaria, Dasycorsa modesta, Lycia graecarius, Agriopis beschkovi
(единствено находище в страната), Erannis declinans, Nychiodes dalmatina, Nychiodes amigdalaria,
Charissa obscurata, Xanthorhoe oxybiata, Aplocera dervenaria, Oulobophora internata, Rhegmatophila
alpina osmana, Peridea korbi, Acronicta orientalis, Craniophora pontica, Simyra dentinosa, Cryphia
burgeffi, Cryphia petrea contristans (единствено находище в страната), Catocala separata, Dysgonia
torrida, Autophila ligaminosa, Thysanoplusia orichalcea (единствено находище в страната),
Pseudozarba bipartita (единствено находище в страната), Calocucullia celsiae, Teinoptera lunaki,
Cleonymia opposita, Amephana dalmatica, Amphipyra micans, Asteroscopus syriaca decipulae,
Valerietta niphopasta, Panemeria tenebromorpha, Janthinea friwaldskii, Pyrrhia treitschkei,
Aedophron rhodites, Caradrina vicina, Caradrina pertinax, Pseudoxestia apfelbecki, Agrochola
gratiosa, Agrochola thurneri, Agrochola wolfschlaegeri, Agrochola rupicapra, Agrochola osthelderi,
Dasypolia templi macedonica (местен ендемит), Lithophane ledereri, Lithophane lapidea, Xylena
lunifera, Griposia pinkeri (единствено находище в страната), Dryobotodes servadeii, Antitype suda
schimae, Gortyna borelii, Hadula mendax occidentalis, Hadena vulcanica urumovi, Divaena haywardi,
Eugnorisma pontica, Meganola gigantula, Euplagia quadripunctaria, Ocneria ledereri и много други.
От тях видовете Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са от приложение II на Директивата
за хабитатите 92/43 на Европейския съюз. Видът Perisomena caecigena е от приложение II на
Закона за биологичното разнообразие.

Thusanoplusia orichalcea

Dasypolia temple macedonica

Benbecia sanguinolenta

Triodia adriaticus

Част от територията на пролома е защитена в резерват „Тисата” и буферната му зона.
Той е обявен с постановление № 6663 от 17.10.1949 г. на Министерството на горите. Тук се
намира най-голямото находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) в България.
Според Бернската конвенция проломът е обявен за CORINE място и ще стане част от
европейската мрежа NATURA 2000. Има забрана на Министъра на околната среда и водите за
увреждащи природата дейности, като строителство, търсене и проучване на полезни изкопаеми.

Главни заплахи са плановете на българското правителство да изгради автомагистрала Струма,
част от транс-европейски коридор 4 София — Атина, директно през пролома, както и
сегашното строителство на редица малки водноелектрически централи. При проектирането не е
взето под внимание, че магистралата ще унищожи местообитанията на редица видове дневни
пеперуди. Като допълнение той е място от голям интерес за колекционерите на пеперуди,
например като всеизвестно място за търсачите на Rethera komarovi (Sphingidae).

Фиг. 2 Карта на района на Кресненски пролом
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “КРЕСНЕНСКИ ПРОЛОМ”
В началото на 2001 г. група природозащитни неправителствени организации внесе
предложение за обявяване на Защитена местност “Кресненски пролом”, което беше намерено за
целесъобразно от Министерство на околната среда и водите. Разработената документация
съобразно Закона за защитените територии (ЗЗТ) е внесена на 22. 10. 2001 г. от името на 10
природозащитни НПО. Видовото богатство на Кресненския пролом е сравнимо само с това на
Източните Родопи и Южното Черноморско крайбрежие. За разликата от тези две територии,
Кресненското дефиле е значително по-малко по площ и точно това определя уникалността му
като място с висока концентрация на видове, отнесени към единица площ.
В ботаническо отношение дефилето попада в Източно-Средиземноморската провинция.
Установени са 457 вида висши растения. От тях 81 вида са със значимо консервационно
значение: 20 строго защитени вида, 34 редки и 6 застрашени вида (Червена книга на България),
1 български и 23 балкански ендемити, 2 вида включени в Приложение 1 на Бернската
конвенция и 2 вида включени в Приложения 4 и 5 на Директива 92/43/EEC.
В
зоогеографско
отношение
фауната
като
цяло
е
определена
като
преходносредиземноморска. От българската фауна в границите на дефилето се срещат:
 4 вида риби (17 % от сладководната ни ихтиофауна),
 11 вида земноводни (69 % от амфибийната ни фауна)
 20 вида влечуги (63 % от съвременната ни сухоземна рептилийна фауна)
 231 вида птици (58 % от орнитофауната)
 17 вида прилепи (59 % от прилепната фауна у нас)
 800 вида пеперуди (около 50 % от лепидоптерната фауна)
Кресненското дефиле е едно много колоритно и живописно място в Югозападна
България. То е известно от любителите на красивата природа. През последните десетина
години районът на Кресненското дефиле и тази част на река Струма са популярни сред
любителите на екстремните спортове. През пролетта и ранното лято, когато река Струма е найпълноводна, Кресненското дефиле е предпочитано място за рафтинг спускания и каньонинг.

Изключително разнообразните растителни и животниски видове правят Кресненското
дефиле подходящо място за развитието на научно-познавателен, орнитоложки и други видове
алтернативни форми на туризъм.

ВУЛКАНЪТ КОЖУХ И МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ ОКОЛО НЕГО
(VULKANAT KOZHUH I MINERALNITE IZVORI OKOLO NEGO)
Надя Борисова, Фатме Дурльова, спец. „География и биология”
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
E-mail: nadia.n.borisova1990@abv.bg; fati_19@abv.bg

VOLCANO “KOJUH” AND SPAS AROUND
Nadia Borisova, Fatme Durliova, Geography and Biology
University of Shumen “Bishop Konstantin Preslavski”
Abstract. Bulgaria is a country on the Balkan Peninsula featuring wonderful and unique nature. Despite the
small size, which occupies it has a diverse landscape with what all Bulgarians should be proud. The country has
a large and small mountains. One of the biggest mountains are: first of all Balkan followed COMMERCIAL
Rila, Pirin, Rhodope and not place located in the southern parts Belasitsa Mountains. Many Bulgarians
associate with mountain Petrich, but many do not know about the one and only for its beauty Housing volcano.
Some volcanoes have spas that are a prerequisite for the development of spa and wellness tourism in Bulgaria.

Вулканът Кожух се намира в Югозападна България в Санданско-Петричката котловина
край р.Струма с координати - 41°27'28"N 23°15'58"E. Вулканът представлява възвишение с
остър гребен и стръмни склонове, основно с три остри върха, от които средния е най-висок.
Условно може да се каже, че възвишението разделя котловината на Санданско и Петричко
поле. Най-високата точка е 281 m, но поради малката надморска височина се извисява като
планина. Тя се е образувала от остатъци от стар вулканичен конус, който не е активен от близо
1 млн.г. Коритото на р. Струма минава през конуса. Името на вулкана идва от приликата му с
наметнат кожух. Геоложки вулкана Кожух принадлежи към Струмския гребен. Подложката му
е изградена от биотитови и мусковитови гнайси, мигматити от докамбрийска възраст и от
променени плиоценски седиментни скали. Върху тях са разположени вулканични скали –
трахиандезити. Във вулканичната сгурия личат много каверни, някой от тях с размерите на
малки пещери, също така има лапили и вулканични бамби. Ефузивното тяло има бъбрековидна
форма и е най-южния представител от вулканичните тела, разположени по пукнатините,
генетично свързани с Огражденския пролом. По периферията на вулканичния конус има следи
от паразитен вулканизъм. Във вулкана има находища на ароганит (калцит). Калцитното тяло
има жилообразна форма с мощност то 6,9 до 98,6 m, като в дълбочина е проследено на повече
от 100 m. Навсякъде от кратера извират множество горещи минерални извори с температура 78˚
С и дебит 35 l/seк. Водата не е подходяща за пиене, но е изключително полезна за
провеждането на лечебни процедури и за производство на зелени водорасли. В подножието му
се намира построената през 1992 г. църква от баба Ванга „Св.Петка Българска”. При
изригването на вулкана преди хиляди години се е образувала вулканична скала наречена
„Левунска чука”.
Климатът в местността е топъл и това способства развитие на разнообразна флора и
фауна. Вулканът Кожух е обиталище на различни видове змии, включително и считана та за
рядък вид котешка змия. През 1962 г. част от местността на площ 0,4 ха е обявена за природна
забележителност. По – късно праз 1971 г. защитената площ е нараснала 94,2 ха. В източното
подножие на възвишението е разположена известната местност Рупите. По южните склонове и
подножие на възвишението Кожух се локализират останките от големия античен град Хераклея
Синтика, съществувал в периода от 4 век пр.Хр. до 6 век сл.Хр. На 27 юли 1955 година на
Кожух е свален израелски пътнически самолет, нарушил въздушното пространство на
България. При инцидента загиват всички 58 пътници – 51 пасажери и 7–членен екипаж. През
1958 г. България е осъдена от Международния съд в Хага да заплати обезщетение на роднините
на жертвите.

Вулкана Кожух

град Хераклея Синтика

Църквата от баба Ванга „Св.Петка Българска”

Котешка змия
Както бе споменато по горе този регион изобилства от голям брой минерални извори.
Едни от най-известните минерални извори са Рупите, Баните, Нареченски бани, Огняновски
бани, Марикостиново и др.Благодарение на тези минерални извори се развива балнеоложкия и
СПА туризъм.
Думата СПА всъщност представлява абравиатура /съкращение/ на латински израз
„Sanitas per Aqva” т.е. здраве чрез вода. Разликата между балнеоложки и СПА туризъм се
състои в това, че СПА е предназначен за здрави хора, които искат да се освободят от стреса и
напрежението, т.те. за хора, които се грижат за физическата и психическото си състояние, както
и за външния си вид, балнеотуризма и балнеоложките центрове са предназначени за лечение на
болни хора, за възстановяването и профилактика на различни видове заболявания.
Туризма е ефективен способ за използване на минералните води. В България, от над
1600 извора, 500 са лечебни и от тях 80 % са с доказани уникални лечебни качества. България
притежава два пъти повече по количество минерални води в сравнение със световните
минерални ресурси като цяло. Такова е и положението с калнонаходищата ú.
РУПИТЕ
Село Рупите е разположено в Петричко-Санданската котловина.Отстои на около 8
километра северно от общинския център Петрич. На 2 кm източно от селото се намира
вулканското възвишение Кожух. В източното подножие на възвишението в землището на
селото е разположена известната местност Рупите, известна с лечебните си минерални извори.
В резултат от изригване на вулкан в Рупите има магмени скали. От тях извира
минерална вода с температура 75º C. Минералната вода има лечебни свойства и помага при
заболявания на храносмилателната система, ендокринно-обменни заболявания, а също и

заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, гинекологични и кожни
заболявания. Част от водата е каптирана и по тръбопровод е отведена до град Петрич.
Местността Рупите отдавна е придобила широка известност като място, в което се е
зареждала с енергия и приемала посетители най-популярната българска пророчица Вангелина
Гущерова, наричана от народа „Леля Ванга”. На въпроса, защо живее в местността Рупите,
Ванга отговорила: „Имам определено време колко да стоя тук. Това място е много особено.
Служи ми като акумулатор и от него аз черпя енергия и сила. Някога тук е горял страшен огън,
а този хребет над нас крие една голяма тайна.”
Хребетът, за който говори Ванга, всъщност е Кожух планина, възвишение в Рупите.
Според нея Кожух е ключът към разгадаване на древното ни минало. Ванга твърдяла, че там,
където е кратерът, някога е имало голям град, погребан под огнената лава. Хората, които
живели в него, били високи и едри, обличали се в тънки и блестящи като станиол дрехи и били
много просветени.

