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THE PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN FOREST AND STEPPE
Svitlana Hryshko
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕСА И СТЕПИ
Светлана Гришко
Резюме: Взаимосвязи и взаимозависимость между лесом и степью, особенно в степных зонах,
интересуют ученых более двух веков. В статье обобщены исследования ученых естествоведов XIX-XX
веков по причинам взаимодействия леса и степи и безлесья степей. В процессе познания этого
взаимодействия выделено 5 этапов: начальный (вторая половина XVIII – середина ХIХ века); активного
рассмотрения проблемы (вторая половина XIX – начало ХХ века); детальной разработки проблемы (20-30-е
годы ХХ века); исследования проблемы, связанный с активным освоением степи (40-80-е годы ХХ века);
современный этап (90-е годы ХХ – начало XXI века). За основу выделения этапов взяты подходы и
принципы, разработанные Г. Денисиком.
Среди наиболее обоснованных и признанных гипотез и теорий взаимодействия между лесом и
степью и безлесья степей проанализированы гипотезы наступления леса на степь С. Коржинского,
наступления степи на лес – В. Вильямса, антропогенного обезлесения степей П. Палласа и др. Анализ
покомпонентных подходов позволяет выделить две причины безлесья степей: климатическую и почвенную.
Сторонники климатической гипотезы (А. Гризебах, К. Бер, А. Миддендорф, Г. Высоцкий) объясняют
безлесье степей засушливым климатом. Последователи почвенной гипотезы разделились на группы. Одни
(И. Палимпсестов, В. Докучаев, Г. Танфильев) видят проблему в засоленности степных черноземов; другие
(П. Костычев, А. Воейков, Ф. Тецман) – в физических свойствах почв: мелкозернистость, недостаточная
водопроницаемость; третьи (Г. Майр, П. Костычев) – в равнинности территории и заболоченности почв.
Каждая из них решает проблему безлесья степей частично, но в целом имеют существенное значение для
дальнейшего развития и решения этой проблемы.
Ключевые слова: степь, лес, лесостепь, безлесье степей, лесокультуры.

The subject: the problems of steppe and forestlands have always been tightly interlinked.
On the other hand, the problem of the forest-steppe zone origin directly corresponds with other
two problems: 1) interrelationship between forest and steppe; 2) deforestation of steppe. Due to
the human activities the natural structure of steppe has been radically changed. Consequently
since the second half of the XIXth century the problem has been turning into the problem
between silvicultural plans and field. This circumstance has launched the research into practical
sphere.
The questions of the forest-steppe origin and deforestation of the steppe are so much
interconnected that by large they are often considered as one problem. The research on the
subject has had few stages. Each stage has its own characteristic. Methods and principals
developed by G. Denisik have been used to base the research on [1].
The first stage (the second half of the XVIIIth century – the middle of the XIXth century).
During that period the problems of interconnection between steppe and forest and steppe
deforestation were rising in the geographical literature. Such scientists as P. Pallas,
I. Palimpsestov, A. Grisebach, K. Ber, A. Middendorf and others dealt with that subject. Their
works devoted to these questions have not lost their topicality till now. Deforestation and forest‘s
retreat basically were put down to one reason: climate or hydrology. Alongside with natural
factors P. Pallas, for the first time, pointed at anthropogenic factor and its crucial role in
reduction of forest.
Second half of the XIXth century – the beginning of the XXth century is a period of active
development of the question. At this stage human needs and capacity of natural habitats are
researched. The understanding of need in complex and various knowledge of geography is
aroused. Famine of 1891 (former southern parts of Russia) boosted the research activities in that
field. Major Russian researchers: S. Korzhinskiy, V. Dokuchaev, A. Krasnov, G. Tanfilev,
V. Taliev, G. Vysotskiy, B. Keller, P. Krylov suggested the ideas how to improve the situation
between steppe and forestlands and how to oppose the deforestation. Nonetheless unanimous

opinion on the problem was not worked out. At the same time it became clear that different
conclusions made by the researchers were not necessarily wrong just because they did not
coincide [1].
Another trend of that period was to make research applicable to everyday needs of
agriculture. V. Dokuchaev‘s «Russian black soil» published in 1883 [3] and «Our steppe before
and now» issued in 1892 [2] had a big influence upon a scientific thought of that time.
A stage of detailed analyses of the suggested hypotheses on treeless steppe zones took
place in the 20-30th years of the XXth century. G. Grosset, I. Turin, A. Izmailskiy, I. Pachoskiy,
E. Lavrenko, V. Schafer and many other scientists considered the question of origin of steppe
building up their ideas on a recently discovered law of zones made by V. Dokuchaev. Major
reasons of deforestation were named. It was concluded that forest-steppe zone and steppe are two
independent agents of nature. Nonetheless neither geographers nor geobotanists of that period
went beyond the frame of that knowledge. Till now the question of steppe as an independent
agent of a landscape remains unchanged.
A stage of active agricultural usage of steppe was actively researched in 40-80th years of
the XXth century. Original suggestions on creating new forms of landscape on a steppe base were
brought up. Though creation of massive forestage zones on these territories was not suggested it
became clear that many former theories on originally treeless character of steppe were wrong.
Works of S. Korzhinskiy, A. Krasnov, G. Tanfilev, G. Morozov, G. Vysotskiy, V. Sukachyov
and many other leading specialists alongside with a successful experience of forestry
development have proved this.
«Stalin᾽s plan of reorganization of nature» worked out in 1948 by the most prominent
scientists of that time has been unfairly ignored and its importance should be reconsidered [5].
Modern stage (90th years of the XXth century – the beginning of the XXIst century) marks a
successful practice of forestage development in dry, heatwave prone part of southern-western
Pryazovia. Meanwhile further research on rational usage of the Pryazovskiy region is being
done.
The prime time of theoretical analyses of steppe was in the XIXth century. After that a
number of publications on that problem have decreased. E. Lavrenko in 1930 singled out seven
basic theories on collaboration between steppe and forest and the reason of deforestation [4].
Later V. Avdeev classified them into physical, biological and landscapes caused by industrial
activities by the man [6]. We can conclude that the point of all works done before was to find out
whether our steppes had known trees in the past; what kinds of nature of their interconnections is
like; what kinds of trees can flourish in steppe.
The interconnection of steppe and forest is a complex, multi layered issue.
In XIXth century S. Korzhinskiy suggested a theory of advancing character of forest which
is explained by the young age of the forest-steppe belts appeared on the place of the former
steppe zone. In its turn the ousting itself was explained by «struggle for surviving between
steppe and forest steppe species of plants». Accordingly treelike vegetation has natural
advantage over smaller grasses. S. Korzhinskiy‘s followers saw the reason of forest advancing in
the cooling of climate [7] and big amount of snow fallouts on the fringes which led to change of
chemical mixture of soils [8]. G. Tanfilev pointed out that the advance of forest zones bore a
natural character and was connected with self-development of vegetation and soils [9]. That
theory was based on numerous but indirect evidences. Their interpretation can be very different,
sometimes even to confront the theory itself. Critical remarks on the theory were made by
F. Milkof [10] and G. Denisik [1]. Opposite view on that theory was spoken out by V. Williams
[11]. According to V. Williams steppe overruns forest. The theory is based on a suggestion that
after glaciers landscapes can develop by themselves within a fallowing plan: tundra – forest –
swamp – steppe – desert. In 1886 P. Kostychev drew attention to the fact that steppe grassy
vegetation has a significantly competitive capability which enables it to resist outside invasion
and hold on its territory [8]. On top of that G. Tanfilev [9] analyzing the structure of forest soils

came to conclusion that all forest-steppe region was in prehistoric time was covered by steppe.
Berg thought that prehistoric steppes had covered far more territory than it was believed before.
To his mind steppe during the last period of glaciers steppe was moving northwards long to
Leningrad and Volgograd regions. Climatic component of that theory was made by F. Milkov
[10, 12, 13, 14]. Infiltration of steppe kinds of plans into forest areas is explained by certain
regularity in grassy coverage which at the same time does not have strict bounds of its floristic
realm.
Anthropogenesis of steppe deforestation and origin of forest-steppe zones.
Impact of human activities was the first explanation of forests‘ disappearance and
formation of forest-steppe zones. At the end of the XVIIIth century P. Pallas assumed that forests
had been destroyed by wars and burnt down by nomads. Later I. Palimsestov developed and
generalized that theory. He claimed that in the past southern Russian steppes were covered with
forests to recreate which there would be necessary certain soil and climatic conditions. The most
coherent conception belongs to V. Taliev who suggested that any territory could have been
covered by forests. Disappearance of forests he explained by human activities and by better
adaptability of steppe species and their capacity to improve the soil. There no doubts that man‘s
contribution to reduction of forest greeneries on the outskirts of the forestlands was absolutely
dramatic [1].
Major structural research components of the considered.
Climatic conditions. In the XIX-XXth centuries such scientists as A. Grisebach, K. Ber,
A. Middendorf and many others tried to prove that climate had changed in a negative for forests
way and that was the reason why forests could not thrive any longer. This view can not be
regarded as unquestionable as there are examples where forests grow in much worse conditions.
In preface to V. Dokuchaev‘s book «Our steppes before and now» V. Williams wrote: «it is
difficult to believe that climate of our central Asian deserts were far more benign for tree plants‘
growth than climate of our black soil region, there are haloxylon thickets» [2, p. 8]. G. Tanfiliev
opposed that theory, its groundless he explained by historical references. Herodotus noted over
10 forestlands on the territory of the Dniper valley.
Salinity of soils. A considerable number of scientists consider change of salinity as the
major factor. They pointed at carbon dioxide and sulfuric acid salts of calcium. However cases of
forests growing on limestone, chalk and gypsum rocks are well known. So the theory is not
unquestionable either.
Physical properties of soils. Some scientists considered physical properties of soils as a
chief factor. In particular they pointed at their fine-grained structure which is not good for water
penetration. At the same time in black soil regions on light sandy lands there are plenty of trees.
Plain character of soils and waterlogging.
At the end of the XIXth century American researchers, G. Mayer for example, put blame
for reduction of trees in American prairies on local topography. Flat landscape provoked
waterlogging phenomenon conducing trees free steppe growth. That theory was supported by
P. Kostychev however black soils are not waterlogged and there are lots of examples when trees
grow on mushy lands and even in swamps (Mingrelian forests used to grow in the Rion valley).
Efforts of numerous researchers, scientists, natural explores, foresters have proved that
forests can grow in different kinds of landscape: hills and gullies, steppe holes, river flood plains.
There is almost no limit to soil component. Black soils, clay, loamy soils, sandy loamy soils,
brown, red and swamped soils are suitable for forests growth.
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КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКА ПРИ БОРБАТА С ГОРСКИ ПОЖАРИ В
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ИСТАНБУЛ
Веселин Пейчев, Суат Кетен, Димитър Димитров
MAPPING OF THE HAZARD OF THE FOREST FIRE IN ISTANBUL REGIONAL
DIRECTORATE OF FORESTRY
Veselin Peychev, Suat Keten, Dimitar Dimitrov
Abstract: Forest asset is considered as a measure of the country's life and culture. Damaged forest areas to
make complete, wait for the development of existing tree species or species in the area again and forced to go to
such changes taking many years to cause great expense. Beyond the forest protection seriously and it must take the
necessary precautions against the dangers towards him. Forest fires are one of the main reasons for the destruction
of this natural phenomenon.Forest fires occur as a result of a lightning strike and exceptional heat and drought.
Keywords: Istanbul Regional Directorate of Forestry, Forest Fires, Fire Statistics.

Горите влияят благоприятно на водния режим и регулирането на климата,
предотвратяват ерозията и замърсяването на околната среда, а с увеличаване на
индустриализацията и урбанизацията складират въглеродния диоксид и опазват
биологичното разнообразие. Горските пожари са едни от основните причини за
унищожаването на този природен феномен.
Горските пожари възникват в резултат на падане на мълнии и при изключителни
горещини и суша. По-малко от 10% от горските пожари се дължат на естествени причини,
а останалите на антропогенната дейност- небрежно и безотговорно боравене с огън или
умишлени палежи.
Горските пожари имат екологични (обезлесяване и ерозия на почвите),
икономически (загуба на дървесина и инвестиции в горски ресурси) и социални
последици - спад в туризма, снижаване на реакционното значение на ландшафта,
неблагоприятно въздействие върху населението.
Въз основа на анализа на връзката между метеорологичните параметри и горските
пожари са формулирани следните зависимости [1, 2, 3]:
 Пожарната опасност зависи на първо място от количеството, характера и
състоянието на горимите материали, от горския покров и метеорологичните
условия;
 Валежи от дъжд с интензивност, по-голяма от 5 mm на практика изключва
пожарната опасност;
 Най-често горски пожари стават, когато относителната влажност на въздуха е помалка от 50%, а когато тя е под 30% е налице висока степен на опасност;
 Не се наблюдава пряка зависимост между температурата на въздуха и пожарната
опасност, по-скоро температурата влияе косвено чрез изменение на относителната
влажност;
 Вятърът чрез влиянието си върху интезнзивността на изпарение увеличава
пожарната опасност, а при вече действащ пожар усилва горенето и повишава
скоростта на разпространение на огъня.
Един от най- важните параметри на горските пожари е скоростта на разпространение
на огъня. Той определя времето, с което хората разполагат за борбата с него, а оттам и има
решаващо влияние върху размера на щетите. Изследването на този параметър показва, че
скоростта на разпространение на горския пожар не зависи само от скоростта на вятъра, а
и от количеството на горящия материал. Преобладаващото мнозинство от катастрофални
горски пожари е при скорост на вятъра от 6 до 12 m/s

Регионална дирекция по горите, Истанбул обхваща следните градове: Истанбул,
Адапазаръ, Измит, Едирне, Къркларели и Текирдаг (фиг. 1) и е основана на 07.02.1951 г.
Тя обхваща 707 502 хектара гори. В тези гори 2.1% са иглолистни 97.7% са
широколистни. Регионална дирекция по горите, Истанбул на Север граничи с България и
Черно море, на Юг граничи с Мраморно море и регионална дирекция по горите,
Балъкесир, на Изток с регионална дирекция по горите, Адапазаръ, а на Запад с Гърция.