Къщата на Ванга в Рупите

Минералните води в Рупите

Защитена местност „Рупите” – 20 ха представлява важен орнитологичен обект и опазва
крайречна заливна гора в горския участък на р. Струма съставена главна от бяла топола. В
района на защитената територия са установени 201 вида птици, включително и редица
средиземноморски видове, които рядко могат да се наблюдават другаде у нас. Тук минава
Aristotelis-един от двата основни миграционни пътя на птиците. Това е единственото място,
където могат да се наблюдават и четирите вида наши костенурки, почти всички видове змии, а
също също балконска чесновница, както и малкия речен кефал (Lauciscus borystenicus) вид с
локално разпространение.
МАРИКОСТИНОВО
Курортният калолечебен комплекс Марикостиново е разположен на 2 кm от с.
Марикостиново, на 13 кm от Петрич и на 1 кm от река Струма и се намира на 80 m надморска
височина. Съчетанието на минералната вода и лечебна кал са своеобразно ценно природно
богатство, което се доближава до лечебните фактори в Хевис – Унгария и Пиещани в
Чехословакия. Тези природни дадености на извора са познати от древни времена. Старата
турска баня е била построена върху останките на римски основи и в днешно време е превърната
в един съвременен SPA център. Още през османското иго минералната гейзерна кал е била
карана с биволски коли до Цариград, където се е използвала за лечение на различни
заболявания. До 1907 г. Макрикостиновските минерални бани са били владение на турската
община, а по-късно са били предоставени като собственост на Яне Сандански. Той провел
редица мероприятия за създаване на по-благоприятни условия за пребиваване и лечение, но
хотела построен по онова време след години е бил изгорен.
Изворната кал в калонаходището се образува при отлагане на фино глинесто вещество,
носено от минералната вода при участието на редица благоприятни природни фактори - висока
термалност на изворната вода, наличие на органични вещества. Едно от предимствата на
калонаходището се определя от естествено бликащата минерална вода, която разрежда калта и
създава условия за непрекъснато движение на слоевете. Лечебното заведение е специализирано
за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и
генеколуогични заболявания. Водата извира при температура 63° C.

Според стара легенда девойка на име Мария от този край е преследвана от турците. Тя е
заловена от поробителите в района на днешното село Марино поле и е убита. Дивите животни
разнесли костите ѝ. Там където те са открити от нейните близки, възникнало село
Марикостиново.

Природен парк „Беласица”
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Той е обявен със
заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Той е обявен с
цел :
- Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и
обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
- Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис (Taxus
baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer
heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp.
belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb;
- Опазване на защитени и ендемични животински видове, като белогръб кълвач
(Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L. ) и др.;
- Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.
Режимът на ползване и управление на Природен парк „Беласица” се определя от Закона
за защитените територии, Заповедта за обявяването на парка, издадена от Министъра на
околната среда и водите, както и Плана за управление на защитената територия.
Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България, и обхваща
северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република
Македония, а на юг - с Република Гърция. Природен парк „Беласица” обхваща землищата на
селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица и гр. Петрич,
всички разположени на територията на общ.Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка
е 117 324,318 dка.
България е страна която има голям потенциал за развитието на туризма, стига да съумее
да използва правилно своите природни дадености. Посещението на Югозападния регион си
заслужава заради уникалните гледки, заради положителната енергия с която ще се зареди човек
при съзирането на тези красоти и заради спомена които остава за цял живот. Който има
възможност нека посети това местенце в България. Нека първо опознаем красотите на родината
ни за да можем да я оценим и запазим.

РОДОПИТЕ – ЕТНОГРАФСКИ И СТОПАНСКИ МОСТ МЕЖДУ БЯЛО МОРЕ И
МАРИЦА
(RODOPITE – ETNOGRAFSKI MOST MEJDU BIALO MORE I MARITSA)
Татяна Христова, Павел Петров
THE RHODOPES - ETHOGRAPHIC AND ECONOMIC BRIDGE BETWEEN THE
AEGEAN SEA AND THE MARITSA RIVER
Tatyana Hristova, Pavel Petrov
Abstract
The examination of the mountainous border area in the country until recently was only in the
contex of the separating area between neighbouring countries. The present report has as its intention
to present the new alternatives ot the Rhodope Mountains as a bridge between two territories - north
to the Maritsa River and south to the Aegean Sea. This mountain offers today many new alternatives
for contacts between neighbouring nations. In this sense, is made a transport links analysis of the
territory and the opportunities for cross-border trips. The strive is for not forgetting these lands which
are in an indisputable way connected with Bulgarian history.

Разглеждането на погранична планинска територия до скоро у нас ставаше само в
контекста на разделителна територия между съседни държави. Настоящият доклад има като
замисъл да представи новите алтернативи пред Родопа планина като мост между две територии
– на север до река Марица и на юг до Егейско море. Тази планина днес предлага много нови
възможности са контакти между съседните народи. В този смисъл се прави анализ на
транспортната обвързаност на територията и възможностите за трансгранични преходи.
Стремежа е да не за забравя и историята на тези земи, които по неоспорим начин са свързани с
българската история.
Родопите са най–голямата част от обширния Македоно–Тракийски масив, който заема
центаралната част на Балканския полуостров. Планината представлява огромен лабиринт от
планински дялове с различна дължина и посока на простиране, разделени от дълбоки речни
долини и котловинни понижения.
На север и изток Родопи се ограничават от Горно и Долнотракийската низина, на юг от
Беломорската низина, а на запад от долината на р. Места, р. Дрещенец и р. Яденица. По –
голямата част от Родопите е разположена на наша територия. Дължината на планината е около
230 km (посока запад – изток ), ширината – 100 km, площта – близо 15 000 km (на територията
на България). Към Родопите се отнасят Бесапараските ридове и Хасковската хълмиста земя.
Средната надморска височина на планината е 785 m.
Транспортната инфраструктура като обединяващ фактор.
Опознаването на Родопите може да стане чрез близо девет меридиално прокарани
пътища.
Първият меридионален път минава по долината на р. Яденица, т.е. по границата, която
дели Родопите от Рила. Той свързва Белово с летовище Юндола (дължина 26 km). Този път
дава възможност да се посетят делът Алабак и северозападната част на Велийшко-Виденишкия
дял. От Юндола на югозапад пътят продължава по долината на р. Места към Якоруда, Разлог,
Гоце Делчев (освен пункт за посещение на рида Дъбраш).
Вторият меридионален път следи долината на Чепинска река и свързва градовете
Септември и Пазарджик с Велинград, горско стопанство „Селище”, с Сърница и Доспат. От
него има няколко отклонения, най-значителното от които е за Ракитово и Батак. Този път може
да се използва за посещение на дяловете Алабак, Къркария, Баташка планина, Дъбраш. След
горско стопанство „Селище” при Стойчов чарк се отделя път на юг, който пресича Дъбраш в
средната му част.
Третият меридионален път свързва Пазарджик с Пещера и върви по долината на Стара
река-Батак (36 км). От Батак на юг продължава един от най-панорамните и красиви планински
пътища в нашите планини. Шосето минава покрай язовирите „Голям Беглик” (бивш Васил
Коларов)”, „Беглика”, „Тошков чарк”, „Широка поляна”, и се спуска към гранично
разположените села Црънча и Бръщен.
Четвъртият меридионален път започва от Кричим към Девин, следи долината на р. Въча
и продължава на юг по Триградска река до с. Кестен. Той дава възможност за посещения
Баташкия дял, Чернатица и карстовия район на реките Буйновска и Триградска.
Петият меридионален път свързва пряко Пловдив с туристическия комплекс „Родопи” и
се използва главно за посещения в на Белочерковски рид. От Пловдив тръгва още няколко
диагонални пътя, които навлиза в планината.
Шестият меридионален път, който се използва най-много в посока към Западните
Родопи, започва от Пловдив, минава през Асеновград и по долината на р. Чепеларска покрай
Бачковския манастир достига Смолян. От Асеновград от него се отделя диагонален път за
Кърджали (85 km). По Юговска река върви път към град Лъки, който продължава на юг към
прохода Рожен. Тези пътища, заедно с многото си разклонения дават възможност за
посещаването на ридовете Чернатица, Добростан, както и Радюва планина, Преспанския дял и
др. На юг и югоизток от Смолян водят пътища, които достигат приграничните села Арда,
Пловдивци, Чепинци.
Седмият меридионален път свързва Хасково с Кърджали, Момчилград и на юг се
насочав към с. Чакаларово и прохода Маказа. Това е най-важната магистрала в Източните
Родопи, от която се отделят редица други пътища.

Осмият меридионален път свързва Харманли (през с. Славяново) с Крумовград. Той
също има редица отклонения, които могат да бъдат използвани за посещение на ридовете
Хухла, Чала, Гората, а също Стръмни рид, Ирантепе и Мъгленик.
Деветият меридионален път свързва Любимец (през с. Малко градище) и Ивайловград.
Този най-източен меридионален път може да се използва за опознаване ридовете Гората и
Сърта.
Паралелният път (по географския паралел) пресича почти целите Родопи от запад на
изток (335 km). Той свързва Гоце Делчев с Доспат, Девин, Смолян, Ардино, Кърджали,
Крумовград, Ивайловград. От него при Средногорци се отделя паралелен път за Златоград и
Подкова.Този паралелен път се пресича на много места от меридионалните и има
изключително голямо значение за развиването на туризма (и не само на него) в Родопите.
Освен от изброените главни пътища Родопите се кръстосват от много локални (често
неасфалтирани), които също могат при подходящи климатични условия да се използват.
В Родопите навлизат и три железопътни линии. Едната (теснолинейна) започва от
Септември и от Пазарджик (двата клона се събират при гара Варвара) и води за Велинград,
откъдето се насочва към Якоруда-Разлог-Добринище. Тя има дължина 119 km и е от значение
за навлизане на туристите в Чепинската котловина и Велинград, Якоруда и Велийшкия дял.
Другата железопътна линия свързва Стамболийски (респ. Пловдив) с Пещера. Голямото
значение за притока на туристи към северния склон на Родопите има железопътна линия
Пловдив-Асеновград, която не навлиза в планината, но достига до този основен пункт
(Асеновград) към долината на р. Чепеларска, Пампорово и Смолян. Третата жп линия навлиза
дълбоко в Източните Родопи-тя започvа от Димитровград и през Хасково, Кърджали,
Момчилград достига до с. Подкова. Последната е част от европейски коридор 9.
Изброените по-горе транспортни връзки завършват в няколко погранични с република
Гърция гранични пункта (ГКПП). Тези трансгранични преходи са основата на връзката между
българската и гръцката част на Родопите и населението живеещо в тази планина.
Граничен контролно-пропускателен пункт Ивайловград - Кипринос (на кратко ГКПП
Ивайловград - Кипринос) се намира в близост до село Славеево.
Разкриването на граничния пункт съкращава разстоянието между Ивайловград и Свиленград с
около 20 километра, тъй като пътят от Ивайловград до Свиленград през Гърция е по-кратък,
отколкото през България. Граничен контролно-пропускателен пункт Златоград - Термес или
Златоград-Ксанти е контролно-пропускателен пункт разположен на българско-гръцката
граница, в близост до село Аламовци западно от едноименния град Златоград в южна България
и на 3,5 км. от с.Термес в Гърция. Граничният контролно-пропускателен пункт Илинден Ексохи, също и ГКПП Гоце Делчев - Драма е разположен на българско-гръцката граница близо
до пиринското село Илинден. Граничния контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти
южно от Рудозем (11 км от центъра на Рудозем).
Населението е една особена категория, по която съдим за единството и компактността
на една територия. В този смисъл етнодемографският облик на пограничните територии в
Родопите ясно показват компактност както в езиково, така и фолклорно и битово отношение.
Ето защо приема този факт като основен елемент на връзката на нашата страна с териториите
почти до Егейско море.
В днешна Гърция са обособени три големи групи българоезични мюсюлмани. В Западна
Тракия българският език започва да звучи още от границата на Гърция с България и следва
контурите на Родопите на територията на три области - Ксанти, Родопи и Еврос. Първата група
българоезични помаци е в областта на Ксанти (център град Ксанти или Скеча, както го наричат
нашенци), където техният майчин език е най-добре запазен. Помаците в района на Ксанти са
активни в съхранението на своя фолклор, а също и в неправителствения сектор.
Втората група българоезични помаци е в областта Родопи (център град Комотини),
наричан и сега от „нашите” Гюмюрджина. В гюмюрджинските села „нашите” са подложени на
силна турцизация. Третата група българоезични помаци е в областта Еврос (център град
Александруполис, наричан и сега Дедеагач), където живеят нашенци къзълбаши, бекташи
селяни, изповядващи народен ислям. Крайната точка на българския говор в Гръцка Тракия са
селата Руса и Гонико, намиращи се на около 80 km от гръцко-турската граница. Турцизацията
на гръцките помаци е най-силнo в родопските села в Еврос.

Западна Тракия обхваща територия от 8 575 км в североизточната част на Гърция, на
север граничи с България, на юг – с Егейско море, на изток – с Турция, на запад – с гръцката
област Македония.
Помаците наричат селищата си с имена, които липсват на табелите и географските
карти на съвременна Гърция. А топонимията е основен критерий за определяне
етногеографският обхват на териториите. В днешна Гърция „нашите” живеят в планинските
села на Южните Родопи за разлика от турците и гърците, които се в по-ниското. Днес „нашите”
населяват компактно цели махали и квартали в градовете Ксанти и Комотини.
Няма официална статистика за броя гръцките помаци. На практика те са невидимото
малцинство на Гърция, която признава официално само мюсюлманското малцинство, в което
влизат турците, помаците и ромите. Според Атина помаците са смес от турци, българи и гърци,
те са „славяноезични гърци мюсюлмани”. При преброяването от 2001 г в Гърция като помаци
се определят 36 хил.души: 23 хил. в областта Ксанти, 11хил. – в областта на Родопи и 2 хил. – в
Еврос. Ако към тях прибавим гурбетчиите, работещи в Германия, Турция, Атина, цифрата ще
стане 80 хил. души по данни на Ахмет Имам от Ксанти лидер на Пангръцкия помашки съюз.
Според проучването „Евромозайка”, осъществено през 1992 – 1993 г по проект,
финансиран от Европейската комисия, в Гърция 30 хил. души говорят български и 75 хил. –
„славяномакедонски”. В доклада като „Помашки/български” е разгледан езикът на помаците в
района на Ксанти. Според „Евромозайка” помашкият, казано другояче, диалектите варират на
българския език, говорим и днес в Гърция, се развиват независимо от контакта с книжовния
български език. През последните 40 години езикът е подложен на влияние от турския и в по –
малка степен на гръцкия език „Евромозайка” пише за публикуваните през 1995 – 1996 в Гърция
помашки речник и граматика, основани на говора в областта Ксанти, определяйки ги като
ненаучни.
„Евромозайка” се основава на проучвания в годините, когато България все още има
визов режим със страните от ЕС, а за пътуване в 30 – километровата гранична зона в района на
Ксанти е необходимо разрешение от гръцките власти. По онова време жителите на селата в тази
зона са имали специални лични карти, ограничаващи свободата им на движение в рамките на
30 km от тяхното село. Тези специални мерки са премахнати през ноември 1995 г.
планинските села на помаците се намира сиренарницата на Гърция. Точно гръцките
помаци произвеждат екологично чисти продукти като мляко, сирене, масло, мед, и се
препитават от био замеделие. По родопските бърчина на Гърция често срещната гледка е
пасторалната идилия на кошари и мандри, големи стада овце и кози. Сред гръцките помаци
успешно работи моделът на европейските субсидии за екологичното замеделие и
животновъдство, който гарантира добри доходи на „нашите” в Гърция. Построяването на
голямата транспортна артерия „Вия Егнатия” свързва тези периферни селища с големи градове
на Гърция.
Гръцките помаци оцеляват икономочески с гурбетчийство в Гърция и в по – развити
икономичвски страни от ЕС. Мъжете работят в големите градове на Гърция като строители и
по корабите.
„Нашите” в Гърция са балканджии, в чийто бит и традиции планината Родопи заема
централно място. Те са езикова, религиозна и културна общност, която бавно се претопява и
има опасност да загуби своята идентичност. Гръцките помаци все още обуват на своя български
говор, но постепенно губят своите песни. Днес българоезичните мюсюлмани в Гърция са
разединени, идентичността им зависи от географския фактор. В ксантийските села се
самоопределят предимно като помаци. В областите Родопи и Еврос много говорещи с
български диалект мюсюлмани са турцизирани.
В началото на XXI век с евроинтеграционните процеси се осъществи заветната мечта на
българите за излаз на Бяло море. Само за два часа родопчани от Златоград стигнаха до Кавала.
Днес планината Родопи възстановява прекъснати по време на балканските войни и след
началото на „Студената война” приятелски и роднински отношения между помаците от двете
страни на Родопите. След отварянето на граничен пункт Златоград – Термес на 15.02.2010 г
контактите са ежедневни.
В този доклад ние разгледахме само два от възможните обединителни фактори за
територията на Родопите между Марица и Егейско море Считаме, че те са по-съществените. От
една страна стремежа на властите да улеснят транспортните преходи към съседни територии, а

от друга – невъзможността на този етап да помогнат за идентификацията на българските
помаци в Северна Гърция. Проблем, който следва да бъде изяснен, изучен и решен в найблизко бъдеще.
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ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ –
АКТУАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
(DOLINATA NA TRAKIISKITE CARE –
AKTUALNA TURISTICHESKA DESTINATSIA)

Якуб Емин
THE THRACIAN VALLEY – ACTUALLY TOURISTIC DESTINATION
Abstract
This report praviprduchvane certain monuments of the Thracian Valley. The goal is a comprehensive
study of the Thracian civilization and subject thereto strukturi. There is a general theoretical idea of the
essential features in the Thracian architecture and construction, special attention is paid to the tomb-cult
complexes tyanata periodization, technique of construction, etc.
Written report is fascinating, it will be interesting for many humanitarians, and all curious, interested
in the history of Bulgarian lands during antiquity.

В резултат на терена практика проведена между 02-07.07,2012 г. организирана от
катедра “География и МОГ” посетихме много интересни места и забележителности.
Пресякохме Стара планина, минахме през Казанлъшката котловина, Горнотракийската низина,
а също така и през Западни Родопи, Пирин, Беласица (изкачихме върховете Радомир и Конгур),
посетихме обекти в Рила и още много други природни и културно-исторически обекти.
Целта на настоящия доклад е да се проучи и характеризира “Долината на тракийските
царе” от гледна точка на по-малко популярните археологически туристически обекти. Да се
направи опит за популяризирането им е важна стъпка за развитие на културно-познавателния
туризъм в изследваната територия..
В този материал стремежа не е да се направи пълен преглед на постиженията в областта
на проучванията на тракийската цивилизация и свързаните с нея археологически обекти. На
културно историческите паметници в последно време се обръща по-голямо внимание и те
започнаха да се благоустрояват и променят облика си и достъпността.
Казанлъшката долина, разположена живописно в горното течение на р. Тунджа, с
многобройните притоци към и благоприятните природно-географски дадености, е привличала
още от дълбока древност своите най–ранни заселници. По цялата долина в полите на
Средна гора и на Стара планина са разположени светилища, селища и насипвани в
продължения на хилядолетия от бронзовата до късната антична епоха могилни некрополи
(Китов, 2003). Същите са доказателство за съществувалия тук развит културен живот.
Многобройни са археологическите материали свързани с траките, чиито земи по горното
течение на р.Тунджа, са част от Одриската държава (Фол, 1975). Тук се намират тракийския
царски градски център Севтополис, световноизвестната Казанлъшка гробница, Мъглижката
гробница и откритите неотдавна монументални гробници-мавзолеи в района на гр. Шипка и в
селата Шейново, Розово, Ясенково, град Крън и др. Това дава основание районът да придобие
прозвището „Долина на тракийските владетели” (Китов, 2003).
Няма район в Тракия, където на толкова малка площ да са открити толкова много
подмогилни архитектурни паметници с куполно покритие, колкото са те в Казанлъшко. Броят
им е седем – в могилите Оструша, Голяма Арсеналка, Шушманец, Могила на грифоните, две са
на дъното на язовир “Копринка “, както и прочутата Казанлъшка гробница. Те имат различни
особености, но са обединени от характерния куполен покрив, който ги съотнася към
микенските толоси (Китов 1999, Бонев, 2003). Тази форма е характерна за микенско–
тракийския културен кръг и е един от отличителните белези на тракийката култура от времето
на нейния най – голям разцвет.
Паметниците от Долината на тракийските владетели, които са предмет на настоящото
изложение, са в различна степен познати. Три от тях са отдавна известни. Казанлъшката
гробница със стенописи (Миков 1954, Живкова, 1974), открита от военни през 1944 г. и е
обявена за паметник на културата под защитата на ЮНЕСКО. Двете куполни гробници,
синхронни на Севтополис, проучени от екипа на академик Димитров в началото на 50те години
на миналия век, също са обстойно характеризирани и добре познати (Чичкова, 1970, Русева,
2000).
Сравнително слабо познато е съоръжението с предполагаемо куполно покритие в
могилата Оструша, надалеч от Шипка. Проучено е от проф. Китов през 1993 и той заедно с
Кръстева през 1996. Проучванията през 1993 г. под ръководството на Г. Китов попадат на
подмогилен комплекс, състоящ се от 6 помещения.

ГРОБНИЧНО- КУЛТOВИЯ КОМПЛЕКС В МОГИЛАТА ОСТРУША
Впечатляваща стенописна украса е запазена и в гробично-култовият комплекс в могилата
Оструша край Шипка,който беше открит на 13 април 1993 г. С височината си от 20 m тя е сред
най-изявените в района. По време на Руско-турската освободителна война е била избрана за
щаб, наблюдателен пункт и огневи център на руската армия. За да бъде леснодостъпен върхът
й, към него е прокаран спираловиден път, частично запазен и досега. Той за малко се е
разминал с тракийското съоръжение от средата на IV в.пр.Хр. То също е изградено в готовия
вече могилен насип. В момента на откриването си беше най-сложният и просторен известен
дотогава тракийски храм. Има 6 помещения върху площ от 100 m2. От юг се влиза в централно