Фигура 1. Граници на регионална дирекция по горите, Истанбул

Почти всички опожарени площи са в непосредствена близост или граничат с
поземления фонд. Важни фактори, които определят рисковете от пожар на потенциално
близките селскостопански и жилищни райони са: топографията, растителността,
земеползването и метеорологични данни. С помощта на ГИС технологиите използването
на наклона, експозицията и надморските височини, може да се определи топографския
индекс за опасност, да се картографира гъстотата на повърхността на гората и най-накрая
от тези карти да се определи, индекса на опасността на запалимите материали.
Борбата с горските пожари се базира на предварително взети необходими мерки, за
предотвратяване на възникването на пожара или задържане на огъня на минимални нива.
За взимането на тези необходими мерки, трябва да имаме достатъчна материална база и
добра организация, която включва наблюдение, комуникация и намеса. Основният
принцип за ранна намеса е забелязването на пожара; вторият принцип е уведомяването на
компетентните органи.
Като анализираме фактите своевременното уведомяване за пожар води до:
 Намаляване на риска от горски пожар
 Намеса преди пожарът да добие бедствени, катастрофални последици
 Укрепване на капацитета за борбата с горски пожари
 Ефективен и икономичен начин за опазване на горите
 Осигуряване на приемственост и устойчивост на горите
Рискът от горски пожар включва възникването на пожар в дадена площ и бързото
му разпространение в други региони.За определяне на риска от пожар трябва да се
анализират следните фактори: растителност, метеорологични, топографски условия (фиг.
2, 3).

Фигура 2. Илюстрация на горски пожар в зависимост от растителността

Фигура 3. Илюстрация на горски пожар в зависимост от топографските фактори,
включващи наклона на терена, изгледа и височината

За превенцията на горските пожари е необходимо да бъдат съставени карти на
наклона на релефа, на експозицията и надморските височини (фиг. 4, 5 , 6).
Мерките за намаляване на пожароопасността включват прокарването на
противопожарни просеки, пожарозащитни пояси и ивици и санитарни мероприятия
покрай пътища и железопътни линии.
В пожароопасни горски територии се предвижда организиране на наблюдение от
стационарни наблюдателни пунктове или чрез патрули. Във всички горскостопански
участъци на подходящи достъпни места се предвижда минимум един водоизточник с
достъп за зареждане на противопожарна техника, а на подходящо място трябва да се
проектира площадка за кацане на хеликоптери. Тези места трябва да са обозначени на
лесоустройствените карти и проекти.

Фигура 4. Карта на наклона на релефа

Фигура 5. Карта на експозицията

Фигура 6. Карта на надморските височини
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АНТРОПОКОНСТРУКТИВНИ МОРФОСКУЛПТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА
РЕЛЕФА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЕРНИК
Владимир Власков
ANTHROPOCONSTRUCTIVE MORPHOSCULPTURAL CHANGES TO RELIEF ON
THE TERRITORY OF PERNIK TOWN
Vladimir Vlaskov
Abstract: During the last century Pernik town evolves into a primary mining and industrial center. In its
development are clearly identified the typical stages of mining settlement with active industrial and public
construction, fast population growth, accompanied by massive infrastructural and road-communicational
transformations of natural relief. In just half a century in the period 1900-1956 the structural wind rose nearly 60
times, and the population over 30 times. The road-communicative network, with included internal-ore transport
connections in the middle of last century is 740 km, and in its beginning merely 83 km. The architectural
morphosculpture is developing chaotically, adequate urban planning to match the accelerated growth of the city is
lacking, which in turn causes different in kind, range and development unfavourable geomorphological processes.

Увод
Градският (урбанистичният) релеф е основна геоморфоложка характеристика на
антропосферата, а градът като същност е главен елемент на държавната структура [6].
Развитието на минно-добивните градски, селищни структури и възникващите в
последствие при тях, съвременни геоморфолого-урбанистични проблеми са една от
ключовите теми, свързани с изследването и управлението на градската среда [8]. По
своята същност те са пряко свързани с антропогенно предизвиканите неблагоприятни
геоморфоложки процеси, развиващи се в тези новоформирани, изкуствени геосистеми,
които трансформират в значителна степен естествения релеф и оказват съществено
влияние върху параметрите на всички природни компоненти на тези райони в
хронологично дълъг период.
Системните геоморфоложки изследвания на урбанизираните територии се
извършват при определена етапна последователнист: наблюдение и инвентаризация на
съществуващия релеф, определяне условията и факторите трансформиращи първичния
релеф и накрая разкриване строежа на урбанизационната морфосистема и нейното
функциониране [1].
Изследвана територия
Развитието на малкото (под 1000 жители-1885 г.) селище Перник започва след 10
август 1891 г. когато е направена първата копка на Държавни мини - Перник. През
последвалия период от 30 години населението на Перник нараства десетократно, но върху
сравнително ограничени по площ територии, разположени в непосредствена близост до
рудниците (подземен добив – фиг.1 и 2 ). На 26 юни 1929 г. Перник е обявен за град с
население от 12 300 души., като общата застроена площ е едва 0,4 km², каято остава почти
непроменена до края на 40-те години на ХХ век (фиг. 3 и 4).
Мащабният урбанизационен (антропоконструктивен) морфогенез на територията
на град Перник е с най-голям интензитет при бурното индустриалното развитие на този
район през 50-те и 60-те години на ХХ век , когато само в рудниците са работили над 17
000 души. Градът нараства много бързо по територия и по население. Компактно се
застроява централната градска част (фиг.5), разрастват се кварталите «Хр. Ботев»,
«Мошино», «Метал» и «Калкас».

Фигура 1 и Фигура 2. Начало на въгледобива в Пернишката котловина [2]

Фигура 3 и Фигура 4. Град Перник преди започването на открития въгледобив
Фиг. 3 . (гр. Перник - кв. Твърди ливади,1930 г.)
Фиг.4. (Държ. архив, 1947)

Приоритетно обаче е промишлено-производственото строителство, включващо
цялата зона от с. Църква и днешния кв. Даскалово на изток до центъра на гр. Перник на
запад, както и зоната южно от кв. Калкас и територията около циментовия завод при гр.
Батановци.

Фигура 5. Град Перник днес - централна част
(сн.Вася Атанасова –Spiritia)

Изследването ни е продължение на резултатите представени на същиия форум през
2013 г. в материала „Урбанизационни изменения на релефа в Пернишката котловина‖,
разглеждаме урбанизационните изменения на релефа от геоморфоложка гледна точка, в
които включваме всички видове форми на релефа възникнали и развиващи се в резултат
на урбанизационното строителство (фиг.6).

Фигура 6. Карта на урбанизационните изменения на релефа в Пернишката котловина
Легенда: 1а - урбанизирани територии - градски и селски тип жилищно строителство; 1б промишлено строителство; 1 в- хидротехническо строителство;1г - шошосейна мрежа;1 д - жп. линии; 1е канали и отводнителни системи

Резултати
Според резултатите от новото ни проучването битово-административните и
вътрешноградско-комуникационни трансформации на естествения релеф заедно с
възникналите в резултат на развитието им нови форми на релефа се различават
значително от промишлено-производствените такива.
Различават се по вид, параметри, структура, тежест на конструкциите и въздействие
върху естествената природна среда в изследвания район. По тази причина се налага
отделното им изследване.
Въведеното в геоморфоложката литература у нас понятие „антропоконструктивни
морфоскулптурни изменения на релефа‖
[5] най-точно дефинира този подтип
урбанизационни трансформации на релефа и ние се придържаме към него в работят си.
Разположен в долината на р. Струма, град Перник се разделя на две основни части
южна и северна.
Успоредно с мащабната добивна и минно - добивна дейност протича и бързо
урбанизационно (антропоконструктивно) строителство и създаване на необходимата
инфраструктура на разрастващия се промишлен център. Застрояват се масово свободните
територии между първите работнически квартали и в днешната централна част на града,
основно по десния бряг на реката [3]. Много бързо нараства и населението (табл. 1 и 2)

Процесът е по-скоро стихиен и без координиране с добивната и производствената
дейности. В резултат и до днес основни квартали на града, като кв. «Хр. Ботев», «Калкас»
и др. са с частична или липсваща на места канализационна мрежа и са неблагоустроени в
инфраструктурен план.
Част от това „съпътстващо‖ строителство е временно, в последствие част от това
постройки са допълнително укрепвани и достроявани. Общо над 1/6 от жилищаните
постройки в изследвания район са все още без централна канализация, в т.ч. и днешните
„вилни‖ селища, като Рударци, Кладница, Драгичево, което води и до по-тежки, чисто
геоморфоложки проблеми свързани с периодична активизация на свлачищни процеси по
Витошката склонова дъга.
Таблица 1. Брой жители на Перник – официални преброявания от 1880 до 1926 г.
Селище/година
Перник
Батановци
Дивотино
Студена
Драгичево

1880
1027
519
753
956
884

1887
1283
601
870
1042
433

1892
1413
602
933
1078
462

1900
2063
733
1003
1155
485

1905
2543
857
1166
1312
534

1910
3239
1007
1291
1440
574

1920
8114
1493
1470
1669
676

1926
12296
2025
1639
1746
770

През 80-те години, когато град Перник достига максимума си от почти 100 000
жители (табл. 2) общата урбанизационно застроена площ в котловината достига 31,5 km².
Съсредоточаването на почти цялото промишлено производство в гр. Перник води и
до намаляване на броя на населението в околните селища (табл. 1 и 2). Процесът на отлив
на население от гр. Темелково (сега Батановци) е свързан със силно влошените
екологични условия в града свързани с дейността на циментовия завод.
Таблица 2. Брой жители на Перник – официални преброявания от 1934 до 2011 г.
Селище/година
Перник

1934*
21269

1946
34981

1956
63482

1965
81526

1975
87408

1985
94155

1992
90549

2001
85991

Батановци

2129

2543

3424

4684

4347

3915

2953

2638

Дивотино

1905

2362

2884

2938

2819

2619

2325

2069

Студена

1923

2142

2454

2582

2776

2473

2288

2046

Драгичево

919

1091

1293

1855

2267

2250

2117

2100

Косвен показател за бързата концентрацията на много голямо промишлено
производство и минно-добивна дейност на сравнително ограничена площ е нарастването
на броя на жителите, спрямо този на сградния фонд (фиг.7). Диспропорцията налага
редица временни строителни решения, недостатъчно качестено битово строителство за
големия приток на работници, което води в по-късен етап до редица чисто
геоморфоложки проблеми възникващи вследствие на пропадания, свличания и слягания,
най изразени в кварталите „Стара Тева‖, „Драгановец‖, Могиличе‖.
Водещо, като генезис при урбанизационните процеси на изменения на релефа в
изследвания район е промишленото строителство, свързано изцяло с бурно развиващия се
след 1950 г. открит въгледобив, а по-късно и развитието на металургичното,
машиностроителното и др. производства. Към тях е изградена и необходимите ВиК
системи и ектроснабдяване. Промишлено-производствените сгради са преобладаващо
масивни, с тежки конструкции, съобразени с вида дейност.

Фигура 7. Графика на промените в броя на населението и сградния фонд – гр. Перник

Промишлено-производствените сгради и съоръжения заедно със съпътстващата ги
инфраструктури заемат основно централната част на града от най-източните части на
града –кв. «Даскалово» до центъра на Перник в ивица с площ от 7,2 km².
Таблица 3. Антропоконструктивни изменения на естествения релеф
Строителство
Промишлено
строителство

Хидротехническо
строителство
свързано с
промишлеността

Форми
Промишлени сгради,
силози и площадки,
наземни и подземни
съоръжения,сметища,
ТЕЦ, хранилища,
минно-добивни
съоръжения,
депа,вътрешно
транспортна система
Язовири, дренажни
системи,
микроязовири, диги,
канали, помпени
станции,

Субформи (вторични
форми)
Промишлени сметища,
разрушени/
неизползваеми
промишлени и
производствени сгради
и съоръжения

Неблагоприятни
процеси
Замърсяване на
атмосферата,
пропадания, слягане на
терени, оводнявания,
набъбване на глини,
ерозия, суфозия

Укрепителни насипи,
подпорни стени,
корекции на речни
легла,

Абразия на бреговете,
заблатявания, колебания
на подпочвени води,
изкуствена акумулация,
наводнения, вторична
сеизмичност, слягания,
пропадания, аварийно
предизвикани
свлачищни процеси,

Към промишлено-прозводствениата част (табл. 3) от урбанизационни изменения на
релефа [7] е задължителното да се добавят съпътстващото прозиводствената дейност
периферно строителство (хидросъоръжения, руднична пътно-транспортна система, депа,
дренажни системи, сметища, канали, шахти и др.). В изследваният район имат значтелен
дял в антропоконструктивната трансформация на естествения релеф, поради естеството и
мащаба на на минно-добивната и промишлената дейност [4].

Съпъстващото промишлените и минно-добивните дейности периферно строителство
е съобразено най-вече с производствения цикъл. То е разположено на значителна площ (до
яз. Студена) и е решаващо за функционирането на цялата градска структура (табл. 4).
Предпочели сме да посочим тези данни, които са близо до горната граница на
максималното водопотребление в изследвания район, поради повече работили по това
време руднични мощности и значително по-големия брой на действащи промишлени
предприятия в сравнение с 2014 г.
Таблица 4. Общо водопотребление за нуждите на „Мини-Перник―
Година

Общо количество вода (m³)

Питейна (m³)

Производствена (m³)

1994

1 928 626

733 262

1 195 000

1995

1 921 093

529 093

1 392 000

Източникът за водоснабдяване на всички обекти на ―Мини Перник‖ е градската
централна водоснабдителна мрежа. Водопотреблението им достига до над 530 000 m³ 1994 г.
За призводствени цели се ползва производствена вода единствено в ЦОФ, която се
взема от сгурохранилището на ТЕЦ ―Република‖, т.е. налице е пълен оборотен цикъл на
водата в ЦОФ.
Процесът на урбанизация на град Перник продължава и днес макар и в много помалка степен, като тя вече не е свързана с развитие на града, като промишлен център.
Не малка част от старата промишлена инфраструктура е напълно изоставена,
полуразрушена или напълно разрушена и заедно с подобните на нея неизползваеми бивши
жилищни сгради определят изключително непривлекателния облик на града в тези му
райони и са най-типичния пример за антропогенно нарушаване на естетиката на релефа.

Фигура 8 и Фигура 9. Остатъчни антропоконструктивни форми на релефа след разрушаване на
промишлено-производствени сгради в гр. Перник

От данните от официалните преброявания на населението и жилищния фонд ясно се
вижда значителната разлика в броя на промишлено-производствените сгради (стоманобетонови скелетни конструкции), които от едва 318 през 1985 г. нарастват до 2825 (2001
г.), след което рязко намаляват на 1271 (2011 г.), като по официални данни на община
Перник за периода до средата на 2015 г. са разрушени още 219 промишлени и
производствени сгради – главно в Централната промишлена зона (фиг. 8 и 9).

Причините за тези промени са спрени основни производства, неизползваемост на
промишлени сгради или части от тях и опасност от саморазрушаване.
Изводи
Степента
на
трансформация
на
естествения
релеф
вследствие
на
антропоконструктивната дейност в изследвания район е голяма по мащаб и интензивност,
което не позволява естествената адаптационност на релефа да компенсира измененията и
определя трайна неустойчивост и необратими изменения в природната среда.
В град Перник се наблюдават едни от най-тежките проблеми свързани със сметища
за строителни отпадъци и разрушения на жилищни и производствени сгради.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И
СТОПАНСКО УСВОЯВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА ВЛАХИНА1
Светослав Николов
CONTEMPORARY TRENDS OF ANTHROPOGENIC INFLUENCE IN THE
BULGARIAN PART OF VLAHINA MOUNTAIN
Svetoslav Nikolov
Abstract: The Vlahina mountain is situated between Southwestern Bulgaria and eastern part of Former
Yugoslav Republic of Macedonia and it is a part of Osogovo-Belasitsa mountain range. Changes in trends of
anthropogenic influence in the Bulgarian part of the mountain from 1989 until now are discussed in the article.
Bulgarian part of Vlahina mountain is characterized as sparsely populated underdeveloped border region in socioeconomic terms, but in the meanwhile it has significant untapped natural-resource potential. Main economic
activities with valuable impact are forestry enterprise, extensive agriculture and mining. In many places human
activity has led to negative changes in soils, vegetation and wildlife. Forest condition is defined as deteriorated. The
soils are highly degraded. This in turn leads to the activation and progress of erosion and landslides. Nowadays
human economic activity is declined. This leads to natural recovery of vegetation and calming down of erosion and
soil degradation.
Keywords: Vlahina mountain, natural-resource potential, ecosystem services, anthropogenic influence, land
use and land cover, CORINE Land cover data.

Увод
Установяването на тенденциите на антропогенните въздействия в българската част
на Влахина планина може да бъде направено въз основа на връзката между вида и
интензивността на използването на земята и степента на измененията в околната среда.
Рационалното използване на природните ресурси с извличане на икономически ползи за
местните общности, без необратимо влошаване състоянието на средата, зависи до голяма
степен от осъзнаването на важността на екосистемните услуги и тяхната оценка. След
публикуването на резултатите от т. нар. „Екосистемна оценка на хилядолетието‖ през
2005 г. е налице бързо нарастване на интереса към науката и политиката за екосистемните
услуги с цел управление на ресурсите и вземане на адекватни управленски решения [1].
Основните въздействия на човешката дейност се отразяват пряко върху околната среда
като дават отражение върху земното покритие и земеползването и водят до тяхното
изменение. Тези промени влияят и на капацитета на екосистемите, а оттам и на стоките и
услугите, които те предоставят на хората. Процесът на използване на екосистемните
услуги от обществото трябва да е в такава степен, която да не нарушава устойчивото
използване на природните богатства и нормалното функциониране на системата човекприрода [4]. За да се опишат показателите и разкрият динамиката и тенденциите на
антропогенната намеса е необходимо да се направи количествена и качествена оценка на
екосистемните услуги, като за целта първо следва да се анализират промените в земното
покритие [4]. На съвременния етап това става чрез приложението на дистанционни
методи, дешифриране и интерпретация на данните от тях по номенклатурата на КОРИНЕ
Земно покритие (КЗП) и въвеждането им в ГИС [5]. КЗП представлява база данни със
свободен достъп, позволяващ както насочваща, така и цялостна оценка на екосистемните
услуги [1].
Съвременните промени в земното покритие в световен мащаб са причинени най-вече
от човешката дейност. Тези изменения могат до доведат до тежки екологични проблеми,
1

Докладът е подготвен в изпълнение на дейностите по проект, финансиран по Наредба №9 модул „Комплексни геоекологични (физикогеографски, социално-икономически и екологични) изследвания
- разкриване на потенциала за устойчиво развитие в граничните планински райони на Югозападна
България―.

които се отразяват не само върху околната среда, но може да застрашат и устойчивото
развитие на съответния район. Обикновено те са резултат от недоброто управление и
прилагане на неефективни практики в сферата на селското стопанство, урбанизираните
територии и горските площи. Промените в земното покритие представляват една от найважните последици от нарастващото човешко влияние. В отделните страни и региони на
света те показват разнопосочни тенденции в различни периоди. След 1989 г. в България
настъпват сериозни политически и социално-икономически реформи. Едни от тях се
свързват с преструктурирането на всички бивши кооперативни стопанства, които са
трансформирани в хиляди нови частни стопанства, без прилагане на система, която да
предостави необходимата техническа и икономическа подкрепа за целесъобразното
използване и управление на природните ресурси. Също така тези промени не са
придружени от адекватни и ефективни инструменти за контрол върху използването на
земята. Нерегламентираната сеч не зачита плановете за управление на горите и
практиките за устойчиво стопанисване. Един от най-често споменаваните примери се
свързва с унищожаването на горите и превръщането им в пасища или в обработваеми
земи. Друг пример за промяна в ползването на земята е строителството на пътна
инфраструктура, както и разрастването на урбанизираните територии [1]. Налице е
нарастваща необходимост от това да се изследват последиците върху земното покритие и
земеползването, породени от социално-икономическите промени. За последните 60
години са разработени десетки класификационни системи от национално и международно
ниво [6].
Изходни данни
За оценка на антропогенното влияние и промените в земеползването и земното
покритие в българската част на Влахина планина за периода от 1990 г. до 2012 г. в доклада
са използвани векторни и растерни данни от КОРИНЕ Земно покритие 1990 – България и
КОРИНЕ Земно покритие 2012 – България, предоставени от Изпълнителната агенция по
околна среда [9]. Поради ограничения обем на доклада и началния етап, в който се намира
изследването се сравняват само началната и крайната година, за които има налична
информация, а не отделни подпериоди. Акцентът при проучването е поставен върху
процесите обезлесяване или залесяване, измененията в степента на урбанизация,
увеличаването или намаляването на земеделските площи и други промени в
териториалния обхват на съответните класове от КОРИНЕ.
Териториален обхват на изследването
Българската част на Влахина планина, която е обект на настоящето изследване е част
от Осоговско-Беласишката планинска редица, попадаща от своя страна в Рило-Родопската
морфоструктурна област [3]. На северозапад планината граничи с Осогово, с която се
свързва чрез седловината Черната скала (930 m), границата между двете планини се
прокарва още по долините на реките Речица и Елешница. На север и на изток граничи с
река Струма, която отделя Влахина от дела Разметаница на Конявска планина в северна
посока и от Рила планина на изток. В южна посока граничи с Малешевска планина като
границата се прокарва по долината на река Сушицка (р. Сушичка), като двете планини се
свързват чрез седловината Седлото (Четало) в местността Момина чешма [2]. На запад
обхватът на изследваната територия се ограничава от държавната граница с Република
Македония. Влахина се характеризира със сложна структура и недобре очертано било. В
българската част дължината на планината е 54 km, ширината около 17 km, а площта е 650
km2, при средна надморска височина от 810 m [2]. Делчевският проход разделя планината
на два дяла - южен и северен. Южната част е заета от стройния масив на връх Кадийца
(Огреяк) (1924 m), билото при който е късо и ясно оформено с височина около 1800 m. На
север височината рязко намалява, билото непрекъснато криволичи, но като цяло посоката
е север-северозападна, а височината – 1300-1400 m, като постепенно намалява във

Влахинския и Фролошкия рид [3]. В административно отношение изследваният район
попада в обхвата на пет общини – Симитли, Благоевград, Кочериново, Бобошево и
Невестино. Природният и социално-икономическият потенциал на Влахина е слабо
проучен, като подобно е положението и по отношение на изследванията относно
екосистемните услуги, антропогенното влияние и промените в земното покритие.
Методи
Дистанционните методи на изследване се характеризират с широко приложение през
последните десетилетия, като се използват за анализ и оценка на екосистемните услуги и
служат за наблюдение и откриване на промени в земното покритие и земеползването, с
основна цел разбирането на механизмите и динамиката на тези промени в различни
пространствени мащаби [7]. В този смисъл дистанционните изследвания предоставят
данни с висока геометрична и тематична точност за измененията в земното покритие
вследствие на природни или антропогенни влияния.
КОРИНЕ Земно покритие (КЗП) - България представлява проект, който има за цел да
осигури пълно съответствие на географската информация за типовете земно покритие в
страната и промените в нея, които са получени по единна за страните от ЕС методика и
номенклатура. КЗП - България е първата пълна база данни за земното покритие, която
включва цялата територия на страната. Освен това е и първата голяма цифрова база данни
на национално ниво, която е съвместима с КЗП - бази данни, изведени в останалите
европейските страни. КЗП е инструмент за управление, статистика, планиране и опазване
на околната среда. Информацията за типовете земно покритие и промените настъпили за
определен период от време се използва при определяне и прилагане на политиките в
областта на околната среда както в България, така и в Европа [9].
За целите на настоящото изследване е използвана номенклатура на КОРИНЕ Земно
покритие, състояща се от три йерархично организирани нива [8],[9], въпреки че КОРИНЕ
класификацията е доразработена и на 4-то и дори 5-то ниво. Изборът на тристепенна
йерархия се налага поради недостатъчната разделителна способност на данните от 1990 г.
и необходимостта от съпоставимост. В първо ниво са включени пет основни категории от
земното покритие: 1) антропогенни области, 2) земеделски земи, 3) гори и полуестествени
площи, 4) влажни зони и 5) водни обекти. Второто ниво е съставено от 15 класа,
разглеждани като подкласове на първо ниво за мащаб от 1:500 000 до 1:1 000 000. Найподробното трето ниво се състои от 44 точно определени класове в мащаб 1:100 000.
Данните за ГИС в европейската база данни КОРИНЕ съдържат минимален блок за
преобразуване от 25 ha. Допълнителни национални масиви от данни са достъпни на 100 m
мрежа, на 250 m мрежа и 1 km решетка за годините 1990 г., 2000 г., 2006 г. и 2012 г. [9].
Резултати и коментар
Данните от проекта КОРИНЕ за 1990 г. и 2012 г. ни дават визуална представа чрез
приложените тематични карти (Фиг. 1 и Фиг. 2) за пространственото разпределение и
промените в земното покритие и земеползване на изследвания район. И за двата периода
на проучване са представени четири от общо петте класа земно покритие от първо ниво, а
от трето ниво се включват 14 класове за 2012 г. и 13 за 1990 г. (Фиг. 1, Фиг. 2 и Таб. 1).
Поради технически причини през 1990 г. класовете от трето ниво са с един по-малко, като
липсва класа на водните обекти. Това допринася за наличието на неточност при
съпоставянето на двата периода, но тя е минимална, като основната причина за това е
незначителният дял на водните обекти от общата площ.

Фиг. 1. Карта на земното покритие в българската част на Влахина по КОРИНЕ данни от 1990 г.

Изследваният район обхваща територия с площ от 99 454 ha. При класа от първо
ниво антропогенни области се наблюдава нарастване на общата площ от 1298 ha през 1990
г. до 1561 ha през 2012 г. или ръст от 20,3% (Таб. 1). Увеличението тук е факт, въпреки
намаляващия брой на населението, което е трудно обяснимо. Площите на земеделските
земи, вторият клас от първо ниво, също показват значителен общ ръст с над 25%, от 31
877 ha до 40 061 ha. Въпреки това се наблюдава драстично намаление (с по около 40%) на
ненапоявана обработваема земя (211) и на лозовите масиви (221), отнасящи се към
класовете земеделска земя от трето ниво. Причината за това очевидно се корени в
социално-икономическата и демографска криза свързана с прехода в България от началото
на 90-те години на миналия век и западането на земеделието като един от основните
видове стопанска дейност в района.

Фиг. 2. Карта на земното покритие в българската част на Влахина по КОРИНЕ данни от 2012 г.

Като цяло увеличението при дела на земеделските земи е резултат от нарастването
на пасищата (231) със 150%, а най-голям ръст се наблюдава при земеделските земи със
значителни участъци естествена растителност (243), които от 18 202 ha през 1990 г.
достигат до 28 732 ha през 2012 г. (Таб. 1). Вероятно това се дължи на две основни
причини. На първо място на запустяването на ненапояваната обработваема земя (211) и
преминаването на големи площи в други подкласове – пасища (231) или земеделски земи
със значителни участъци естествена растителност (243), в резултат на появата на нови
фитоценози, породено от спада на селскостопанската активност в района за последните
повече от две десетилетия. Тъй като обаче ръстът при земеделските земи със значителни
участъци естествена растителност (243) надхвърля двойно намалението в хектари на
ненапояваните обработваеми земи (211), втората причина за общото нарастване на
площите на земеделските земи е свързана както с прекомерната легална, така и с
нерегламентираната сеч. Част от територията на унищожените гори най-вероятно се
причислява към земеделската земя с наличие на естествена растителност. Това

предположение се потвърждава от общото намаление на обхвата на териториите от Клас 3
(гори и полуестествени площи) от 66 279 ha на 57 546 ha (Таб. 1). Интересен е фактът, че
при почти всички подкласове от трето ниво се наблюдава намаление от 3% до 25%, като
това се отнася за преходната дървесно-храстова растителност (324), широколистните (311)
и смесените (313) гори, докато единствено при иглолистните гори (312) се наблюдава ръст
от 8,75%.
Таблица 1. Промени в земното покритие в българската част на Влахина
за периода от 1990 г. до 2012 г.
Класове
(1-во ниво)

Код

Класове
(3-во ниво)

1. Антропогенни
области

112

Прекъснати населени
места
Индустриални или
търговски участъци

121
2. Земеделски
земи

Общо
211
221
231
242
243

3. Гори и
полуестествени
площи

Общо
311
312
313
321
324
333

4. Водни обекти

Общо
512
Общо
Всичко

Ненапоявана
обработваема земя
Лозови масиви
Пасища
Площи с различни
земеделски култури
Земеделски земи със
значителни участъци
естествена
растителност
Широколистни гори
Иглолистни гори
Смесени гори
Естествени ливади
Преходна дървеснохрастова растителност
Площи с рядка
растителност

Площ
(ha) 1990
г.
927

Площ (ha) Промяна Промяна
2012 г.
(ha)
в%
1 138

211

22,8%

371

423

52

14%

1 298
9 250

1 561
5 446

263
-3804

20,3%
-41,12%

476
770
3 179

282
1 930
3 671

-194
1160
492

-40,76%
150,64%
15,48%

18 202

28 732

10530

57,85%

31 877
22 227
7 113
14 111
11 292
11 365

40 061
18 714
7 736
10 548
9 493
10 957

8184
-3513
623
-3563
-1799
-408

25,67%
-15,8%
8,75%
-25,25%
-15,93%
-3,59%

171

98

-73

-42,7%

66 279

57 546
286
286
99 454

-8733

-13,18%

Водни площи
99 454

Заключение
След 1989 г. в изследвания район се наблюдава промяна в основния поминък на
населението като ясно се очертават затихващите функции на селскостопанските дейности
и засилване на дърводобива. Но точно тук се поражда едно важно логическо
несъответствие, налице е намаляващо население и стопанска активност по отношение на
земеделието, но едновременно с това се наблюдава увеличаване на земеделските площи.
Нарастването на земеделските земи от 8184 ha приблизително отговаря на спада при класа
на горите, който е 8733 ha (Таб. 1). Трудно е да се твърди със сигурност дали това е
резултат от реална промяна или най-вероятно се дължи на отнасянето на съответните
площи към друг клас земно покритие, без реално да съществува съответният тип
земеползване, т.е. възможна е погрешна интерпретация при дешифрирането на
сателитните изображения.
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СТРУКТУРНА ГЕОМОРФОЛОГИЯ НА ЛИСА ПЛАНИНА
Димитър Владев
STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY OF LISA MOUNTAINS
Dimitar Vladev
Abstract: The following characteristic features of Lisa Mountains have been analyzed in this research:
morphostructure, neotectonic and morphology. Different relief elements have been analyzed – leveled surfaces,
river terraces and the configuration of hydrographic system. These elements can lead to conclusion about the
strength and importance of endogenic processes.
Key words: morphology, rock formations, tectonics, geophysics, leveled surfaces, geomorphological stages.