разпределително помещение (хол), в което са оставени 3 входа за камерите встрани и на север
от него. Дясното странично е кръгло с куполен покрив, лявото е правоъгълно. То е останало
единственото неограбено. В него е погребан кон с пълен комплект сребърни украси за
амуницията. Една от тях – апликация за челото на животното,е уникална. От плочката с форма
на цифрата 8 (силно стилизирана двойна брадва) излиза триизмерна глава на грифон със силно
заострен клюн. Изображението е липсващото дотогава звено в развитието на подобен сюжет в
Тракия през IV в.пр.Хр. В помещението са намерени и два сребърни съда – каничка и чаша тип
фиала,както и нагръдник-яка за кожена ризница от желязо, сребро и злато със силно
стилизирани растителни и геометрични орнаменти. Дотогава от България бяха известни само 5
подобни представителни комплекса, следващите години в района на Шипка бяха открити още
два.
Той е най – големият по площ и предлага принципно ново планово и пространствено
(като съчетание) решение сред дотогава – 1993 г., известните паметници на тракийската
архитектура.
Най-важно,интересно и централно за храма се оказа помещението на север от хола.То е
монолитно – издялано от един огромен каменен блок с размери 2,5x3,5x2,5 m и тегло над 60 t.
Срещу входа е моделирано ритуално легло с крака, оформени като лъвски лапи. Покрито е с
капак с трапецовидно сечение, който окончателно утвърждава създалото се впечатление за
саркофагоподобна форма на цялото помещение. Таванът имитира покрив от гредоред и е
разпределен на няколко десетки квадратни,правоъгълни,триъгълни и едно кръгло поле,
изпълнени със стенописни изображения. В центъра на композицията е централното кръгло,
което символизира слънцето. Полето е било жълто и инкрустирано със злато. Останалите
полета са изпълнени с портрети, сцени с хора и животни, растителни и геометрични орнаменти.
Тук за пръв път в Тракия е регистрирано използването на златото като материал за
инкрустация, което се е оказало до голяма степен фатално за стенописите – при изстъргването
на жълтия метал от грабителите е паднала и подложката с цветовете и рисунките.Ограбването е
станало през IV в.сл.Хр. Археологическите наблюдения и логическите разсъждения
предизвикват убеждението, че храмът в Оструша е бил открит и само гробът му е опирал
могилния насип. Тогава той е представлявал внушителна и впечатляваща постройка от 6
помещения с представителни фасади, фронтони и архитектурни детайли по тях. Сред тях са
били и 6 антефикса (украси за крайните точки на фронтоните) с пластично моделирани палмети
и полупалмети. Необяснимо, защо след също така необяснимото съзнателно разрушаване на
храма, архитектурните детайли, много глинени амфори и други съдове са подредени в права
линия пред фасадата на храма и са затрупани заедно с него от земен насип, който е очертал
окончателния силует на могилата.
След двете сходни постройки край Севтополис и тези при Крън трета двойка,макар и
със значителни различия,са храмовете в Голяма Арсеналка и Могилата на грифоните. Първият
е открит на 31 август 1995 г. и бързо е определен като най-представителна куполна постройка в
Тракия, по-добре изградена дори от прочутата Мезешка гробница. И остава така почти година –
до 15 август 1996 г., когато се открива тази в Могилата на грифоните. А тя се оказва
ненадмината сред дотогава известните.
Храмът Голяма Арсеналка
Голяма Арсеналка дължи името си на обстоятелството, че се намира близо до филиал на
военните заводи „Арсенал” – Казанлък, между Шипка и Шейново и на това,че в самия двор на
цеха се намира по-незначителен по размери насип, определен от като Малка Арсеналка. След
съобразяване на методиката на работа с резултатите от геофизични измервания, фасадата на
храма е „засечена” само малко повече от час след започване на разкопките. Тя – фасадата – е
обърната на югоизток, изградена е от отлично обработени каменни блокове и има в средата си
вход, затварян някога с двукрила каменна врата. През нея се влиза в правоъгълно помещение,
което е кръгло и покрито с купол. Подът е от специално подредени плочи. Кръглата в средата е
вдлъбната и символизира слънцето. Около нея са подредени пръстеновидно три концентрични
пояса, за които не може да не се допусне, че отразяват тракийските представи за строежа на
Вселената – подземен, земен, и небесен свят. Срещу входа е разположено ритуално легло от
големи, добре обработени каменни плочи.

Храмът е ограбен или съзнателно опразнен в древността, което може да се предполага с
голяма степен на вероятност според някои наблюдения и регистрирани факти. Въпреки това
във фугите са пропаднали късове от позлатен нагръдник-яка с пластична украса,две златни
украшения с форма на „пчелички,гледани отгоре”, и късове от глинени съдове. Кости в първото
помещение свидетелстват, че там е бил погребан или принесен в жертва кон.
Храмът в Могилата на грифоните
От същото време – V и IV в.пр.Хр., е и храмът в Могилата на грифоните.Той е сходен с
този на Голяма Арсеналка по плановото и пространственото си решение с няколко
усъвършенствания. Разположен е по-навътре в могилния насип и за да има достъп до него, към
фасадата му са прилепени каменни стени на коридор. В процеса на използване се е оказал
прекалено широк и се е наложило стесняването му.При това страничните краища на фасадата
са останали скрити и невидими. Не е скрита обаче средата,където над входа е моделиран
фалшив фронтон,украсен с палмета в горния край и с полупалмети в страничните. Те са дело на
тракийски майстор,който не е изневерил на склоността си да вижда във всеки орнамент част от
животинско тяло. Основното листо на полупалметата той е удължил,извил и заострил така, че
то да заприлича на клюн на грифон. Оттам идва и името на могилата, дадено от представители
на швейцарското посолство в София – нашите спонсори.
Както и в Арсеналката, входовете са затваряни с двукрили каменни врати. Подовете,
обаче, са покрити с дебела варова замазка. Под нея в кръглото помещение плочите са
подредени по същия начин – една кръгла в средата и три концентрични пояса около нея.
Ритуалното легло срещу входа е оградено отпред с вертикални плочи,а пред него лежи праг с
червена хоризонтална линия.Отстрани на камерата са монтирани каменни блокове,които са
служели най-вероятно за сядане и окончателно определят постройката като храм, в който
участниците в тракийските религиозни мистерии са сядали, за да изпълняват задълженията си.
Предистория на траките
Преди около 6 хиляди години, между IV и II хил. пр. Хр. климатът се затоплил и
ледниците на Земята започнали бързо да се топят. Водата в океаните и моретата се покачила с
близо 3 метра. По това време нахлули и първите конни племена, идващи от степите на Източна
Европа и от Мала Азия. Те се занимавали със скотовъдство и имали автентична култура. Така
вероятно се формирала тракийската племенна общност, която била част от грандиозната по
размери група от т. нар. индоевропейски народи, населили се от Карпатите до Бяло море.
Именно по тези земи пулсират върховите моменти в оформянето, в развитието и в характера на
тракийския етнос и неговата култура. За тях древногръцкия философ Херодот пише, че са наймногобройния народ след индусите.
Древна Тракия била прочута със земеделие и скотовъдство, с износ на жито, с
породистите си коне, както и с ценни метали като сребро и злато. Лозарството и винарството
били основния земеделски отрасъл. В края на II хил. пр. Хр. траките започнали да използват
желязото, от което правели много по-здрави сечива и оръжия.
Обикновените хора живеели в малки селища, а царете и аристокрацията в укрепени
дворци (тюрзис). На недостъпни върхове или пред тесни проходи траките започнали да
изграждат и крепостни стени. Много от укрепленията започнали да се превръщат в градове. В
тях за пръв път била използвана печената тухла. Това дало тласък на тракийското
строителство. Изследвайки тракийските гробници и градове, от които най-добре проучен е
Севтополис.
Както повечето народи по това време, тракийското племе било езическо - хората
вярвали в много различни богове и божества (политеизъм). Имали си богове за всичко, което
считали за важно по това време - плодородие, земя, война и др. Траките силно вярвали в
безсмъртието, което ги оприличавало на великите богове. Именно поради това те почитали
учението на древния тракийски жрец Орфей, наречено на негово име Орфизъм. Не рядко
тракийското население било нападано от множество варварски племена. Това създало условия
за основаването на здрав племенен съюз. Траките правили опити за обединения още през
Бронзовата епоха, като образували такива, които обаче бързо се разпадали.

Контактите с древните елини ускорили процеса на консолидация на властта сред
тракийските племена. Дотогава те живеели разпокъсано и често воювали помежду си. Едва 500
г. пр. Хр. одрисите за пръв път успели да образуват могъща и трайна държавна организация в
югоизточна Тракия. Появила се една от най-древните държави в Европа - Одриското царство.
То било основано от цар Терес. Съществуването на тази държава днес ни дава възможността да
изследваме, проучваме и изучаваме тайнствеността на Древността.
Историята на Тракия обхваща времето от разпадането на родовия строй до
покоряването на последните тракийски държави от римляните. За съжаление траките никога не
постигат общо народностно съзнание. Те нямат книжнина и поради това историята им е
безмълвна. Малкото сведения, които имаме за тях получаваме от керамиката, оръжията,
стенописите, които са ни оставили като културно наследство. Въпреки значителния напредък в
опознаването на тракийския етнос, културно развитие и история, траките продължават да бъдат
загадъчно племе, населяващо нашите земи преди хиляди години.
Името траихе,съответно траик,по-късно треке и трак е названието, с което древните
гърци наричат най oбщо земите, които се намират на североизток от населяваните от тях
области на Балканския остров. От тук респективно и народът, които ги обитава е наименован траикес,трикес ,тракес. Според един разказ „Траке“ е била нимфа, веща в баянията и
билките и могла, от една страна да премахва страданията чрез билки, а от друга да ги
причинява”…
По името на тази „Траке” изглежда са нарекли и страната.
Понятието ”Тракеия” като земя, обитавана от траки в античността имало по-широк
териториален обхват.границите на бившите тракийски земи се очертавали в антично време
приблизително по следния начин: на север р.Дунав, на изток Черноморското крайбрежие,на юг
Мраморно и Егейско море и на запад р.Струма. Така очертаните тракийски граници надхвърлят
границите на днешните български земи. Нещо повече, като носител на по-висока култура
Античната, траките в голяма степен играели ролята и на посредник при началното усвояване от
страна на славяни и прабългари на античното културно наследство.
Създаването и разцвет на Одриското царство.
След VII в. пр. Хр. пo Егейското и Черноморско крайбрежие на Балканския
полуостров се появяват селища на елински колонисти. В края на VI в. пр. Хр. и в началото на V
в. пр. Хр. през югоизточна Тракия минават няколко похода на персийската армия и оставят
персийски гарнизони. Отношенията на траките с останалите народи довеждат и до военна
консолидация срещу персите и гърците и активизират политическия живот. В крайна сметка
възниква силна държавна структура. За пръв път одрисите успяват да създадат дълготраен съюз
след оттеглянето на персийската армия. Счита се, че Терес Ι поставя началото на първата
могъща тракийска държава (първа половина или средата на V в. пр. Хр. Тя се простира по
теченията на Марица, Арда и Тунджа до крайбрежията на Черно, Мраморно и Егейско море. За
гравен град на Одриското царство се счита Ускудама (дн. Одрин), но по принцип
местонахождението на владетелите определя столицата, а те обикалят постоянно подвластната
си територия и отсядат в множество царски резиденции. Един от тези царски градове вероятно
е бил Кабиле (близо до днешния гр.Ямбол), а Севт ΙΙΙ построява града-резиденция Севтополис.
При сина на Терес - Ситалк, държавата се разширява значително. Завоювани са
територии и на север от Хемус (Стара планина), чак до устието на р. Дунав. Според Тукидит,
владенията на одрисите започват от Абдера при устието на р. Места и се разпростират чак до
устието на р. Дунав.
Севт ΙΙΙ тракийски владетел от 330 г.пр.н.е. до 300 г.пр.н.е.и последния голям владетел
на Одриското царство. Предполага се, че гробът му е в тракийската гробница „Голяма
Косматка“ край днешния град Шипка.
Тракия, до голяма степен била подчинена на Древна Македония след походите на
Филип ΙΙ през 347-346 пр.н.е. и последвалото завоевание на Южна Тракия от Филип ΙΙ през 341
пр.н.е. След смъртта на Филип през 336 пр.н.е., тракийските племена се разбунтували срещу
Александър
Македонски,
който
провел
кампания
против
тях
и
победил гетите и трибалския цар Сирмус. Всички останали траки се подчиняват на Александър
Македонски и изпращат войски в неговата армия.