На Космофототектонската карта на България в М 1:500 000 територията на Лиса
планина е означена като кръгов сегмент - антиклинална възседна структура, пресечена в
западния край с няколко субмеридионални разлома [7].
Морфология
В структурно-геоморфоложки план Лиса планина представлява добре изразен
хорст-блок в южната част на областта Сланник (Тузлука). На юг та достига до Котленска
планина, от която е отделена посредством няколко рида и седловини. В миналото
проучвания планински масив е известен като Сакаръ Балкан, а сегашното наименование е
в сила от 29.06.1942 година, когато в Държавен вестник е обнародвана заповед №
2186/15.04.1942 за промяна на името от Сакар Балкан на Лиса планина.
Границите на Лисецкия свод-блок се маркират от следните едри форми на релефа:
на запад - Златаришките и Еленските височини; на север - хълмисто-ридовата област
Сланник; на изток – Герловското субструктурно понижение и на юг – Котленска планина.
В посочения обхват Лиса планина е с площ 132,25 km2, като преобладава хипсометричния
пояс от 600 до 1000 m. (Фиг. 1).

Фиг. 1. Морфографска карта на района на Лиса планина

Южната границата на Лиса планина преминава по продължението на долината на
река Тича, на югозапад от едноименното село под височините Градище (606,5 m),

Могилата (678,8 m), Жидовец (690,6 m), Гергьова могила (686,8 m), на юг по седловината
в която е разположено с.Радинка, по посока на м.Домуздайма и продължава по пътя за с.
Кипилово. На север с най-голяма надморска височина се отличават група разнопосочни
била над които се извисяват вр. Големия Сакар (1053,6 m) и вр. Малкия Сакар (1005,7 m).
От Лиса планина водят началото си няколко малки реки, формиращи радиална
речна мрежа. На север се оттичат реките: Бялата вода (протича западно от с.Родинка), р.
Чифликдере (протича североизточно от с.Родинка), р.Чамлъкгьол, р.Сърълакдере и др.
Към р. Тича се оттичат р. Колецдере (с извор югоизточно от вр. Големия Сакар, 1053,6 m),
р. Черна. От останалите реки могат да се отбележат - р. Екинликдере (оттича се на изток)
и р. Адренпунар (оттича се на север). Почти всички реки са силно всечени в терена, като
оформят V-видни профили. С по-големи водосборни басейни се отличават р. Тича,
Вардунско дере и Голяма река.
Голяма река води началото си от северната част на Лиса планина. До вливането в
яз. Ястребино дължината и е 14,8 km. В разширението на речната долина в района от с.
Камбурово до с. Трескавец, е изграден яз. Ястребино (1974 г). Той служи за напояване,
като при пълен обем събира около 62,3.106 m3 вода.
Река Тича, начален приток на река Голяма Камчия, води началото си от южните
склонове на Лиса планина - под връх Големия Сакар (1054 m). На около 2 кm в източна
посока, непосредствено след с. Тича, реката приема Плаковска и Злостенска река, които
водят началото си от северните склонове на Сухи дял.
Друга по-голяма река, протичаща на североизток, е Вардунско дере с водосборна
площ 102,25 km2 (дължина на реката – 22,35 кm, средна надморска височина на водосбора
– 378,25 m, увес – 169,5 m). Нейн най-голям приток е р. Гюнедере (водосборна площ - 9,5
кm2, дължина – 5,35 кm, средна надморска височина на водосбора – 314,5 m).
Стойности на хоризонталното разчленение от порядъка на 0,5-1 кm/km2 се отчитат
по билото на Лиса планина. В останалата част от повърхността на морфоструктурата
преобладават изодази със стойности от 2,0-2,5 km/km2.
Величината на топоизоамплитудите в значителна част от територията на Лисецкия
блок е между 50 и 100 m/km2, а в района на всечените речни долини вертикалното
разчленение надминава 250-300 m/km2. По склоновете на Лиса планина към Герловското
понижение вертикалното разчленение нараства до 300-400 m/km2.
Най-високите стойности на действителните наклони в рамките на Лисецката
морфоструктура са над 20-25°. Те се отчитат най-вече по северните склонове на планината,
като максимумите са в районите на отвесните скали при вр. Големия Сакар (1054).
Минимуми от 1-3° се отчитат в заравнените билни участъци.
Анализ на геолого-тектонските данни
В геолого-тектонско отношение територията на Лисецката морфоструктура се
отнася към най-южната част на Предбалканската зона.
Тектонските и литоложки изследвания за района на Лиса планина са
систематизирани в Геоложка карта на България – М 1:100 000 [11].
Импозантната осанка на Лисецката морфоструктура се предопределя от
специфичните характеристики на Орловската антиклинала, разположена югоизточно от
Букакската антиклинала, от която е отделена посредством ―прищъпване‖ в района на
Остра могила. На повърхността си е изградена изцяло от пластовете на хотрива. Оста на
антиклиналата преминава северно от с. Орлов, като на изток продължава докъм земите
северно от Върбица. Северно и североизточно от Орловската антиклинала, пак в хотрива,
се оформят още няколко по-малки антиклинални гънки [9].
В пределите на Лисецката морфоструктура се разкриват предимно долнокредни
дебели пачки от пясъчници и мергели, обединени в т. нар. Камчийска свита. От юг, откъм
Котленска планина, се наблюдават навличания на по-млади скални формации.

Съвременните вертикални движения в района на Лиса планина са позитивни с една
от максималните за територията на България стойности от около 3-4 mm/year, южно от р.
Тича те достигат 4,62 mm/year [5].
Анализ на геофизичните данни
Геофизичните проучвания потвърждават наличието на морфоструктурни граници,
отделящи Лисецката морфостуктура като самостоятелна част.
Проучваната морфоструктура е част от зони с гравитационни минимуми, които се
простират както в пределите на Балканидите, така и в югозападната част на България [4].
Прави впечатление, че това са предимно планински региони в които енергомасопреноса
(литодинамичния поток) е насочен от дълбочина към повърхността на земната кора.
Регионалното гравитационно поле в проучваната морфоструктура е положително,
с неголеми стойности и се отнася към Предбалканският гравитационен максимум. На юг
границата на проучваната Лисецка морфоструктура се бележи от ясен гравитационен
преход (Старопланинска гравитационна депресия) с ос на простиране запад-изток [4].
Почти паралелна ориентация, добре изразен градиент, дължина около 60 km и
амплитуда над 10 млг. има прехода от първи ред, установен по линията Елена-Котленска
планина. Интензитета на прехода дават основание да се отнесе към дълбочинните разломи
със значителна амплитуда на отместване на плътностните граници [10].
Територията на Лисецката морфоструктура се включва към Северната магнитна
област на България, характерна със спокойно слабоинтензивно положително и отрицателно
магнитно поле. Лиса планина е част от район с магнитен минимум [3].
На юг влияние върху Лиса планина оказва Старопланинската морфоструктурна
зона с характерната й отрицателна гравитационна и магнитна аномалии [6].
В източната част на Лиса планина е прокаран сеизмичен профил, преминаващ на
юг през Котленският проход. По характера на изостатичното поле на силата на тежестта
се отчита, че Лисецката морфоструктура се отнася към регион с положителна изостатична
аномалия [4].
Топлинното поле в региона на Лисецката морфоструктура не е проученено
подробно. От схематичната карта на топлинния поток на България може да се определи
стойност на топлинния поток около 50-60 m W.m-2. [12]
Геоморфоложка характеристика
В геоморфоложко отношение проучваната планинска морфоструктура се отличава
със стръмни склонове и всечени речни долини. Билата между речните долини са тесни, с
различни направления, като преобладават тези с посока югозапад-североизток и югоизтоксеверозапад.
Издигането на планинската морфоструктура е значително и непрекъснато през
неоген-кватернера, поради което склоновете са стръмни и с тесни денудационни заравнени
участъци.
Най-високата и най-стара (инициалната) повърхнина – горномиоценската, се
открива по билните пространства около вр. Големия Сакар (1053,6 m). На запад към
местността Мартинов гроб инициалната повърхнина е много тясна, ширина до около
стотина метра, с надморска височина 940-1000 m. Високи денудационни площадки по
останалите била на Лиса планина почти не се откриват. По посока на в. Ергинванташ
(759,0 m) инициалната повърхнина е изключително тясна с широчина 60-80 m.
Втората по хипсометрия денудационна повърхнина е с абсолютна надморска
височина 600-700 m. Според някои проучвания [1], вероятната й възраст е романска. Тази
денудационна заравненост се открива на много малко места, като и за нея е в сила
установената закономерност за изключително малка площна изява.
По посока на Герловското субструктурно понижение в най-ниските участъци и
долната пречупка на склона се откриват по-широки по площ заливовидно вдадени
ерозионни площадки.

Високи речни тераси по всечените речни долини, оформени в снагата на Лиса
планина, почти не се откриват. Главна причина за този факт е бързото (в геоложки
смисъл) и непрестанно издигане на планината.

Фиг.2. Геоморфоложка карта на района на Лиса планина.
1 - горномиоценско денудационно ниво; 2 – левантийско ниво 3- високо плиоплейстоценско ниво; 4
– ниско плиоплейстоценско ниво; 5 – ерозионни склонове; 6 – речни долини с алувиални наслаги; 7
– остатъчно структурно-ерозионно възвишение; 8 – разломни структури.

Генезис и основни етапи в развитието на релефа
В развитието на Лисецката морфоструктура могат да се отделят няколко основни
етапа, които се различават по своите характерни особености от етапите, отнасящи се до
Сланнишката (Омурташката) морфоструктура.
Горнокредно-палеогенски етап. Проучваната територия още от началото на
ценомана е под влияние на Котленския грабен. В плиткото епиконтинентално море се
извършва седиментация – формира се брекчо-пясъчниково-аргилитeн геокомплекс [8].
През ларамийската тектонска фаза се нагъват скалните комплекси в юг-югоизточна
посока, а в края на лютеса при свиващи напрежения се осъществява северовергентно
навличане в региона към Букакската антиклинала [2].
Миоценски етап. Територията на Лисецката морфоструктура е осушена и в нея при
продължителната пенепленизация се залага инициалната горномиоценска денудационна
повърхнина.
Плиоплейстоценски етап. Осъществява се процес на пенепленизация, като
денудационните площадки днес се откриват на различна височина. Левантийската
заравненост има много малка площна изява. В пределите на долната пречупка на склона
се формират наклонени приречни нива [1].
Кватернерен етап. Продължава ускореното издигане на Лисецката морфоструктура.
Това е една от най-динамично издигащите се територии в България (ок. 4 mm/год).
Врязването на речните долини в денудационните повърхнини и склоновете се дължи
главно на промяната в ерозионен базис на Челно море. Формира се непълен набор от
надзаливни и заливни речни тераси.
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МОРФОСТРУКТУРНО ПРОУЧВАНЕ НА ЛИЛЯКСКОТО ПЛАТО
Димитър Владев
MORPHOSTRUCTURAL STUDY OF THE LILYAKSKOTO PLATEAU
Dimitar Vladev
Abstract: The article analyze the peculiar morpho-structural characteristics of Lilyakskoto plateau. The
main reference surface - denudation levels, river terraces and configuration of the hydrographic system are leading
in defining the main stages in the structural development of Lilyakskoto plateau. The analysis of these elements
provides the basis for determining the leading role of endogenous development processes of relief.
Key words: morphology, rock formations, tectonics, geophysics, leveled surfaces, geomorphological stages.

Обект на изследване е Лилякското плато – позитивна морфоструктура, разположена
в граничната зона между Предбалкана и Мизийската плоча. Актуалността на проучването
се определя от факта че Лилякското плато не е изследвано подробно в морфоструктурно
отношение, поради което публикуваната структурно-геоморфоложката информация за
него е доста оскъдна.
Морфоложка характеристика
По местоположение Лилякското плато се явява най-западното от поредицата на
Шуменско-Провадийските остатъчни плата. При дешифриране на космически снимки на
тази част от България платото се откроява, като кръгова структура с приблизително
изометрична форма (Фиг.1).

Фиг. 1. Космическа снимка на района на Лилякското плато―ERTS - 1‖

Границите на Лилякската блокова морфоструктура се определят: на север - от южната
периферия на Разградските височини (Разградският блок); на североизток – от Трапишкото
структурно понижение; на изток – от Търговишкото субструктурно понижение; на юг – от
Омуртагския (Сланишкия) блок; на югозапад – от Антоновски височини (Антоновски блок)
и на запад от понижението с център в района на село Светлен. В посочените граници
морфоструктурата има приблизителни размери: дължина от запад на изток – на север 7,5
km, на юг - 15 km; ширина от север на юг – на запад 10 km, на изток 7,5 km. Изчислената
видима площ на Лилякската морфоструктура е 96,32 кm2.
В морфохидрографско отношение южната и западната граница на платовидната
морфоструктура се определя от долината на река Черни Лом. Слабо наклонените на запад
склонове на платото са силно разчленени в субпаралелна посока от притоците на река
Черни Лом. Сравнително дълбоко всечена е и долината на р. Дермендере.
Река Сива, извираща от Лилякското плато, е с дължина 16,25 km. Тя се насочва в
североизточна посока, като протича през с.Лиляк, а до Търговище се влива в р. Врана.
От Лилякското плато води началото си Подгоришкия приток на р. Сива, който е с
дължина 14 km. Реката преминава през селата Подгорица, Ралица и Давидово.
Разгледана по хипсометрични пояси територията на Лилякското плато включва:
пояс с надморска височина 250-300 m - 15,62 km2 (16,27%); от 300 до 350 m – 16 km2 (16,66%);

от 350 до 400 m – 15 km2(16,31%); от 400 до 450 m – 16 km2 (16,66%); от 450 до 500 m – 31,5
km2(32,81%) и от 500 до 516,9 m – 2,2 km2(2,29%).

Фиг. 2. Морфографска карта на района на Лилякското плато

Южните и източните склонове на Лилякското плато са стръмни, а северните
полегати, с малък наклон. Най-високо е платото в югоизточната си част, където достига
надморска височина от 516,9 m (местността „Бакаджик‖ - западно от с. Лиляк, по дерето
над извора ―Двете чешми‖). Платото е силно денудирано и затъва в западна посока.
С наклони от 15° до над 20° се отличават южните склонове на Лилякското плато,
северно от с. Коноп до югоизточния ръб на платото (между с. Лиляк и кв.―М. Петров‖ на
гр. Търговище) и по източния стръмен склон в северозападна посока до към с. Момино.
Максимални наклони на склоновите повърхнини - над 25°, се наблюдават в участъка
северно от с. Момино и западно от с. Здравец и с. Подгорица. Над посочените стръмни
склонове, по заравненото горнище на платото от м. Аланите (483,9 m) на юг през м.
Кьоклюк (490,1 m), височината Дюза (491,2 m) до м. Пелеклик (393,8 m) наклоните
намаляват под 1°. Големи са наклоните във всечените долини на притоците на р. Черни
Лом, а със стойности от 3-5° се отличава западния склон на Лилякското плато.
Максимално хоризонтално разчленение от 2,5 km/km2 се отчита западно от с.
Подгорица и с. Здравец, а до 2,5 km/km2 - източно от с. Момино, североизточно, северно и
югозападно от с.Лиляк, както и по южния склон на Лилякското плато. Стойности от 0,5-1,0
km/km2 се отчитат по алувиалните дъна и заливните тераси на реките, а от 1,0 до 1,5
km/km2 по горнището на платото. При вертикалното разчленение на релефа максималните
стойности (до 250 m/km2) са отново по североизточния, източния и южния склон на

платото. По високата билна територия на Лилякското плато преобладават стойности от
150-200 m/km2.
Геолого-тектонски особености
Лилякското плато се отнася към Южномизийската периплатформена област [1],
като в дълбочина се отделят два структурни етажа – доюрски (девон–перм-триас) и
следюрски (от долна юра-до горна креда). Първият се отличава с блоков строеж и проява
на разломна дейност, а вторият с моноклинален строеж. През късна юра-долна креда
проучвания район е част от периферната зона на палеошелф [2].
При разглеждане на космически снимки на района на Лилякското плато (―ERTS-1‖,
Фиг. 1) северозападно от гр. Търговище се открива кръгова структура, която при сравнение
с топографска карта съвпада с очертанията на Лилякското плато. Северно и южно от нея
се дешифрират два линеамента със субпаралелна посока на простиране, които определят
границите на проучваната морфоструктура. Линеаментът преминаващ от юг съвпада с
известния Южномизийски разлом, а линеаментите в западната периферия могат да се
отнесат към т.нар. Птичевска линия. Североизточно от кръговата морфоструктура с
посока югоизток-северозапад се дешифрират наколко разломи, които предопределят изтоксевероизточната граница на Лилякското плато.
Литостратиграфският преглед на Лилякската морфоструктура е извършен основно
по Геоложка карта на България в М 1:100 000 – к.л. Омуртаг [12].
На повърхността в пределите на Лилякското плато се разкриват долнокредни
скални формации. По високите части на платото това са аптски пясъчници с прослойки от
мергели (Романска свита - дебелина от 100 m на север до около 150 m на юг). В найвисоките части на платото наклонитe на пластовете са на север със стойности от 2° до 10°.
По всечените речни долини и склоновете се разкриват хотрив-аптски мергели с прослойки
от пясъчници (Горнооряховска свита – деб. от 200 до 700 m). Наклоните на пластовете в
южната част на Лилякското плато са на север-северозапад със стойност от 3-4° до 15°. В
заливната тераса на р. Черни Лом на повърхността се наблюдават алувиални холоценски
материали, включващи чакъли, пясъци и глини.
Лилякското плато попада в т. нар. Севернобългарски изодинамичен блок, за който
са характерни скорости на издигане до 2.00 mm/year. Съвременните вертикални движения
на земната кора за проучваната морфоструктура са от +1.00 до +2.00 mm/year [10].
Геофизични данни
Геофизичните проучвания в тази част на страната потвърждават и доуточняват
редица тектоно-стратиграфски особености на Лилякското плато.
Западната граница на Лилякското плато се очертава от Твърдишко-Сланишкия
отседен пояс, доказан геофизично като разседна структура от III ред. Той се маркира „с
незначителни по амплитуда и удължени в североизточна посока гравитационни аномалии‖.
Като линейна гравитационна аномалия от юг се открива Южномизийския разлом - коров
разлом от II ред [8]. На места по направление на разлома е разкрита прекъснатост на
гравитационното стъпало, с изменения в изразителността и посоката, които се приемат
като не едно, а повече нарушения по разломната зона. Дълбочинно Южномизийския
разлом е доказан безспорно в участъка от Златарица до Търговище. В северната част на
Лилякското плато е ―установена с прекъсвания поредица от гравитационни преходи по
направление с. Сушица-северно от гр. Търговище‖ [11].
Лилякското плато е междинно по отношение на два гравитационни локалитета - в
района на градовете Попово и северно от Търговище. Тази особеност (Буге-аномалия) се
проследява и на североизток, съвпадайки с т.н. Птичевска линия. Подобна закономерност
се констатира и при проследяване на гравитационното поле по кристалинния фундамент и
карбонатния комплекс, като тя отразява налични тектонски нарушения [7].
В схема на регионалното гравитационно поле на територията на България [9],
проучваната територия е отнесена към площите с положително гравитационно поле.

Лилякското плато е в периферията на Мизийската магнитна зона, която се
характеризира с магнитен максимум [6], а стойностите на топлинния поток са от порядъка
на 50-60 mW.m-2 [3].
Проучваното плато в сеизмично отношение се включва към субпаралелния по
направление Горнооряховски сеизмичен линеамент, който е от първи ранг. Той отразява
посоката в която се реализират съвременните остатъчни деформация на земната кора [5].
Геоморфоложка характеристика
На повърхността етапите в морфоструктурното развитие на Лилякското плато
могат да се дешифрират по денудационните нива и речните тераси.
Инициалната повърхнина, разкриваща се по билото на Лилякското плато, има старо
заложение. Полифациална по генезис, тя е формирана в субхоризонтални долнокредни
скали. Дефосилизирана и репланирана, тя се представя като здрава структурна заравненост.
Пластовият й характер се предопределя от устойчивия на денудация скален субстракт аптски пясъчници с прослойки от мергели. Повърхнината се открива главно в източната
част на Лилякското плато - от в. Дюза (491,2 m) на север през м. Кьоклюка (480,1 m) до м.
Аланите. Средната й надморска височина е около 450-500 m.

Фиг.3. Структурно-геоморфоложка карта на района на Лилякското плато
1 – полифациална структурна заравненост; 2 – левантийско ниво 3- високо плиоплейстоценско
ниво; 4 – ниско плиоплейстоценско ниво; 5 – ерозионни склонове; 6 – речни долини с алувиални
наслаги; 7 – остатъчно структурно-ерозионно възвишение; 8 – разломни структури с възсядания.

В западната част от Търговишкото субструктурно понижение, пролома на р. Врана,
и долината на р. Сива (на югоизток и юг) структурната повърхнина се разкрива в найвисоката част на склона под формата на почти отвесен корниз.

По склоновете на платото, най-вече в западна посока (между селата Марчино и
Горна Кабда, по билото западно от с. Кошничери и др.) се разкриват плио-плейстоценски
(наклонени към речните долини) повърхнини. Повечето от тях са ерозионни по генезис,
като тези в долната част на склона имат смесен ерозионно-акумулативен произход.
Заравнените площадки са до две на брой, разположени една под друга, на височина 300340 m и 250-300 m. По посока на Търговишкото понижение те се откриват по заливовидно
вдадените от Лилякското плато към понижението вододелни била – под в. Пелейлик
(393,6 m) в посока на м. Кокарджата (северно от с. Подгорица), в м. Карамеше (източно от
Подгорица), западно и южно от търговишкия квартал „М. Петров‖ и др.
Речно-долинният комплекс в пределите на Лилякското плато е оформен в резултат
на колебанията на главния ерозионен базис – Черно море, и притегателната роля на
относително младата, формирана на север, долина на река Дунав. Плейстоценските
алувиалните образувания, представени от едрокъсови добре огладени чакъли и пясъци,
изграждат надзаливните речни тераси. Дебелината на тези отложения е до няколко метра.
Денивелирането на Лилякският блок в западна посока е довело до това, че най-високата
част на платото остава в източна част, в резултат на което отточните системи се насочват
на запад. В подножието на стръмните склонове на Лилякското плато на много места е
натрупана делувиална покривка, състояща се от белезникави скални материали. Те са
песъчливо-глинести, включващи мергелни, варовикови и кремъчни късове.
В горната част на приточните долини на р.Черни Лом, където всичането на реките е
значително, речни тераси почти не се наблюдават. Ниските надзаливни речни тераси се
откриват по склоновете на приточните долини непосредствено и в близост до местата на
вливане на притоците в р. Черни Лом. Широки заливни терасни площадки с холоценска
възраст, развити на относителна височина от 0,5 до 2,5 m над речното легло, се откриват
непосредствено след долните пречупки на склона на Лилякското плато – на изток по
посока на Търговишкото понижение, както и на запад към селата Глогинка, Марчино,
Горна Кабда и др. Дебелината на холоценските материали по сондажни данни е до 5-6 m.
Генезис и основни етапи в развитието на релефа
В развитието на Лилякската морфоструктура могат да се отбележат няколко основни
етапа:
Догорнокреден етап. В началото на триаса територията е издигната суша, която се
денудира, а след това е залята от морския басейн. Седиментацията се осъществява от
издигащото се на север Северобългарско подуване. Дебелината на наслагите в района е до
1,2 кm. В края на триаса в резултат на свиващи напрежения територията се издига и
осушава, като по разломи се осъществява блокова диференциация. Повърхността на
Лилякското плато се денивелира и денудира през юрата. През долна креда Мизийската
периплатформена част е подложена на потъване, съпроводено със засилена седиментация
[1].
Горнокредно-палеогенски етап. Вследствие на свиващи напрежения в края на алба
отново се формира издигнат релеф, част от който е Лилякското плато. Следват
деструктивни процеси, които продължават и през палеогена. По горнището на Лилякското
плато се оформя пластова повърхнина. В края на лютеса при свиващи напрежения се
осъществява северовергентно навличане на Преславско-Драгоевския блок, разположен
непосредствено на югоизток [4]. През еоцен-олигоцена на изток се извършва интензивно
потъване на Черноморската котловина с трансгресиране на морския басейн на запад.
Неогенски етап. Задълбочаващото се потъване на Черноморската котловина
предизвиква постепенно оттегляне на морето на изток. В Североизточна България се
осъществява миоценската трансгресия на Дакийския басейн и вероятно към него са били
насочени оттичащите се от западната част на Лилякското плато реки. Високата част на
платото продължава да се денудира и се пенепленизира. Окончателно се оформя изходната
структурна повърхнина.

Плио-плейстоценски етап. Неколкократно променящият се ерозионен базис на
Черно море, оттеглянето на Дакийския басейн (окончателно в началото на гюнц) и
засилената денудация, предизвикват всичане на речните басейни. По склоновите
повърхнини на Лилякското плато към пониженията се формират до две вилафранкски (и
еоплейстоценски) нива.
Късноплейстоцен-холоценски етап. Продължава изграждането в пределите на
Лилякското плато на речните долини на р. Черни Лом и някои по-малки речни басейни,
насочени към долината на р. Врана. При всичането на реките, вследствие промяната на
ерозионния базис, се формират непълен набор от надзаливни терасни площадки. През
холоцена се осъществява оформянето на ниската и висока заливни тераси.
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ХАРАКТЕР И ВЪЗРАСТ НА КОТЛОВИННИТЕ МОРФОСТРУКТУРИ В
ИЗТОЧНИЯ ПРЕДБАЛКАН
Цанко Цанков, Светла Станкова
CHARACTER AND AGE OF THE EAST FORE BALKAN KETTLE
MORPHOSTRUCTURES
Tzanko Tzankov, Svetla Stankova
Abstract: The East Fore Balkan relief (Preslav morphostructural area) is composed by numerous different
negative end positive morphostructures. They are an unit among several morphostructural generations. Its relics are
formed the contemporary morphounit mosaic in the East Fore Balkan mountain range.
The kettle morphostructures with morphostructural passages and river valley morphostructures are the
oldest negative morphounits in the region. Its beds represent different big fragments from destructed last post Early
Pleistocene initial regional erosion plane (orhtoplane) – the base of the modern relief structuring in the East Fore
Balkan. The mentioned morphostructures belong to the oldest regional morphostructural generation. The last one
don‟t belong to the range of younger mountain morphounits, but it is a part from the East Fore Balkan Quaternary
block morphomosaic.
Key words: kettle morphostructures, oldest negative morphounits, fragments from destructed last post Early
Pleistocene initial regional erosion plane (orhtoplane), syenmorphogene uplifting

В рамките на Източния Предбалкан (Преславска морфоструктурна област) се
наблюдава широк спектър от разнообразни негативни и позитивни морфоструктури. Те се
обединяват в няколко морфоструктурни генерации. Техните следи оформят сложната
мозайка от земеформи, които моделират съвременния релеф по тези места (Фиг. 1).