Севт ΙΙΙ на свой ред се разбунтува срещу управлението на македоните около 325 пр.н.е.,
след като Александровия управител на Зипурион бил убит в битка срещу гетите. След смъртта
на Александър Македонски през 323 пр.н.е., Севт ΙΙΙ отново въоръжено се противопоствя, този
път срещу новия управител Лизимах. Двамата се срещат в битка останала без победител, но в
крайна сметка Севт ΙΙΙ е принуден да признае властта на Лизимах и после на царе -наследници
на Александър. През 320 пр.н.е., Севт III обособява Одриското царство повече към
централната Тракия и построява своята столица Севтополис.
От първата половина на Желязната епоха са открити редица находки, предимно гробни,
от които се вижда, че траките вече са създали своя самобитна култура. Но ценни известия за
тракийската история, бит и култура можем да намерим най-вече в съчиненията на Херодот,
Тукидид, Ксенофонт и други гръцки и римски историци. Писмената традиция обаче често
предлага случайни и откъслечни сведения. Много по-пълни и правдиви данни дават
археологическите разкопки. В това отношение много важен момент за изясняването на
историята, културата и по селищното развитие на траките през ранноелинистическата епоха
представят спасителните разкопки, предприети във връзка със строежа на язовир Копринка.
След 7-8 годишна работа, екипът от археолози се натъква на изумително откритие. Попадат на
останките на стар тракийски град. Местността Чифлика, където е открит градът, се намира на
около 8 км на запад от град Казанлък. Вследствие на ерозията на река Тунджа в тази област се
образува полуостров, където е разположен градът. Издигнат на равна тераса от двете страни на
реката, а от третата страна от неин приток, градът е много добре естествено защитен от
югозапад, юг и изток. Той и досега си остава първият и единствен тракийски селищен център
от градски тип у нас. Мястото, където е открит, бива разкопано напълно, заедно с три
надгробни могили от неговия некропол. Установява се и името на града - Севтополис, име,
което не се среща до сега.
Севтополис бил основан от тракийския владетел Севт III в края на IV в. пр. н. е., през
320-323 г. пр. н. е.. Той бил малък по размери град. Състои се от едно укрепено селище,
обхващащо площ от около 5 хка, вън от което са съществували и няколко предградия. Формата
на града се очертава от крепостната стена, която образува разностранен петоъгълник. Улиците
са били наслагани с речни камъни и са се пресичали под ъгъл 90 градуса, като така образували
квадратни квартали. В североизточния ъгъл се намирала царската резиденция. В двора през
1953 г. е открит надпис от канцеларията на Севт, където работела жена му. Той е бил написан
на гръцки език и гласи: "Този надпис да се изчука на две плочи и да се постави в Севтополис, в
храма на Великите тракийски богове." От написаното можем да предположим, че вероятно това
е бил култът на царската фамилия. Севтополис не бил лишен и от паметници на
монументалната архитектура и изкуство - дворец-храм с богата вътрешна декорация, храм на
Дионис и храм на Великите самотракийски богове.
Със започването на спасителните разкопки, свързани с построяването на язовир
Копринка, се разтваря една нова, неизвестна страница от историята на нашите земи - открит е
древният тракийски град Севтополис. Кметът на град Казанлък разработва план за
възстановяване на Одриската столица - Севтополис. Идеята е да се издигне стена, по-висока от
язовирната във формата на окръжност. Планирано е “новия” Севтополис да има четири
панорамни асансьора, които да слизат до дъното на язовира. За да се стигне до него ще се
използват малки туристически корабчета. Предвидено е между стените на града да има
кафенета, ресторанти, хотели и други развлекателни центрове. Според предвижданията на
архитекта - Жеко Тилев Севтополис трябва да се простира на територия от 60 дка. Вечерта
бетонния пръстен ще има “светещ ореол”. Очакванията са проектът да бъде уникална по своята
същност
туристическа
атракция.
В столицата на Одриското царство са проведени редица археологически проучвания и днес
учените разполагат с всичко необходимо, за да може древния тракийски град да бъде
възстановен изцяло.
Мега-проетът ”Севтополис”. „Обединение Севтополис” подписва договор с община
Казанлък за изготвянето на геодезическа и хидрографска снимка на останките на древния
тракийски град Севтополис, които се намират на дъното на язовир “Копринка”. С тяхна помощ
ще разработи подробен устройствен план на музейно-туристически комплекс „Севтополис”.
Това е последната стъпка за провеждането на международен конкурс за изпълнител на мега-

проекта „Севтополис”, който ще превърне Града на розите и Долината на тракийските царе в
световна туристическа дестинация.
По предварителни разчети проектът ще струва над 100 милиона евро, но ще докарва по
половин милион туристи годишно в Долината. Изключително ефектният замисъл на арх. Жеко
Тилев и неговия екип предвижда експониране на древната одриска столица насред водите на
язовир „Копринка” чрез изграждането на пръстеновидна язовирна стена с дължина 1200 метра.
Проектът на арх. Тилев вече бе отличен с Европейската награда за архитектура “Визарх 2005”,
с Гран при и златен медал от XІ Световно триенале “Интерарх 2006″ и с медал на ЮНЕСКО.
Разработката предвижда с катери и туристически корабчета посетителите да прекосяват водите
на язовира, за да достигнат до кръглата язовирна стена. До древните руини, които ще бъдат
частично реставрирани, туристите ще слизат с 4 панорамни асансьора. Разбира се, ще има
ресторантчета и кафенета.
Работната група по реализацията на проекта “Севтополис”, която бе създадена от
предишния министър на културата проф. Стефан Данаилов, вече уточни техническите
изисквания за изграждането на кръговото съоръжение сред язовир “Копринка”; 18-те
специалисти са подготвили и концепция за реставрирането на античния тракийски град и
експонирането на музейните обекти. Логистично рамо за проекта даде и създаденият около
президента Първанов Инициативен комитет от интелектуалци, в който личат имената на акад.
Васил Гюзелев, проф. Николай Овчаров, акад. Антон Дончев, акад. Светлин Русев, проф.
Георги Чапкънов, Ставри Калинов, Вежди Рашидов.
Бъдещето на Долината на тракийските царе като представителен, печеливш и
проспериращ туристически център може да се смята за гарантирано. Археологическите
материали от Долината ще спомогнат за утвърждаването на бавно пробиващото си път
убеждение, че траките са били равностойни партньори на своите южни съседи в областта на
политиката, културата и религията през I хил. пр. Хр.
В заключение на този сравнително описателен материал следва да се има предвид
следното:
Действията , които трябва да се извършват за това са две направления :
1. Всичките богатства на страната трябва да се направят широко известни както у
нас , така и в чужбина. Защото докато не бъде известен един обект и не се знае
неговото значение , докато не бъде проагитирано, не може да бъде привлечен никой
да го посети . И така , първото направление се изразява в пропаганда.
2. Не е достатъчно само да има обекти и да бъдат проагитирани. Каква полза от
това за тези ,които ги посещават ако те не намират там елементарни удобства?
Нима ще бъде посещаван един курорт, минерална баня ,летовище ,ако няма осигурен
добър подслон ,добра храна и елементарни нужди на всеки културен човек? Ето защо
второто направление на работа трябва да се прояви в организиране и снабдяване с
удобства всички места за подслон и посещения. Това е разковничето за привличане
на посетители. От тук се явява въпросът кой да изпълни тези заръки. Разбира се
тези, които след сеитба ще събират жътвата, т.е. държавата, окръга, общината,
населението и ние самите. (Хлебаров 2009).
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ПО ПЪТЯ МЕЖДУ РОДОПИТЕ И БЕЛАСИЦА –
СЕЛИЩА ЗАПАЗЕНИ ОТ ВРЕМЕТО

(PO PATIA MEJDU RODOPITE I BELASITSA –
SELISHTA ZAPAZENI OT VREMETO)
Светослав Георгиев
ROAD BETWEEN THE RHODOPES AND BELASITSA VILLAGES PRESERVED IN TIME
Abstract
During the summer of 2012 held the second part of our study of some of the forgotten
and not so attractive for the masstourist place sinour country. To the question "Why are these
place saside?" for me the answer can be onlyone – we akadvertisem ent and the unconcern of
the country. Everyone of these Villages –Leshten, Dolen, Kovachecica or Shiroka Luka is
uniqueinit self and the ydon'tinferior to old time hotels of Triavna and Jeravna exceptin the
luxury and "stars". These are perhaps the most popular places for village touismin Bulgaria.
Exept fresh air and nice views the se places can offer som ething elseth at you can find hard
no wardays-peace!
As i have already said evey locationi suniqe with some thing in it self that will make
you remember it...

През лятото на 2012 година се състоя втората част от нашето изследване на някои от
позабравените и не толкова атрактивни за масовият турист места в Родината ни. На въпроса „А
защо тези места стоят встрани от масовия туризъм”, аз мога да си отговоря само по един
начин – слаба реклама и незагрижеността на държавата за тях. Всяко едно от тези села е
уникално само за себе си и не отстъпват по нищо освен по лукса и многото „звезди” на
старовремските хотели в Трявна или Жеравна, които са може би най-популярните места за
алтернативен в България.Тези места освен чист въздух и прекрасни гледки могат да ви
предложат и нещо друго, което може да получите на малко места – спокойствие!Ето защо всяко
място е уникално.Примерно дървената табела на входа на село Ковачевица, която играе ролята
на карта с отбелязани всички къщи в селцето на нея, а и поименно фамилиите, които живеят в
тях (това много би улеснило пощальона в понеделник сутрин!). Прекрасната гледка на сняг
през юли не можете да я получите навсякъде, но все пак има начин. Това са родопските селца
гледащи към Пирин – мисля че хората, които търсят гледката и спокойствието няма да се сетят
за 5те звезди при този пейзаж – нали?
Долен, Лещен, Ковачевица, Мелник, Широка лъка са села със статут на архитектурни
резервати, запазени и недокоснати от човешка ръка, внедрени толкова дълбоко в планините, че
без GPS трудно биха били достигнати. Ако все пак решите, отправната ви точка е Гоце Делчев,
от там на където и да тръгнете задължително ще стигнете до тези селца. На запад – Мелник и
Широка лъка, а на изток - Долен, Лещен, Ковачевица.
село Долен
Долен е първото от поредицата села, които посетихме на третия ден от нашето
пътуване. То се намира в югозападна България.Отнася се към област Благоевград, община
Сатовча, и попада в историко – географската област Чеч, като първите писмени данни за
съществуването на селото произлизат от 1444г.
Когато спряхме в селото се зачудихме къде са старите къщи, заради които бяхме
дошли?Тогава разбрахме, че то се дели на две части - стара и нова. Първата, в която ние се
озовахме се оказа новата част, където е разположено училището, местната кръчма и
новопостроените къщи, в които живее постоянното население на селцето. Разбира се, за да
научим това имахме нужда и от доза късмет, понеже с пристигането си не видяхме никого и
просто зачакахме. Не след дълго се появи жена на възраст около шейсетте, която ние
избързахме да спрем. За наш късмет това се оказа жената, която обслужва църквата в селото и
води литургиите в нея. С удоволствие ни става гид.
Типично за българското село и още повече за старите български села, старата част беше
скрита максимално в ниското защитена от полите на Родопите. По пътя надолу жената беше
подложена буквално на „кръстосан разпит” от нас относно съдбата, движението, изхранването
и живота в селото. Относно съдбата на селото не бяхме изненадани – обезлюдяване и бягство в
големия град за по-добра заетост. В тази част на Родопите и по-специално в Доленско
основното препитание е производството на тикли. Тиклите са каменни плочи подобно на тези,
които са използвани за покривите на старите български сгради, в момента са особено актуални
за облицовка на стени и плочки. От където и да се погледне трудът е „къртовски” разчитайки
изцяло на човешката сила и най-лошото недоброто заплащане, което в крайна сметка е довело
до обезлюдяването на територията, но хората не бива да бъдат съдени за това – всеки иска да
живее по-добре. Относно живота в селото жената ни разкри, че е приятен, но през зимата става
малко трудно, заради затрудненото достигане на най-необходимите стоки – но те са помислили
и за това – произвеждат си ги сами.
С достигането на скритото селце се появи въпросът: Щом всички живеят в новата
част на селото, кой живее тук долу? Жената ни обясни, че новите постройки във високата
част са построени с парите от продажбата на старинните къщи в долината. При въпросът, кой
купува тези къщи отговорът беше неприятен за мен – англичаните. Интересно беше, че
къщичките почти не бяха докосвани – разбира се бяха поддържани, но на много малко места се
виждаше климатик или сателитна чиния, което допринася за запазване на общата визия на
селото.
Докато продължавахме да вървим към църквата, която жената междувременно ни
обеща, че ще отвори, минахме покрай къщи, който се оказа, че са били главни „герой” във
филми като „Капитан Петко войвода”, „Изпит” и „24 часа дъжд”. Продължавайки да вървим