Фигура 1. Обзорна карта на Преславската морфоструктурна област [1]
Оградни морфоструктури: А – Южномизийска морфоструктурна зона; В – Удвойматориева и Приморска
морфоструктурна област; С – Мазалатска морфоструктурна област
Регионални морфоструктурни единици: 1 – Тичански комплексен морфоструктурен коридор: 1-1 –
Сланнишка котловинна морфоструктура, 1-2 – Панайотхитовски морфоструктурен праг, 1-3 –
Тъпчилещовска котловинна морфострура, 1-4 – Вардунски морфоструктурен праг, 1-5 – Филаретовска
котловинна морфоструктра, 1-6 – Малкоселски морфоструктурен праг, 1-7 – Герловска котловинна
морфоструктура, 1-8 – Бялоречки морфоструктурен праг, 1-9 – Александровска котловинна
морфоструктура; 2 – Лопушненска котловинна морфоструктура; 3 – Еленска котловинна
морфоструктура; 4 – Сливовишки морфоструктурен район; 5 – Антоновски морфоструктурен район; 6 –
Моравски морфоструктурен район; 7 – Великопраславски морфоструктурен район; 8 – Драгоевски
морфоструктурен район; 9 – Медовски морфоструктурен район; 10 – Равноселски морфоструктурен район;
11 – Долношивачески морфоструктурен район; 12 – Букакски морфоструктурен район; 13 – Омуртагски
морфоструктурен район; 14 – Бояновски морфоструктурен коридор; 15 – Алагюнски морфоструктурен
район; 16 – Разпоповишки морфоструктурен коридор; 17 – Бебровски морфоструктурен коридор; 18 –
Лисенски морфоструктурен район; 19 – Бадевски морфоструктурен район; 20 – Тодювски морфоструктурен
район; 21 – Буйновски морфоструктурен район; 22 – Игнатовски морфоструктурен район; 23 –
синморфогенни възвишения.

Котловинните морфоструктури отнасяме към негативните морфоструктури. Те,
заедно с морфоструктурните коридори и речно-долинните морфоструктури представляват
най-старите кватернерни земеформи в изследваните земи. В техните дъна за запазени
различно големи фрагменти от последната следранноплейстоценска инициална
повърхнина (ортоплен). Тя от своя страна е послужила като основа за възникването на
съвременния релеф в Източния Предбалкан.
Тази най-стара морфоструктурна генерация не принадлежи към обхвата на помладите планински морфоструктури, но влиза в състава на съвременната кватернерна
морфоструктурна блокова мозайка на Източния Предбалкан.
По своята същност котловинните морфоструктури са пространствено добре
засебени посредством различно ориентирани разломи и относително понижени спрямо
оградните планински морфоструктури (Фиг. 2). Отличават се с хоризонтален до
субхоризонтален или съвсем слабо незакономерно неправилно огънат строеж на
континенталните наслаги (алувиални, алувиално-пролувиални, абразионни и др.), които
покриват дъната им.

Фигура 2. Идеен профил през котловинна морфоструктура [2]
1 – оградни позитивни морфоструктури, 2 – котловинно дъно, 3 – остатъчно възвишение, 4 –
синморфогенно възвишение. А – скален цокъл, В – алувиални наслаги, С – пролувиални наслаги.

По правило котловинните дъна имат равнинен релеф, който на места е усложнен от
остатъчни възвишения (изградени от скали на цокъла) или наложени впоследствие
синморфогенни възвишения [2], [3], [4] и др. Освен това в синморфогенната разломна
мрежа на котловинните морфоструктури липсват или са рядкост проявите на листричи
разломи, което е характерно за терените на позитивните морфоструктури.
Котловинните морфоструктури са разположени по-ниско от оградните планински,
планинско-хълмисти или хълмисти терени на Източния Предбалкан. Тази тяхна
вертикална позиция често пъти е предмет на неверни интерпретации за генезиса на
негативните земеформи въобще. Според [2] и [3] негативните морфоструктури
представляват различно големи фрагменти от някогашната инициална повърхнина
(ортоплен) на последния морфогенен цикъл в проучваната територия.
В това отношение Предбалканската морфоструктурна зона представлява много
характерен пример на различни степени от разрушаването на фрагментите от някогашния
ортоплен. В Западния и Средния Предбалакан (в границите на Белоградчишката,
Врачанската и Търновската морфоструктурна област) котловинните морфоструктури са
малко наброй или изобщо липсват. В обхвата на Източния Предбалкан (Преславска
морфоструктурна област) се наблюдават все още по-големи части от ортоплена, който
продължава своето разрушаване.
В границите на изследвания район се обособяват няколко котловинни
морфоструктури, които са запазани в различна степен. От запад на изток това са

Еленската,
Сланнишката,
Тъпчилещовската,
Филаретовската,
Герловската,
Александровската и Лопушненската. По-голямата част от котловините представляват част
от най-голямата негативна мофоструктурна единица в Източния Предбалкан – т.нар.
Тичански комплексен морфоструктурен коридор (Фиг. 1). Той се проследява в посока ЗСЗ
– ИЮИ през централните югоизточни части на Преславската морфоструктурна област.
Дъната на изброените котловинни морфоструктури в различна степен са усложнени
от редица синморфогенни възвишения (центрове на максимално съвременно издигане),
които бележат продължаващото съвременно разпадане на фрагмента от някогашния
ортоплен (Фиг. 1, Сн. 1, 2).

Сн. 1. Герловска котловинна морфоструктура със синморфогенни възвишения

Сн. 2. Еленска котловинна морфоструктура

От всички котловинни морфоструктури в Източния Предбалкан в най-значителна
степен на разпадане е ортоплена в Сланнишката и Александровската котловинна
морфоструктура.
За добре засебената Еленската котловинна морфоструктура е характерно
изобилието на значителни по размери остатъчни възвишения, особено в западната ú част.
Най-обширният остатък на ортоплена се обединява от Тичанския комплексен
морфоструктурен коридор. При него ясно се очертават северна, средна и южна редица от
изграждащите го котловинни морфоструктури и различно латерално разположени
остатъчни възвишения.
Сходство с него намираме в източната част на Хемуската морфоструктурна зона
(Удвойматориевата морфоструктурна област), където степента на разрушаването на
ортоплена е по-напреднала. За тези места по своите съвременни възгледи авторите на
настоящата статия не изключват възможността за основателно обособяване на
Лудокамчийски комплексен морфоструктурен коридор.
Заключение
1. Източният Предбалкан (Преславска морфоструктурна област) представлява
мозайка от позитивни и негативни морфоструктури, възникнали и развиващи се на фона
на късноплейстоценския ортоплен. Основна роля за възникването на тази кватернерна
морфоструктура се пада на регионалното дълбоко разломяване и на приповърхностната
листрична тектоника.
2. Съвременният релеф и морфоструктурните особености на Източния Предбалкан
са възникнали в хода на кватернерната морфогенеза през последните 800 000 години. За
изходна точка на тези процеси е послужил късноплейстоценският ортоплен.
3. Котловинните морфоструктури, заедно с морфоструктурните коридори и речнодолинните морфоструктури, представляват негативни морфоструктури, които са найстарите кватернерни земеформи в изследваните земи.
4. Негативните морфоструктури представляват различно големи фрагменти от
някогашната инициална повърхнина (ортоплен) на последния морфогенен цикъл в
проучваната територия.
5. За разлика от западната и средната част на Предбалканската морфоструктурна
зона, където котловинните морфоструктури са изключение или рядкост, в нейния източен
завършек – Преславска морфоструктурна област разрушението на ортоплена все още е в
ход.
6. В това отношение изследваната територия представлява много важен аргумент за
начина и степента на разрушаването на ортоплена в източната част на Балканския
полуостров.
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ОСНОВНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА КАРСТОЛОГИЯТА
В БЪЛГАРИЯ
Звезделина Айдарова, Лидия Семерджиева, Десислава Христова, Ангел Велчев
BASIC STAGES IN THE DEVELOPMENT OF KARSTOLOGY
IN BULGARIA
Zvezdelina Aydarova, Lidiya Semerdzhieva, Desislava Hristova, Angel Veltchev
Abstract: The report discusses the basic stages in the study of karst phenomena, processes, forms and
geocomplexes. These stages are in accordance with the world trends in the karstology, used mainly in Russian,
Serbian and Western European schools. As a result of the analysis and synthesis of scientific publications, the
authors separates three basic stages in the development of karstology in Bulgaria. It can talks about an initial stage
in the 19th century, which includes the studies of the famous naturalists and archaeologists brothers H. and K.
Shkorpil. The remaining stages are: II - development of the karst studies from the early 20th century to World War
II; III - development of the karst studies to the middle of the 1980s and IV - development of ideas for the karst
complexes in the early 21st century. In the report are analyzed the different stages. The authors discusses some
problems of conservation and utilization of the karst landscapes.
Key words: karstology, karst, karst landscapes, karst geosystems.

Всеки природен комплекс на Земята има твърде много свойства, специфичен външен
облик и вътрешно устройство. Тези характеристики го правят своеобразен, различаващ се
от останалите и явяващ се неповторим във времето и пространството. Скритите и явно
протичащи процеси на развитие го превръщат в уникален. Такива именно се явяват и
карстовите ландшафти в нашата страна. Те са се формирали в резултат от действието на
химическата дейност на водата в съчетание с други природни фактори. Отличават се с посложна вертикална структура (повърхностна и подземна подсистема на карстовия
комплекс) от останалите ландшафти. Формират специфични форми на релефа, които
изискват по-детайлно изучаване.
Целта на настоящата разработка е да проследи развитието на учението за карста и
изследването на нашите земи през последните два века. Това изисква обособяването на
етапи, които се явяват предмет на настоящото изследване.
Според проучвания на публикувани материали, Владимир Попов дава подробна
информация за първите изследователи на карстовите процеси. В един свой труд той
съобщава за изследването на карстовите терени от Ами Буе (1840), Фотери (1869), Лежан
(1873), Франс Тоула (1889), братя Шкорпил, Георги Златарски (1883), Анастас Иширков
(1900, 1902) и други. Техните изследвания все още нямат системен и целенасочен
характер. Поради тази причина според авторите това още не е етап в развитието на
карстовите изследвания, а само първи податки, че у нас има карст и че той предстои да
бъде изследван и изучаван.
Човечеството е проявявало интерес и е използвало карстови обекти още от
зараждането си в своята неписана история. Така например пещерите Магурата и Бачо
Киро са използвани за жилища още в палеолита. Първобитният човек е изсичал в скалите
слънчевия диск, защото е обожествявал слънцето. Пример може да се даде със скалата
Враня стена – Земенска община. През тракийския период са издълбавани изкуствени
ниши и пещерни образувания в района на Източните Родопи. Такива са обектите Татул,
Перперикон и други. През Средновековието Св.Иван Рилски е ползвал като жилище
пещери в района на селата Скрино и Гърбино – Кюстендилско. Всеизвестни са скалните
манастири по поречието на Русенски Лом, местността Аладжа манастир, Шуменското
плато, както и множество пещери, изписани като църкви в други краища на страната.
Цялата тази информация подсказва за проявявания интерес към карстовите

образувания и обекти, които може да се вземат и като етап на първоначално натрупване на
знания за карста, но не и като истински етап в изследването на карста в България. За
начало на развитието на карстологията в България би следвало да се говори с появата на
монографията на Жеко Радев – „Карстови форми в Западна Стара планина‖ [16]. Този
първоначален етап би могло да се обособи от 1915 г. до Втората световна война. Белязан е
главно от изследванията и публикациите на видните наши географи Жеко Радев и
Димитър Яранов. Началото на този период е поставено с труда на Радев „Карстови форми
в Западна Стара планина―, където той говори за формите на карстовия релеф – кари,
въртопи, валози, слепи долини, бездни, подземни (карстови) реки, карстови извори,
карстови полета и пещери и къде в изследваната територия са се формирали. Може да се
каже, че този труд е първата научна разработка за карста в България. Статията му
„Пещерата Ледница― [17] е също посветена на карста.
В публикацията „Развой на геоморфоложкото изучване и главни морфоложки
проблеми на Балканския полуостров― от 1937 г. Яранов казва следното: „След
класическите изучвания на Цвийча и други морфолози мнозина мислеха, че всички
проблеми във връзка с тази глава от геоморфологията (карстовата) са изчерпателно
разгледани и разрешени. Това съвсем не е така и в този дял на морфологията, както и в
много други нейни части, има да се работи още много― [22]. През 1938 г. той пише
„Беломорска Тракия и Приморска Македония. Географски очерк― [21], в който се
споменава, че най-големите карстови извори на Балканския полуостров са Девненските и
Св. Наум (край Охридското езеро). Димитър Яранов е писал и други трудове с карстова
тематика през този етап на развитие на карстологията в нашата страна като „Геология на
северния склон на Родопите между град Пещера и с. Куклен (Пловдивско)― [23] и
„Приноси към морфологията на Западните Родопи― [24].
Този етап на развитие не е особено богат на публикации свързани с карста, тъй
като едва тогава навлизат в България тези научни идеи. Основоположникът на
геоморфологията, както и на карстологията в нашата страна Жеко Радев и
фундаменталния му труд за карстовите форми в Западна Стара планина вече сто години
не е загубил актуалност и остава най-подробната разработка на карстова тематика за тази
част от България. Димитър Яранов е писал и други публикации, в които присъства темата
за карста, освен горе споменатите, като изследванията му са провеждани в Швейцарска
Юра (1934 г.), Апенините, Балкански полуостров и Средиземноморието (1937-1948 г.)
[18].
След Втората световна война много български географи разбират необходимостта
да се правят по-конкретни изследвания на карста като процес, карстовите форми и
тяхното разпространение по нашите земи. Най-подготвени за подобни изследвания са
геолозите, геоморфолозите, хидролозите и хидрогеолозите, между които са С. Бончев, П.
Пенчев, Л. Зяпков, В. Попов. Това са авторите, които са развивали науката за карста в този
период. Техните изследвания се ползват с голяма точност и научна достоверност.
Още през 1948 г. геологът Стефан Бончев издава своята монография „Обща
геология‖ [4]. В нея има раздел за карстовите явления. Териториите, по които се проявяват
карстови явления, той нарича карстова местност или карстова страна. Разглежда подробно
карстовите форми, които според него биват кари, въртопи, карстови полета, карстови
блата и езера, землясти въртопи, ями, бездни и пропасти, карстови оргели, карстови реки,
понори, провали, карстови извори, пещери, каньони, скални мостове и навеси. Той
причислява Побитите камъни край Варна към карстовите форми .
По-късно Владимир Попов започва работа върху въпросите за карста. През 1962 г.
в „Известия на БГД‖ е издадена статията му „Морфология на карста в района между
долините на реките Вит и Батулска‖ [11]. Той разглежда карстовите форми в условията на
мощни титонски варовици. Тук попада и големият извор Глава Панега. Той получава
водите си по подземен път от река Вит. Това е опитно доказано през 1947 и 1955 г. Попов
разделя развитието на карстовия релеф в изследваната територия на геоложки етапи. През

1964 г. той публикува „Морфология и генезис на пещера Леденика‖ [12]. За първи път се
правят толкова подробни и точни проучвания на дадена пещера. Прави описание на всяка
една зала в пещерата, описва подробно пещерните форми как са се образували. Описва
климата в пещерата, прави картосхема и напречен разрез на Леденишния увал, надлъжен
и напречен профил и план на Леденика. От изследванията си прави извода, че пещерата е
образувана през кватернера и обяснява многото алохтонни наноси и натечните
образувания в нея с етапното отдръпване на водите при понижаване на нивото на
подземните води. В. Попов и П. Пенчев съставят първата комплексна карта на карста в М
1:1 000 000 в Националния атлас на Народна Република България. Тя е създадена на
основата на карта на карста от 1968 г.

Фигура 1. Карта на разпространението на карста в България М 1:1 000 000
(по Пенчев и Попов, 1968)

В друга своя публикация Попов разглежда разпространението на карста в България и
неговите особености [13]. Той прави планиметрични измервания по карта за площно
разпространение на карстовите територии по геоморфоложки области. Карстът в България
заема 22,7% от територията на страната. От него 66% в Дунавската равнина, 20% в
Старопланинската област, 8% в Рило-Родопския масив и в Преходната геоморфоложка
област – 6%.
Попов, Пенчев и Зяпков изследват карстовата територия между реките Вит и Осъм
в статията си „Карст в северните части на Средния Предбалкан‖ [10]. Разглеждат
геологията и геоморфологията на карста в Деветашкото, Плужненското и Беляковското
плато. Подробно е описана хидрологията на карста, формиране и режим на карстовите
води.
Видният хидролог Петър Пенчев в своята монография от 1975 г. „Обща хидрология‖
[9] отделя голямо внимание на хидроложката роля на карстовия релеф. Разглежда
карбонатните и анхидритните скали като най-податливи на химично изветряне. Като един
от най-важните фактори за протичане на карстови процеси той отличава наличието на
тектонски пукнатини. Водите лесно проникват в дълбочина. Движението на
инфилтрираната вода в карстовите масиви е първо вертикално, а после хоризонтално. При
тектонски потъвания на областта намалява зоната на вертикално потъване. Тук са
разгледани теориите на А.Грунт, на Ф.Катцер и на А. Крубер за формирането и същността
на карстовите води.

През 1980 г. Попов издава статията „Основни термини по карстова геоморфология
(калцитни и ледени подземни карстови форми)‖ [14]. Същата година е издадена и
„Основни термини по карстова геоморфология‖ [15] съвместно с П. Стефанов, където
освен повърхностните карстови форми, се разглеждат и основните типове повърхностен
карст в България, диференциран по морфографски, морфоложки и морфоструктурни
белези.
През 70-80те години на XX век във връзка с развитието на ландшафтознанието в
нашата страна възникват и въпросите, свързани с научната интерпретация и на редица
карстови проблеми,обвързани с учението за ландшафтите. За решаването на тези
проблеми под влияние на руското ландшафтознание (Гвоздецкий, Чикишев) у нас започва
развитието на проблемите за карстовите ландшафти.
След 90те години сме свидетели на нов етап в развитието на учението за карста,
който продължава и понастоящем. В него се открояват няколко направления –
геомофоложко, ландшафтно, геосистемно.
Т. Кръстев, А. Велчев и други автори разглеждат въпросите за карста предимно с
геоморфоложка насоченост.
Въпросите, свързани с погребания палеокарст в Североизточната част на България
(развит най-добре в Лудогорието) не са напълно изяснени, въпреки че са обект на
изследване още от първата половина на миналия век. Голям принос в изучаването на тази
тематика имат Кръстев и Кръстева [8], които представят резултати от дългогодишни
изследвания в тази част на страната – изяснени са условията за формиране, морфоложките
особености на тропичния палеокарстов релеф, покрит с каолинова изветрителна кора,
диференцирани са няколко района на разпространение на палеокарстовия морфоложки
комплекс, в резултат от различните структурни особености и условията му на образуване.
Ландшафтното направление се разработва от сътрудници на катедра
Ландшафтознание и опазване на околната среда (ЛОПС) като А. Велчев, Н. Тодоров, Р.
Пенин, З. Чолакова [20] и др. Велчев [5,6] поставя за разглеждане въпросите за същността,
основните геофизични свойства, функционалните особености, динамиката и развитието на
карстовите ландшафти, представяйки тяхната структурна сложност. През 2015 г. прави
опит за класифициране на карстовите ландшафти в България [7]. Същата година Тодоров
и Велчев [19] разкриват ландшафтно-функционалните особености на планинските
семиаридни и семихумидни ландшафти в Земенска планина.

Фигура 2. Структура на карстовите ландшафти в района на Земенска планина. Виден е
надземният блок на ландшафтната структура с развитие на ксеротермна (шиблякова) растителност

Също така правят и опит за детайлна диференциация на карстовите ландшафти у нас
на родово и видово ниво, като използват различни критерии от тези за зонално развитите
ландшафти, съответно на родово ниво – морфографският облик на територията, а на
видово ниво – микроформите на релефа и типът растителност.
Геосистемното направление у нас се разработва от Петър Стефанов. Първите
изследвания се провеждат още 80-те години на миналия век. В статията си ―Karstmorphological analysis and problems of the geomorphological development of the Dubrash part
of the West Rhodopes‖ [25] Стефанов подчертава няколко основни извода, въз основа на
изследвания и анализ на карстовата морфология в родопския рид Дъбраш. През
последните години успешно се осъществяват научно-изследователски проекти, развиващи
концепцията за карстовите геосистеми в различни територии на страната - като
Крушунските водопади и Шуменското плато.

Фигура 3. Крушунска карстова геосистема
(по Андрейчук и Стефанов)

Карстови форми: 1 - въртоп; 2 - валог; 3 - увала; 4 - понор; 5.а - пещера - периодично водна; 5.б - пещера постоянно водна; 6 - проекция на пещера
Карстови води: 7.а - извор; 7.б - каптаж на извор; 7.в - чешма; 8.а - река; 8.б - периодично течаща река или
поток; 9 - карстово блата; 10 - изкуствен водое (микроязовир);
Структура на карстова геосистема: 11.а - граници на геосистемата; 11.б - граници на подсистемите; 12 номер на подсистемата (1 - Русалимска, 2 - Гарванишка, 3 - Сатъбунарска, 4 - Водопадска);
Други знаци: 14 - изохипси на релефа (през 10м); 15 - връх (с кота, м); 16 - граници на селище.
Списък на по-големите карстови пещери: 1. Черната пещ, 2. Голямата Гарваница, 3. Турската черква, 4.
Съсеците, 5. Бонинската (Поповата) пещера, 6. Водопадът (Маарата), 7. Урушка маара, 8. Калица, 9. Горник.

Широкото разпространение на подземните карстови форми на територията на
България изисква по-задълбочени изследвания. Със основаването на Първо Българско
пещерно дружество през 1929 г. започват организираните спелеоложки проучвания на
пещерите. Оттогава се създават и други подобни организации, които развиват пещерното
дело.
През последните години успешно се осъществяват научно-изследователски
проекти, развиващи концепцията за карстовите геосистеми, в различни територии на
страната. Тези изследвания се извършват основно в защитени територии, като се
формулират най-важните принципи, на които се основава тяхното опазване, а именно
комплексна, системна защита на повърхностната и подземна част на карстовата
геосистема [1].
През този етап на развитие на карстологията у нас карстовите изследвания не
спират, а продължават да се разработват от редица млади наши учени от геоложките,
морфоложките, хидрогеоложките, хидроложките направления на науката, освен в
Академията на БАН и Софийския университет, още и в Шуменския университет.
Обобщавайки получените резултати от направения анализ на развитието на науката
за карста в България, на преден план излизат няколко важни теми за обсъждане. Някои от
тях са проблемът за бъдещото развитие на карстовите изследвания, а той изисква
подготовка на кадри и разработването на нови научни направления. Първият проблем
вече е разгледан и ще бъде докладван на научен форум от Велчев и Чолакова, а вторият би
следвало да се тълкува и понастоящем. Тук стои и въпросът за научното изясняване на
ландшафтното и геосистемното направление, с който се занимават учени от други страни.
Между тях са Андрейчук [2,3], Климачук и редица последователи на руската карстоложка
школа. На второ място би следвало да се анализират проблемите за използването и
опазването на карстовите обекти в планетарен мащаб и в пределите на нашата страна. Те
изискват по-детайлно проучване във връзка с усиления туристопоток в тези територии, с
тяхното стопанско усвояване извън пределите на туристическата дейност, включително и
за промишленото им използване и рекултивация.
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ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КАРСТОВИТЕ ЛАНДШАФТИ В РИДА
КАМЪКА (МАЛА ПЛАНИНА)
Зорница Чолакова, Ангел Велчев, Илия Тамбураджиев
ON SOME PECULIARITIES OF KARST LANDSCAPES IN KAMAKA HILL (MALA
MOUNTAIN)
Zornitza Cholakova, Angel Velchev, Iliya Tamburadzhiev
Abstract: This study investigates the karst landscapes characteristics in the western part of Mala Mountain –
Kamaka hill, within a north-south profile-transect. It is located on the southern slope of Kamaka, northeast of
Bistrets karst spring. The paper describes and analyzes the main surface karst forms on the basis of printed and
archive materials, and as a result of conducted field observations. The notions "Karst" and "Karst landscape" are
explained. The factors for development of karst landscapes are discussed. The main types of karst landscapes are
combined into two groups - open and covered. In field studies is described significantly greater diversity of karst
forms. The differences between complexes developed in shallow ravines and their slopes and denudation stages and
ridge levels appear clear and explicit.
Key words: karst, karst landscape, surface karst forms, Kamaka

Увод
Настоящото изследване в известно отношение има предварителен характер, тъй като
в него се разглеждат някои особености на карстовите ландшафти в западния дял на Мала
планина – рида Камъка, по един профил-трансекта в направление север-юг, намиращ се в
района на вилната зона на с. Безден. Той е разположен север-североизточно от Бистрецкия
карстов извор по южния склон на рида. Профилът-трансекта има средна широчина от 300400 m, която на отделни места достига и до 500-600 m (фиг. 1).
Целта на доклада е да бъдат разгледани, описани и анализирани основните
земеповърхни карстови форми и да бъде направен опит за тяхната ландшафтна
характеристика и картографското им изобразяване. За изпълнение на тази цел бяха
поставени следните задачи: запознаване с наличната литература (печатна и фондова) и
картни материали за района; теренни изследвания, описания и събиране на материал за
анализи; лабораторна обработка на събраната информация и разработка на текста и
картата.
Мтериал и методи на изследване
За да се изследва качествено даден район от земната повърхност, трябва да бъдат
предварително подготвени и логично подбрани подходяща концептуална основа и
методология за изследване. В началото е необходимо да се уточнят някои основни
понятия, обясняващи най-пълно комплексността на компонентите на заобикалящата ни
среда. Такова понятие е „ландшафт‖. Съществуват много определения за понятието
„ландшафт‖, като едно от тях гласи: „Естествено формирала се в определен етап и
функционираща във времето и пространството природна система, притежаваща
определени природни ресурси и повлияна в една или друга степен от човешката дейност‖
[4].
Различни определения са давани и на понятието „карст‖. В нашата литература е
възприето определението за карст на Д. Канев [6], а именно: под карст се разбира както
самият процес на карстификация, така и земеповърхните и подземните форми на релефа,
създадени от него.
Под влияние преди всичко на руската географска литература през 80-те години на
миналия век у нас започна да се говори за карстови геосистеми или за карстови
ландшафти.

Андрейчук [1] различава 4 основни подхода за изследване на карста
(карстоцентричен, екологичен, карстоландшафтен и геосистемен). Авторите на
настоящото изследване приемат, че карстоландшафтният подход е най-близо до
поставената цел и задачи на доклада. Според нас този подход не е много далече от
геосистемния подход, т. е. двата подхода имат много допирни точки. Затова си
позволяваме да използваме като синоними понятията „карстов ландшафт‖ и „карстова
геосистема‖.
От съществено значение за определяне на физиономичността на ландшафтите на
изследваната територия на рида Камъка са петрохимичният състав на скалите и релефът.
Типичните карбонатни скали и характерните повърхностни карстови форми на релефа
обуславят същността на карстовите ландшафти. Карстовите ландшафти са онези
природно-териториални комплекси, които имат карбонатна литоложка основа и включват
в своята цялост карстови форми на релефа, в случая форми характерни за наземния карст.
За нуждите на нашето изследване се използват методи, включващи история на
изучаването на карста, фактори за карстообразуването, особености на развитието и
разпространението на карста, неговото ландшафтообразуващо значение [11].
В настоящото изследване на Камъка са използвани камерални методи, методите на
теренно наблюдение и описание и набор на фактически материал. Направени са описания
чрез метода на наблюдение на основните карстови форми и природни комплекси в
обхвата на част от южния склон на рида Камъка. Този метод дава представа за
повърхностния характер на изследваната територия, но не изяснява в подробности
количествените и качествените специфики на формите [9].
Използван е и сравнителен метод, с помощта на който е направено сравнение между
състоянието и структурата на добре изучени природни комплекси в изследвания район и
недостатъчно описани територии. Това сравнение е базирано на качествено подобие
между съставните природни компоненти на карстовите геокомплекси.
Друг използван метод е историческият, при който са използвани архивни материали
от предишни изследвания на района, с помощта на които е направен ретроспективен
анализ за характера на повърхностните карстови форми и тяхното състояние, за период,
обхващащ повече от 50 години.
Твърде често се използват и други методи при формите на повърхностния карст с
положителни или отрицателни форми. От гледна точка на геоморфоложката им
специфика, освен процесите на карстификация, се изследват и процесите на образуване на
отложения, т.е. седиментационните процеси. Добре е да бъдат взети проби за лабораторни
изследвания, за да може да се изучат по-детайлно химичният състав и свойствата на тези
седименти. Препоръчително е да се изследва гранулометричният състав на отложенията в
негативните карстови форми, физичните им свойства, петрографският и минераложкият
им състав и др.
При изучаването на карстови райони, било то от геоморфоложка или ландшафтна
гледна точка, е необходимо да се обърне специално внимание на характерните макро- и
микроформи на релефа, разпространени на дадената територия. От особено значение за
определяне структурата и функционирането на карстовите геокомплекси е ролята на
водоразделните хребети, склоновете, карните полета, въртопите, увалите, понорите,
карстово-суфозионните и карстово-еоличните форми, както и на някои други реликтни
форми, които се намират в района на изследване и т.н. Всички тези форми на релефа или
релефни групи трябва да бъдат точно и ясно определени и да се анализира тяхната роля в
системата на карстовите ландшафти, като основен фактор и компонент за цялостното
развитие и динамика на процесите в природно-териториалния комплекс.
При изучаване на акумулативни форми, свързани с карстовия релеф, е необходимо
да се изясни техния генетически тип, морфологически особености, особености на
разпространението, време на образуване, геоложки строеж [10].