къщичките се редяха ту запазени и поддържани, ту схлупени и полусъборени. Странно беше, че
по пътя си надолу не видяхме никого, за което ни обясниха че е нормално тъй като хората
идват тук само през уикендите и празниците за да си починат (типично за селския туризъм).
Най – накрая достигнахме и заветната си цел – църквата на селото. Църквата е уникална
в България няма аналог, камбаната и е преливана 7 пъти докато не се достигне перфектния
звук, единствена по рода си е и с, това че покривът и е покрит с дъски, а стенописите лежат
директно върху тях. Невероятно красива и наистина уникална църква, но тънеща в
разруха…Жената, която бе с нас е единствения човек, който я стопанисва без никакво
финансиране. В църквата прекарахме може би час, в който жената ни разказваше каква е
съдбата на селото. Запалихме свещ, помолихме се и дойде моментът, в който трябваше да
тръгнем от това прекрасно тихо и спокойно място. Жената ни изпрати с типичното за този край
на България топло и мило поведение с пожелания за лек път. Пожела ни и да се върнем отново
– нещо, което ще направим. Отправихме се обратно към автобуса, направихме си снимки за
спомен и потеглихме към следващата точка от нашето пътуване .
село Ковачевица
Село Ковачевица се намира в планинския район на западните Родопи на надморска
височина от 1050 метра в близост до Гоце Делчев, община Гърмен и е с население от
(забележете!) 36 души, от които в селото живеят постоянно 9!
Селото за разлика от стария Долен е разположено на планинския склон като достъпът
до него отново е бил от трудните. В момента до Ковачевица води само един път, който следва
пътя на река Канина. Пътят, който ни води до там е изключително живописен с огромни
пропасти и отвесни скатове, завой след завой. Така в продължение на километри докато
изведнъж зад един от завоите не се показа следващата наша цел – Ковачевица. Първата ми
мисъл, когато видях селото беше: „Тези къщи една върху друга ли са”! Ами долу горе така се
оказа.Слязохме от автобуса до самата табела на селото понеже пътя от там нататък беше
забранен за превозни средства. Първото, което видяхме беше табелата „Ковачевица” – беше
скрита под една голяма върба, детайлно издълбана чрез дърворезба в старо и вече прогнило
дърво, а точно срещу нея от другата страна на пътя беше вече споменатата поименна табела с
картата на града, която ако търсиш някого няма да е необходимо да си от ФБР или ЦРУ, за да
го намериш.И така, тръгнахме из селото времето беше изключително горещо и странното за
планина нямаше и спомен от сянка. Това обаче не ни спря и продължихме да вървим.
Навлязохме в същинската част на „центъра”. Първата сграда, която ни впечатли беше
народното училище „Йордже Димитров” – двуетажна каменна сграда с измазана фасада в стил
XVIII-XIX век – покриваше идеално представата ни за същността на селото. В действителност
само едно нещо не покриваше представата ми за селото – големината му и населението му.
Беше прекалено голямо, но с изключително малко хора живеещи в него. Единствените
останали хора припечелват и се прехранват от оскъдните обработваеми земи около
реката,минаващав близост до Ковачевица. Продължихме с разходката по безлюдните павирани
улици, пръснахме се из селото, за да може всеки да улови повече от него. С отделянето ми от
главната улица имах чувството, че влизам в някакъв лабиринт – високи къщи на по 2-3 етажа
залепени една за друга с почти допиращи се покриви и почти никаква слънчева светлина между
тях. Перфектното място за разходка и размисъл – тишина, спокойствие, пребягващ гущер или
котка, цветя и зеленина. Ето това поддържа селото все още живо с това то привлича хората да
отседнат в някоя от множеството къщи напълно безпроблемно. С разходката ни по нататък
забелязахме и първите признаци на живот в селото – естествено пред селския магазин играещ
роля и на кръчма, място за по бира на обяд, „местния парламент“ и т.н. Попитахме хората къде
ще ни препоръчат да отседнем, а те ни отговориха, че където и да го направим няма да
сгрешим, защото всички къщи са обзаведени и готови за гости на достъпни цени. Вървейки
нагоре към най – горните къщи на селото минахме покрай кметството и магазинът за сувенири,
които за жалост бяха затворени. В самият край на селото бе разположена къща с големината на
Кордупуловата къща в Мелник. Къщата беше внушителна на фона на останали като големина,
но за съжаление пожар и неподържаност я бяха превърнали в една развалина.Къщата изцяло
издигната от дърво и керпич изцяло се разпадаше. Най-тъжното беше, че на останките от
вратата на къщата висеше табела гласяща:„Сградата е паметник на културата и се охранява
от държавата”.

В близост до въпросната къща се намираше и другата кръчма, която съчетаваше и къща
за гости. Поканени бяхме на обяд, направен от продукти местно производство, предложиха ни
и други атракциони като обиколка с АТВ,бране на билки и гъби, разходка до близки
забележителности.
Приключихме с огледа и тръгнахме обратно към автобуса и видяхме, че магазинът за
сувенири вече е отворен след като бързо се разнесло, че селото има гости. Оказа се че
магазинът бил собственост на наш съгражданин, който преди дълги години се е преместил там.
Той ни препрати към обект, който ни беше убягнал в селото, а именно църквата Св. Никола,
датираща от началото на XIX в. Изпратиха ни по живо, по здраво и се оправихме към църквата,
но този път ударихме на камък. Беше затворена. Успяхме да я отгледаме от вън.
Така преминахме и през втората точка на нашето пътуване останахме доволни и с
покана да отседнем в някоя от къщите при следващото ни идване. Отпътувахме към първото
частно село в България – Лещен.
село Лещен
Село Лещен се намира в западните Родопи, в югозападна България в близост до селата
Долен и Ковачевица на надморска височина от 590м. По данни на ГРАО от септември 2012г.
неговото население е едва 10 души, като едва 6 от тях са с постоянен адрес в селцето.
Селцето съчетава в себе си комбинацията, която привлича Европа към България –
невероятният пейзаж и непокътнатата архитектура, примесена с гостоприемни домакини.
Селото разполага с 30 къщи, от които почти всички се използват като къщи за гости, а 15 от тях
са изцяло реставрирани. Една от най-атрактивните къщи е глинената къща намираща се на най
– високия хълм в селото. Къщите са построени абсолютно несиметрично като няма две еднакви
постройки, което допълнително подсилва интереса към селото, което създава усещането за
родина. За огромно наше съжаление ние нямахме много време, за да обиколим селото и да
направим някакъв по - съществен анализ на архитектурата и населението му, за това трябваше
да се задоволим с информацията, която намерихме в книгите и в електронните източници.
През времето, в което бяхме в селото впечатление ми направи това, че нямаше къща, която да
не е покрита с цветя и по - специално с червени рози, така и не разбрах причината но беше
хубаво. Цялото село беше празно, нещо нормално за делника по тези места, изключително
чисто и подредено място с малко , но спретнати и добре поддържани къщи. Подобно на другите
селца тук също могат да ви организират желано забавление според сезона – бране на билки,
гъби, екскурзия до следващата наша дестинация – Роженски манастир, разходка по екопътеки ,
посещение на другите архитектурно етнографски комплекси в близост до селото.
След кратката ни разходка за няколко снимки из селото поехме към мястото където
щяхме да пренощуваме и на следващият ден продължаваме…
гр. Мелник
И така, отново сме на път след кратката почивка за през нощта, пътуваме към не кое да
е място, а към най–малкия град в България - Мелник.
Каквото и да кажа за град Мелник едва ли ще бъде нещо ново за вас, все пак той е един
от най – посещаваните туристически обекти в страната ни, изписано е много, изговорено е
много, но аз смятам да дам на Вас, това което аз видях там.
Град Мелник се намира в планинския регион на Пирин планина на 22 km от град
Сандански, надморската височина, на която е града е 437 m, а населението му е едва 357 човека
по данни на ГРАО за 2012г., което затвърждава последното му място по население в България.
Още по самият път, по който се стига до Мелник можете да отгатнете, че това място е
различно от останалите, съчетава всичко, което България има за своите жители и за
посетителите си. Природата – естествено красива, уникална и неповторима не само заради
планинския чар на местността, ами и заради природния феномен, който е един от символите на
Мелник – това са мелнишките пирамиди. Мелнишките пирамиди са скален феномен образувал
живописната гледка около Мелник само с помощта на ерозията и изветрянето на меките
варовикови скали. Те образуват естественият щит около града, който се издига на около 100
метра над него.
Движейки се по тесният и лъкатушещ път към Мелник от двете страни на пътя можете
да видите един от символите на градчето – големите бъчви, които са не толкова автентични

колкото по скоро играя роля на атракция за посетителите, с цел да не пропуснат да опитат от
местното известно в цяла Европа руйно червено вино. Интересно беше, че когато влязох в
градчето и започнах с обиколката си установих, че тук няма къща или човек, който да не
предлага вино и то не по какъв да е начин, а всички измислят някакви атрактивни и определено
колоритни реклами просто за да привлекат клиентелата към себе си.
Обстановката в града предразполага към едно място, на което наистина може да си
починеш, а подобно на изброените села и тук къщи за гости не липсват и да не преувеличавам
но всяка къща тук е превърната в къща за гости с ресторант на приземния етаж и собствена
изба.
Няма да крия, че разходката беше малко мъчителна, особено като забелязах
термометърът на къщата, която се намираше на най – високата точка на градчето и той
отчиташе 44 градуса и пълно безветрие. Тази къща освен най – висока точка в града е и най –
голямата къща там. Това е Кордопуловата къща. Къща която до преди 100 години е била най–
голямата на Балканския полуостров, къща влизаща в 100-те Национални туристически обекта.
Тя е построена през 1754г. от заможен грък, чието име носи и къщата. В къщата са показани
венецианскистенописи, дърворезби и стъклописи, както и огромни бъчви за съхранение на
мелнишко вино. Винарната на тази къща беше и нашето спасение от горещините. Представлява
тунели според някой 80 m, а според други 150 m под земята с постоянна годишна температура,
собствена вентилация и всичко необходимо за да могат да се съхраняват бъчви всяка една, от
които побираща по около 12.5 тона вино. Къщата е на четири етажа. Освен с подземията си е
известна и със стъклописите си, а и с това че е една от къщите с най – много прозорци
(повечето оцветени в стъклописи). Къщата съща така разполага и с огромна лятна тераса, на
която дори и сегашните богаташи могат да завидят.
Когато приключихме с обиколката на къщата се отправихме към автобусът, който
трябваше да ни отведе до Роженският манастир намиращ се само на 7 километра от Мелник. За
съжаление не можахме да посетим градския исторически музей на Мелник
Роженският манастир както вече казах беше съвсем наблизо, дори местни ни казаха, че
има пряк път през Мелнишките пирамиди, който отвежда до него. Роженският манастир е найголямата обител в Пиринския край и един от няколкото средновековни български манастири,
запазени сравнително непокътнати и до днес. Манастирът е построен през XIII в.
Манастирският храм е забележителен паметник на културата. Най-старият надпис върху
стенописите е от 1597 г. Църквата има интересен дърворезбен иконостас, стенописи и
стъклопис в източната си част. Днес манастирът е подчинен на Неврокопската епархия на
Българската православна църква.
От с.Рожен и Роженският манастир се отправихме обратно към полите на Родопите –
село Широка Лъка.
село Широка Лъка
Село Широка лъка се намира в южните части на България в област Смолянска, само на
16км. от курорта ни Пампорово, надморска височина 1050м. и население малко над 500 човека.
Селото е известно с автентичните си родопски къщи като някой от тях са
Григоровската и Згуровската къща. Храмът в село е уникален, с това че се смята че е
иконографисан лично от братята Димитър и Захари Зограф, като чудотворното в храма е това
че се твърди, че е издигнат за 38 дни, а в двора на църквата е поместено и килийното училище.
Селото дава редица възрожденци с национално значение. Един от тях е Екзарх Стефан I, които
е висш български православен духовник и екзарх на Българската православна църква (1945—
1948). Автор е на множество статии, поучения, слова, речи, книги и други. Също така селото е
било и дом на капитан Петко войвода и е дало своят голям принос за опазване на българщината
през петвековното робство. Селото е известно и с ежегодните си певчески събори и
музикалното си училище, което не е учудващо предвид разположението на селото в областта от
където се смята, че идва родопската музика.
През сърцето на селото минава главният път между Смолян и Пампорово, което
обуславя натовареността в тази му част. Центърът е направен с множество магазинчета за
сувенири, кафе и прочие, като на главния път срещу тях е разположена и другата
забележителност на село Широка лъка – народно читалище Екзарх Стефан I . Селото е обявено
за един от архитектурно-етнографските комплекси в България и намира място в 100-те НТО.

С това китно българско селце приключи и моят разказ и надявам се изпълнен с
интересна информация за Вас. Надявам да съм успял поне с малко да допринеса за представата
Ви за тези селца. Защото там има какво да се види и едва ли ще Ви остане време да скучаене.
Радвам се че бях на тези места – отпих глътка истинско Мелнишко вино, докоснах се до
„родината” на кабагайдата, срещнах се с много интересни хора, разказали ми много за съдбата
на тези места, а и не на последно място се очаровах от невероятните природни картини на
нашата Родина. Пожелавам и на Вас да се насладите на живо на това, което тук представих с
думи.
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Abstract:
This report is the result of field work conducted in the geographical scope of practice
NP „Strandja”. The material is to reveal the most importants it es of cultural, historical and religious
tourism in this area.Objects are described both material and in tangible cultural her it age of
Strandja.

През периода 8-12 май 2012г. посетихме ПП „Странджа”с цел провеждане на теренна
географска практика.
Странджа заема най-югоизточната част на България, но е и най-югоизточната планина
на Балканския полуостров. Името й неведнъж е предизвиквало спорове в научните среди.
Повечето изследователи смятат, че то произлиза от старото наименование на тази област Стражица (от старобългарското Странъц - гранична земя). Планината наистина е гранична в
много отношения, включително и по природните си дадености - релеф, климат, води, почви,
растителност - т.е. нейната територия е преходна зона между континентална и
средиземноморска Южна Европа и между Европа и Азия.Общата площ на планината е около
10 000 квадратни километра.
Странджа е планина е с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си
пространства наследството на няколко цивилизации. Наричана през вековете Тратонзос,
Салмидесос, Монс Астикус, Хемимонт, Парория, по редица причини Странджа остава почти
непозната в историко-географско отношение за античния свят. За пръв път Странджа е
включена в българската държава през 705 г. при хан Тервел. Окончателното присъединяване на
днешна българскаСтранджа към Родината става след катастрофалната за България
Междусъюзническа война през 1913 г.
ПП”Странджа” е най-голямата защитена територия в България. Създаден е като
Народен парк на 24 януари 1995 г. Целта е да се опази в полза на обществото неповторимата
природа на Странджа, свързаните с нея традиции и поминък и се осигури устойчиво социалноикономическо развитие на района. За по-доброто опазване на природното богатство, в Парка са
обособени 5 природни резервата, 14 защитени местности и много природни забележителности.
Горите покриват повече от 80% от площта на Парка. Средната им възраст е с 30 години повисока от средната за страната, а старите гори с възраст над 100 години са 30% от горите в
защитената територия - три пъти повече от средното за страната! В естествените масиви от
стари гори – най-ценните консервационно значими местообитания - често се срещат дървета от
източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над
500 години.
Днес цялата територия на Природен парк “Странджа” е включена в
международната
екологична мрежа Натура 2000.
Специфичното разположение на Парка на границата между България и Р.Турция
поставя територията във фокуса на регионалната политика за трансгранично сътрудничество и
създава възможности за развиване на партньорства в областта както на устойчивото развитие,
така и на природозащитата. В Природния парк можете да се запознаете с най-голямото
разнообразие на земноводни влечуги в Европа, да се натъкнете на останки от тракийски
гробници, да се порадвате на цъфнала зеленика през м. май, да нагазите в кристално чисти
реки, да се насладите на архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата
древност и съхранени с любов от хората навсякъде из планината.
В Странджа няма ясно определени туристически турове, а легловата база е крайно
недостатъчна с изключение на района на Малко Търново и естествено на крайбрежието.
Изградени са само няколко малки хижи в планината, чийто статут не е ясно установен.
Пътищата са лоши, въпреки че са тесни, но като цяло в Странджа няма изградена модерна
инфраструктура, която би засилила интереса у туристите.
Като се изключи крайбрежието, което е изключително богато както с природни, така
също и с културно-исторически паметници, много атрактивни са долините на повечето
странджански реки, със своята своеобразна природа. В много райони (главно в западната част)
има редица пещери, които са интересни и все още недобре проучени. Най-много пещери има в
района на селата Младежко, Близнак, Крайново, Голям Дервент и Малко Търново (град).
Многобройни са и паметниците и архитектурата.
Етнографски и културно-исторически обекти.
Странджанската къща е оригинална архитектурна творба. С цел опазване на това
богатство с. Бръшлян е обявено за културно-исторически резерват, заради многото интересни
къщи, но за съжаление повечето от тях не са в добро състояние.Твърде своеобразна е и
култовата архитектура в Странджа, представляваща синтез между църковната архитектура и
изкуствата.

Църквите "Св. Димитър" в с.Бръшлян и "Св. Лука" в
с.Заберново са обявени за паметници на културата.
Битова къща в село Бръшлян.

ЦъркваСв. Лука" в с.Заберново
Забележителни културнипаметници са и църквите в селищата Българи, Кости,
Калово, Росен,Индже войвода, Звездец, Факия, Желязково и др.

Село Българи

Дундовата къща в село Кости
в село Кости

Църквата „Свети Свети Кирил и Методий“

Археологически обекти в Странджа също представляват интерес за посещение от туристи.
те могат да бъдат разделени на няколко групи:
1. Надгробни тракийски могилни некрополи.
2. Куполни гробници, чието строителство в Странджа се регистриран началото на IV в. пр
Хр. Две такива гробници са открити в местностите Мишкова нива и Пропада край Малко
Търново.

Гробницата в Мишкова нива
3. Т. нар. "Слънчеви дискове", изсечени по скалите. Тракийскитесветилища по
възвишенията, които първи срещат слънчевите лъчиса доказателство, че сред траките,
обитавали Странджа, е разпространен култът към Слънцето. Скални светилища има в
местността Камъка край Малко Търново. Гларус край пътя Малко Търново - Граматиково.

Скални светилища
4. Тракийски долмени - твърде характерни за Странджа
мегалитни паметници, изградени от грамадни каменни блокове,всеки с дължина 3 и повече
метра. Предполага се, че освен закаменни гробници те са служили и като раннотракийски
скалнисветилища.
5. Тракийски и средновековни крепости и градища каквито в Странджа има около 60.
Странджа в много отношения е уникална планина и затоваинтересът към нейната
природа и сътворените от хората културно-исторически паметници през различните епохи
непрекъснатонараства. В границите на защитената територия попадат цялата община Малко
Търново, по-голямата част от община Царево и много малка част от община Приморско.
1.1. Нематериално културно наследство;
Векове наред по тия земи е царувала една от най-древните в
културно отношение световни цивилизации – тракийската,
оставила и до днес множество археологически паметници и
находки. Поради близостта си до старата столица на Византия –
Константинопол, християнството навлязло и се възприело в
Странджа много рано, дори преди да си „отиде" езичеството.
Макар, че местните жители тук многократно са се преселвали и
въпреки силното гръцко присъствие по тия места, населението в
този район е успяло да запази българският си етнографски облик.
Странджа е съхранила и един уникален по своята същност фолклор,
като от поколение на поколение тук са се предавали културата,
обичаите и нравите на местните жители. Известните в този регион
обреди, като „бял кукер", „филек" и нестинарството, са

традиционни само за този край на България и нямат аналог в българската обредност.

Обреди и игри филек

Бял кукер
Населението в
Странджа е изключително религиозно, почита силно светците и
организира в тяхна чест множество празници – т.нар. „панагири". Словесния, музикалния и
танцовия фолклор на Странджа е нейното съкровище – богато, разнообразно и за щастие добре
съхранено. Многобройните странджански песни са съпътствали ежедневието на странджанеца и са
разказ за неговите щастливи и трудни моменти в живота му.
Танцуването върху жар, наречено нестинарство, представлява мост между миналото и
бъдещето и показва един малък фрагмент от културното наследство на нашата нация. То е нещо
уникално и почти непознато, въпреки че е съществувало в сърцето на Европа в продължение на
векове. Този феномен е все още неразкрит - загадка, поставяща много въпроси без отговор.
Нестинарството е един от най-древните езически обичаи на Балканите. То се е преборило с
гоненията както от страна на християнството, така и от страна на комунизма, за да продължи да
съществува през хилядолетията. В състояние, подобно на транс, местните жители на малкото
странджанско село Българи все още танцуват боси върху горящите въглени така, както са го
правили техните предци преди хиляда години. Те казват: "Човек не може да се научи да танцува
върху въглени, освен ако не е роден, за да бъде нестинар. Трябва да вярвате, че Господ ще ви
опази, трябва да сте много добри и на никого да не желаете лошо. Тогава няма да чувствате
топлината.". Също така те вярват, че духовната подготовка и студените крака заедно със звучната
монотонна музика на гайдата и тъпана, са ключът към успеха. Изпълнението започва по залез
слънце, когато главния нестинар, мъж, който носи бяла риза и червен пояс през кръста, разпръсква
въглените в кръг на площада на село Българи. Уличното осветление изгасва и зрителите тихо се
приближават. Над баирите отекват единствено монотонните удари на тъпана. Нестинарите
танцуват около кръга с икони в ръце, като внезапно навлизат в жарта. Понякога краката им едва
докосват земята, друг път натискат въглените с твърди кръгови движения, докато ги изгасят.
Лицата им са бледи, а очите им притворени. Нестинарите казват, че изпадат в състояние на
духовен транс по време на танците и се вярва, че могат да предсказват бъдещето. Историчката
Валерия Фол от Българската академия на науките, изследваща нестинарството от 1972 год., описва
в книгата си "Огън и музика" пророчество, което чува от гръцки нестинар през 1993 год.,
предсказващо войните в бивша Югославия от миналото десетилетие.

Обичаи и обреди в Странджа.
Традиционната духовна култура на странджанското население е целяла онази
исторически унаследена и наслоявана с различни елементи през вековете система на
космогонични, философски, религиозни, морално-етични и художествено-естетически
представи, вярвания и ценности, предавани от поколение на поколение със средствата на
традицията. Най-пряко отражение тя намира в обичаите и обредите, преданията и легендите,
песните и танците на местното население.
В продължение на няколко години общината целенасочено работи за възстановяване на
традиционни обичаи и обреди, някои от които са характерни само за района и не се изпълняват
в други части на България. Обичаите и обредите в Странджа са свързани с точно определени
дни от годината, които в повечето случаи съвпадат с църковните празници от християнския
календар. Традиционните народни представи са за наличието на два периода:
 зимен от Димитровден до Гергьовден
 летен от Гергьовден до Димитровден
Обичаи и обреди (зимен цикъл)
Обичаите и обредите от зимен цикъл се обособяват като поредица от Кадени вечери. Първата
кадена вечер е срещу Никулден, втората – срещу Коледа и третата – срещу Иванов ден. В
Странджа Васильовденската кадена вечер се явява четвъртото Кандило.
Обичаи и обреди (пролетен цикъл)
 Кукерските игри крият голямо богатство, което е сходно с карнавалните игри в Гърция,
посветени на езическия бог Дионисий.
Игрите на филек най-силно характеризират самобитността на странджанския фолклор.
Те започват с паленето на коша на мегдана и участието на всички жители на селото.Мартенски
обреден обичай – Мятането на червен плат – пояс, престилка на пруста преди изгрев слънце, за
да се омилостиви Баба Марта.Уникален за странджанския край е обреда свързан с Еньовден
запалването през вечерта на огньове за здраве, които се прескачат, а на заранта, още преди
изгрева на слънцето, търкалянето на зелена морава за здраве. Следват наричанията на личните
цветя (китки), които са прележали цяла нощ в бакър с вода.

Всички селища от общината имат свои панаири, свързани с празника на отделен светия.
В Малко Търново това е деня на „Св. Богородица”. Празнува се в края на август с излет в м.
Църногорово, където се намира и параклиса на Св. Богородица.

Параклис „Св. Богородица”
Най-големият събор в района на общината става по средата на месец август, двудневен на
местност Петрова нива, Странджанското Оборище. Чества се Илинденско - Преображенското
въстание.
1.2.

Материално културно наследство – етнографски особености;

Малко Търново е град в Югоизточна България близо до границата с Турция и център на
едноименната община в област Бургас. На територията на общината, сред дивната природа на
Странджа планина са запазени уникални археологически паметници, свързани с тракийската и
римската култура.

Особено ценни са паметниците на тракийската култура: Тракийска куполна гробница V - III
в. пр. н. е. в м.Мишкова нива; тракийска куполна гробница V - III в. пр. н. е. в м.Пропада;
тракийско скално светилище,посветено на бог Хелиос - м. Каменска бърчина IX - X в. пр. н.
е.;долмени - с.Евренозово, Заберново, Калово; римска гробницаIII - IV в. до с. Евренозово.
Останки от крепости - с. Младежко, Заберново, Граматиково,Б.Вода; пещери - "Братановата

пещера"(Бръшлян) и "Калето"(Младежко).
Сред по-важните архитектурни паметници са с. Бръшлян - архитектурен резерват;
странджански възрожденски къщи от края на XIX в. - М.Търново ; с. Стоилово - старото
училище,тепавици, стари странджнскикъще и др.
Градът има три музея — археологически, исторически и природонаучен. В Историческия музей
са представени 5 експозиции, разположени в три странджански възрожденски къщи: археология,
нова и най-нова история, иконна живопис, етнография и природа.
Исторически музей Малко Търново е уреден в реставрирана къща и е филиал на Бургаския музей.
В близост до Малко Търново, на 3,5 км западно от града се намира крепостта “Голямото градище”.
Укрепеното пространство има формата на неправилен кръг (диаметър около 100 м). Тук са
откривани материали от римската епоха.Куполна гробница и светилище в местността Мишкова
нива. Една от най - внушителните гробници от епохата на римското владичество в Тракия. Намира
се в подножието на Голямото градище на около 3 км югозападно от града.
Историята на село Граматиково води своето начало още от Античността, а може би и от
ранното Средновековие. За това свидетелстват следи от стар римски път, могилни некрополи,
останки от две антични селища, две съкровища от колониални бронзови монети на Бизия, два
големи питоса, които сега са изложени в центъра на селото и много други находки.
Няма писмени данни за заселването на Граматиково в по-късен период. Според старите хора,
когато през ХVІ век турски колонисти завзели старопланинското село Граматик (Керемитлик)
голяма част от жителите му намерили спасение в дебрите на Странджа, където основали
Граматиково.
Най-характерна за този край е едноетажната (приземна) къща с две отделения и открито
прустче. Особеното в плана на тази къща е, че огнищното помещение заема предната част на
постройката. Главният вход е винаги откъм прустчето и води направо в “къщата”. Такива къщи не
се срещат много често.
От къщите в по-стар стил днес са запазени само две, които са реставрирани напълно. Запазени са
както отвън, така и отвътре. Останалите къщи са строени в нов български стил, с външни
стълби.Отново разположено в живописната долина на река Велека, с. Кости се намира на 25 км.
югозападно от гр. Царево. Спорни са хипотезите от къде произлиза името му. Някои източници
смятат, че произлиза от почитаният тук нестинарски празник „Св.Св. Константин и Елена", а
други, че носи името на богат гръцки чорбаджия, на име Костакис. И двете звучат достатъчно
правдоподобно, защото Кости е едно от най-прочутите с нестинарството села, където и до днес
потомствени нестинаританцуват върху огъня, по време на панаири. Подобно на с. Бродилово и тук
до 1914 г. е живеело гръцко население, чиито къщи оформят днес неповторимият облик на селото.
На 17 км. югозападно от гр. Царево, върху заобиколен от дълбоки долове рид е
разположено единственото в Странджа село, със статут на фолклорен резерват – с. Българи.
Предполага се, че името произлиза от прабългарското племе „ургари", което имало за задача да
охранява българо-византийската граница. Тук най-до късно оцелява нестинарството, от тук е и
последната „истинска" нестинарка – баба Злата, след смъртта на която обичаят замира за дълги
години. Днес този уникален по своята същност зрелищен обред е възроден и може да се
наблюдава на празника на с. Българи -3 и 4 юни. Тогава жителите на селото почитат светците
Константин и Елена, които са патрон и на църквата в селото, обявена също за паметник на
културата.
Село Бръшлян се намира на 14 км северозападно от гр. Малко Търново и 64 км от гр. Бургас,
на 320 м.н.в.
Това място ви предлага да видите един уникален за България архитектурен стил. Могат
да бъдат видяни двеста годишни селскикъщи, обявени за паметници на културата
Етнографска къща-музей- 150 – годишната сграда е запазена в автентичен вид както
външно, така и по отношение на вътрешната уредба на помещенията. По своята архитектура
представлява възрожденска двуетажна къща с каменно приземие и дървен етаж. Музеят дава
представа за особеностите на бита и занаятите в с. Бръшлян от втората половина на ХІХ в. до
първата половина на ХХ век. В голямата стая на втория жилищен етаж се намира типичното
огнище, изградено от камък към стената (баджа). Приземният етаж (дам) в миналото е служел за
обор на домашните животни. Днес е превърнат в стая на занаятите, в която всеки посетител може
да види автентичен стан и се опита да тъче.

На нос Кастрич, отстоящ на 3 км северно от Резово, се намират останките на малка
крепост с правоъгълен план (20 на 30 метра). Вероятно това е известната средновековна крепост
Кастрицион.
2.
Обекти за поклонически туризъм.
Църквата “Успение Богородично” - разположена е в центъра на Малко Търново. Тя е
построена в 1830 година на мястото на стара църква, вероятно от 1754 г. Годината от
освещаването на новата
Параклиси в с.Граматиково:
“Боже име” – стар параклис в селските гробища;
“Св. Георги” – на запад от селото в гробищата;
“Св. Богородица” – подновен параклис на 2-3 км източно от селото;
“Св. Троица” – развалини от стар манастир на около 5-6 км северно от селото в местността
Котвените, построен върху пещера;
“Св. Илия” – на юг от селото;
Тук могат да се видят и Тракийски некропол, две антични селища, останките от антична
металургична дейност и Църквата “Свети 40 мъченици” (XIX век).

Църквата “Свети 40 мъченици” (XIX век).

Църквата „Св. св.Кирил и Методий" в с.Кости е била разрушена по време на възрожденското
възстание и е възстановена отново през 1909 год., като особено забележителни в нея са
дърворезбования иконостас и множеството реставрирани икони. Обявена е също за архитектурен
паметник.
Село Бръшлян - Църква “Св. Димитър” - на мястото, на което в края на ХVІІ век е
издигната църквата, в древността се е намирало тракийско светилище. Счита се, че то е било
посветено на бога на плодородието и виното Дионис. Църквата “Св. Димитър” е типичен
представител на местната възрожденска култова архитектура. През 1975 г. е обявена за паметник
на културата, а през 1982 г. за архитектурен паметник с национално значение. Уникалната камбана
от първата половина на ХІХ в, излята в гр. Ярославл – Русия, може да се види и днес. Някои учени
смятат, че под името Зевс-Дионис е означен Дионис като върховен бог, едно от назоваванията на
сина на великата Богиня-Майка. Килийно училище - архитектурен и културен паметник.
Помещава се в пристройката към църквата “Св. Димитър”.
Училището е основано през 1871 година, след като България получава църковна
независимост. В първите години от съществуването си там били обучавани само 12-13 годишни
момчета, които овладявали българското четмо и писмо и пригласяли на свещеника по време на
църковните служби. Днес малката стая е реставрирана в онзи първоначален вид, когато децата
седели не по чинове, а на земята върху кожи, и вместо на черна дъска, пишели с пръчици върху
восъчни плочки.Параклис “Св. Пантелеймон” - Намира се на 1 км южно от Бръшлян, покрай
приток на р. Катун. Параклисът е изцяло възстановен през 1996 г. Аязмата към него е много
популярна, тъй като се вярва, че има лечебни свойства. И днес вековните дървета край параклиса
впечатляват посетителите му.

Параклис “Св. Пантелеймон”
“Св. Марина” - Намира се в източния край на с. Бръшлян. Параклисите и столнините,
посветени на Св. Марина, в Странджа обикновено се строят до пещери или скални ниши.
Параклисът в с. Бръшлян обаче излиза от тази древна традиция, за да се впише в най-старата
легенда, свързана с основаването на селището: “В далечни времена, когато на това място още
нямало селище, границите му трябвало да се очертаят с особен обрeд. Точно по време на
пълнолуние, от залез слънце до първи петли, двама братя близнаци трябвало да заорат кръг с рало,
теглено от два вола близнаци. Първите петли пропели, а братята не успели да затворят кръга.
Затова издигнали върху незаораното място параклис и го нарекли “Св. Лефтера” (според легендата
Св. Марина е лефтера, т.е. мома). И до днес бръшлянци го наричат “Малката църквичка”.
Резово е най-южното селище по българското Черноморие. Намира се на 11 км от
Синеморец. В миналото достъпът до селото е бил ограничен, но днес вече е свободен.
На брега на залива, оформен от устието на Резовска река, е разположен православният храм
„Свети Йоан Кръстител“. Построен е през лятото на 2000 г.
В заключение можем да споменем, че Странджа е една уникална територия, съчетаваща в
себе си различен бит, култура и архитектура. Това я прави една алтернативна дестинация за
развитие на различни видове туризъм.
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