Фактори за развитие на съвременните карстови ландшафти
Под термина „карст‖ се разбира съвкупност от различни форми на релефа и
особеностите на наземната и подземната хидрография, свойствена за области, изградени
от карбонатни скали, но още и от каменна сол, гипс, доломит и др. [2].
Най-важни от географските условия за карстообразуването са характерът на
хидроклиматичните условия и формите на релефа. Особеностите на климата
(температурен режим, валежи, ветрова дейност), почвено-растителна покривка, процесите
на изветряне и положението на карстиращите се терени спрямо ерозионния базис
понастоящем и в исторически аспект са играли твърде важна роля за образуването на
карстовите форми.
От много голямо значение за карстовата морфология са геоложките фактори, от
които най-голямо значение имат петрохимичният състав на скалите, тектонските форми и
най-вече – напукаността на скалите.
Според Яранов [13] основните фактори, които влияят върху формирането на
хидрогеоложките отношения в карстовите терени, а оттам и върху формирането,
развитието и характерните особености на карстовия процес, могат да се групират в три
основни групи: конституивно-пасивни фактори, динамични фактори и външни фактори.
Към първите фактори спадат петрографските и фациални особености на скалите,
характера и размера на пукнатините, дебелината на диастромите, количество на общата
маса на скалата, тектонското разпределение на скалните маси като резултат на по-стари
тектонски движения. В групата на динамичните фактори попадат пликативните и
радиални движения, а групата на външните фактори се свързва с ролята на количеството,
режима и температурата на подземните води, както и влиянието на растителната
покривка.
Обсъждане и резултати
Релефните особености на изследваната карстова територия, в съчетание с типичните
карбонатни скали, в качеството им на един от основните природни компоненти, ни дават
основание да определим система от карстови ландшафти в обхвата на рида Камъка, като
азонално явление в оградата на Софийската котловина.
Изследваният профил-трансекта включва части от четири почти успоредни
планински рида със западно-източно направление. Между тях се очертават три основни
структурно-денудационни понижения, изпълнени с негативни карстови форми. От юг на
север тези върхови билни очертания, характеризиращи се с гол или полузачимен карст, са
следните: най-южна редица, очертана от върховете Голяма глава (882 m), Боин връх (811
m), Бобище (779 m), Дебела глава (883 m) и др.; втора редица, включваща върховете Леща
(876 m), Голям дял (915 m), Котлова (955 m), Големо бърдо (953 m), Попова глава (920 m)
и др.; трета редица, представена от върховете Яйчарника (830 m), Ручо бърдо (911 m),
Градище (998 m) и др. Четвъртата редица е разположена най-северно и представлява
южна ограда на Раниславското карстово поле. Изградена е от Братойно бърдо (988 m) и
няколко по-ниски и силно заравнени върха, западно от него. Карстовите понижения са
изградени от система въртопи, валози и ували, като най-добре е изразено карстовото
понижение на Понорската падина. Това понижение на запад достига почти до
Драгоманското блато, а на изток практически започва от долината на р. Крива. Другите
две понижения са по-слабо изразени в релефа.
На юг към Софийската котловина Камъка се спуска относително плавно и
праволинейно. Ридът завършва в добре изразен разлом, по който бликат над 20 постоянни
и периодични извора (фиг. 1).
Класическите карстови форми, развити в рида Камъка, са много добре описани от Ж.
Радев [8]. Благодарение на чистите варовици и доломитно-варовиковата задруга от аниза
до нора, юрските материали на Полатенската и Сливнишката свити, които имат слабо
изразени наклони (5–10°) към Софийската котловина, в района западно от р. Крива

(Камъка) са образувани въртопи, валози, карстови полета, както и кари и карни
повърхнини.

Фигура 1
Голямата обезлесеност, обилните валежи и голямата инфилтрационна способност на
скалите в района на трансектата са довели до образуване на кари и карни полета върху
значителни части от склона и билото на планината. Обикновено дълбочината на карните
бразди е от 25–35 cm, но се срещат такива и с дълбочина до 1-1,5 m. Главните посоки, по
които са се развили карните ребра, са 90-270° и 360-180°. Карните пространства са добре
развити и в негативните форми (въртопи, валози, ували, карстови полета), като заемат
обикновено горните части на пониженията.
Не са редки случаите, когато те се спускат непосредствено до самото дъно и
преминават в понорите и карстовите кладенци.
Върху обширната билна заравненост, развита върху четирите успоредно
разположени била и някои части от склоновите площадки, е разположен комплекс от
повърхностни негативни карстови форми. Най-типични за Мала планина се явяват
въртопите. Обикновено те са групирани по няколко и образуват цели системи. Техните
размери са най-различни, като се започне от микроформите – няколко метра в диаметър –
и се стигне до макроформите – 150–250 m в диаметър. Най-често те имат правилна
фунеобразна закръглена форма, но се срещат често и такива с елипсовидна форма. Дъното
на по-голямата част от въртопите е покрито с дебела изветрителна покривка и те се явяват
удобни места за стопанско усвояване.
По-друг характер имат въртопите, разположени върху склоновете и склоновите
стъпала. Те са с по-малки размери (20-30 m) и обикновено показват асиметрично развитие.
Най-често се срещат единично или по няколко в група. Дъната на почти всички въртопи са
затлачени и при проливни валежи в някои от тях се създават условия за образуване на
временни езерца. Обикновено тези води застояват за съвсем кратко и бързо инфилтрират.
Отделните групи въртопи са ориентирани по главните структурни линии, т.е. в
запад-източна посока, но се срещат групи, които се отклоняват от генералната линия.
Много често цели системи от въртопи запълват стари плитки долини и образуват поголеми негативни карстови форми (ували и валози). Последните са привързани преди
всичко към първичните тектонски понижения, където са се създали условия за по-силно

порявление на плоскостния смив. Системи от валози запълват пониженията Понорска и
Широка падина. Повърхностни карстови форми са и сухите плитки долини по
планинските склонове, обикновено завършващи в билните части в широки
подковообразни понижения, запълнени с дебела изветрителна кора. Много често тези
понижения се явяват естествено продължение на системи от въртопи [3].
Трябва да се отбележи, че при теренни изследвания, проведени през ноември 2014 г.
и май 2015 г., бяха установени редица особености на наземните карстови форми,
затвърждаващи, но и доразвиващи и обогатяващи досегашните научно-теоретически
постановки при изследванията на този район. Бяха определени различни видове кари и
карни пукнатини, които по различен начин влияят върху по-нататъшното развитие на
карстовия скален комплекс. Такива кари са кладенчовидните кари, егутационните кари,
струйчатите кари, пластовите кари. Когато карите са запълнени с почвен материал, тогава
карстът е в зрял стадий на развитие. Наблюдаван бе и т.нар. вторичен варовик, който се
образува, когато водата инфилтрира в пукнатините на скалите. Той има характерен
оранжев цвят. Образува се материал, подобен на terra rossa.
От казаното дотук може да се обобщи, че карстът и карстовите форми на релефа, в
частност, се явяват основен азонален фактор при формиране на ландшафтите в рида
Камъка, а и в цялата Мала планина, като цяло.
По смисъла на системния подход терминът „карстови ландшафти‖ намира свое
съответствие в термина карстови геосистеми‖ [12]. Комплексното съчетание на
природните компоненти на даден карстов терен е основата, върху която може да се
разглежда този терен като единно функционираща система от природни компоненти,
които са взаимообвързани и си взаимодействат помежду си. Това единство и
взаимодействие се обуславя от основополагащата роля на карстовите процеси.
Петров и Велчев [7] посочват, че земеповърхните форми, специфични за карстовите
райони, със своите размери, форма и експозиция, оказват пряко влияние върху
формирането на микроклиматичните условия и водния режим. Отчитайки влиянието на
тези карстови земеповръхни форми върху формирането на почвите и растителните
съобщества в района на Мала планина, същите автори изтъкват, че по този начин
характерните форми на наземния карст „се явяват главен ландшафтообразуващ фактор и
създават типологични ландшафтни единици от различен таксономичен ранг‖.
Петров и Велчев [7] диференцират в Камъка следните ландшафти: открити карстови
ландшафти върху карни полета; открити карстови ландшафти върху негативни форми;
открити карстови ландшафти върху валози с тревна растителност и единични храсти;
открити карстови ландшафти върху ували с цялостна тревно-храстова растителност;
открити карстови ландшафти върху планински склонове с карни полета, единични храсти
и разпокъсана тревна покривка; покрити карстови ландшафти с кватернерни излужени
наслаги върху денудационни заравнености с разкъсана почвено-растителна покривка;
покрити карстови ландшафти с кватернерни излужени наслаги върху денудационни
заравнености с цялостна почвено-растителна покривка; покрити карстови ландшафти с
кватернерни излужени наслаги върху негативни форми с маломощна почва и тревна и
храстова растителност; покрити карстови ландшафти с кватернерни излужени наслаги
върху планински склонове с разкъсана почвена покривка и редки храсти; покрити
карстови ландшафти с кватернерни излужени наслаги върху планински склонове с
маломощтна почва и тревни петна; покрити карстови ландшафти с кватернерни излужени
наслаги върху планински склонове с цялостна почвено-растителна покривка.
Следователно, на територията на Камъка се отличават 12 вида карстови ландшафти,
обединени в 6 групи и 2 подтипа – открити и покрити карстови ландшафти. Прави
впечатление, че въпреки значителната обезлесеност и сравнително по-голямата
еднородност на скалния състав на карстовите терени в Камъка, на относително малка
територия се наблюдава голямо разнообразие на ландшафтни видове. Това се дължи на
идеалните условия, при които се е формирал карстът в този район, което е предпоставка за

развитието на най-различни и разнообразни форми на карста, а от това и на появата на
множество други фактори, които предопределят многообразието и специфичните
характеристики и на другите компоненти на карстовите ландшафти.
Тази диференциация е извършена по системата, разработена от Н. Гвоздецкий [5] и
адаптирана за нашата територия от проф. П. Петров. Получените резултати от
предишните изследвания се потвърждават от нашите наблюдения и анализи в зоната на
полигон-трансектата, която беше изследвана малко по-детайлно.
Заключение
Извършеният анализ и синтез на проведените изследвания върху определени части
на Камъка, макар и в известна степен предварителни и непълни, ни дават основание да
формулираме някои предварителни изводи и заключения.
При проведените теренни изследвания бяха постигнати известни резултати в
описанието на значително голямо видово разнообразие на карни форми, неописвани до
този момент. На второ място, ясно проличаха различията, които съществуват между
комплексите, развити в плитките долове и по техните склонове, както и особеностите на
природните комплекси, развити върху денудационните стъпала и върху билните равнища.
Недостатъчно внимание беше отделено на антропогенните изменения и нарушения,
а те се явяват твърде важен фактор в преразпределение на веществата и енергията върху
отделните части на планината. Заслужават внимание и въпросите, свързани с
рекултивационните мероприятия, за подобряване и обогатяване на природните ресурси на
карстовите територии.
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ГЕОГРАФСКИТЕ ОБРАЗИ – ОБЕДИНЯВАЩ ЕЛЕМЕНТ МЕЖДУ
ГЕОГРАФСКИТЕ НАУКИ
Калина Милкова, Митко Митев
THE GEOGRAPHICAL IMAGES – INTEGRATING ELEMENT BETWEEN
GEOGRAPHICAL SCIENCES
Kalina Milkova, Mitko Mitev
Abstract: In methodological plan the system of geographical spatial images is determined by the
development of the culture, the interaction between the different geographical branches and combination of general
and specific scientific research methods.
Geography has theoretical, methodological and empirical "arsenal" for creating spatial images, because
studies and interprets the nature and the society in their interrelationships and interdependence. If there is no
knowledge transfer between the human and the physical geography complete spatial images can‟t be created.
As model, the map is an important element of heuristic thinking, creates images - spatial combination of
cartographic signs with their relationships and subordination, and plays an important role for the unity between
geographical sciences.
Key words: geographical spatial images, mental maps, cognitive maps

Увод
В същността на пространствено-образната тематика в географията е синергетичното
виждане и системната представа за пространството и артикулирането на географските
образи като естествени и неделими елементи на културата. В този дискурс
пространствените образи се възприемат като самоорганизиращи се, автономно цялостни
[5]. В методологичен план формирането на системата от географски образи се определя от
една страна от развитието на културата, а от друга - от взаимодействието между
различните научни географски клонове и съчетаването на общонаучни и специфични
изследователски методи.
Географията има богат теоретико–методологичен и емпиричен „арсенал‖ за
създаване на пространствени образи, защото равнопоставено изследва и интерпретира
природата и обществото, при това в тяхната взаимовръзка и взаимозависимост. Според
степента на културното развитие в процеса на човешката дейност географското
пространство все повече се осъзнава като система от образи. Първоначално се формират
елементарни образи, привързани към практиката и битието на човека. С усложняването на
дейностите и връзките между културата и пространството се развиват много по-сложни и
по-автономни образи, като например образи на страни и региони от културната,
политическата, икономическата действителност.
В това изследване имаме предвид именно пространствените образи, които
географията моделира и обогатява целенасочено, надграждащи получените образи на
базата на опита, пътешествията и разнообразни информационни източници (литература,
живопис, медии и др.). Неоценима роля в създаването на географски образи има
картографията. В този дискурс следва да се разглежда създаването на пространствени
образи като свързваща конструкция между географските науки.
Някои акценти за същността на географските образи
Географският образ е специфично географско знание, генерализиран географски
синтез, съвкупност от ярки и характерни знаци, символи, ключови представи, описващи
някакво реално пространство [5]. Той е едновременно изходен пункт и резултат от някаква
познавателна дейност.
Първоначалният импулс на изследванията на географските образи възниква през
XVIII в. В пространствено-образната тематика се открояват описанията на пейзажите в
трудовете на френските географи, които структурират географските образи на местата,

страните и регионите. Основният подход е извеждане на запомнящи се пространствени
черти, символи, които не само дават представа за различните територии, но и ги
одухотворяват. Безспорен е и приносът на немския географ Александър Хумболт за
създаването на ярки и цялостни образи на места от Южна Америка. През средата и
втората половина на XX в. се извършва преход в осмислянето на методологическата
значимост на понятието географски образ, което започва да се използва в разнообразни
варианти в различните направления на природната и социално-икономическата география.
Съгласни сме с тезата на Замятин [6], че географските образи не са субпродукт или
ерзац на настоящо географско знание, а са специфично географско знание, което се явява
буфер или медиатор между традиционната система от географски знания и потребностите
на тясно специализираното мислене в различни области на човешката дейност. В този
контекст формирането на географски образи представлява самостоятелна ценност за
географията, разширява нейните граници и трансформира образа.
Пространствените образи се възприемат все повече като естествено-социални
феномени с различна природа и генезис, способни да създават географска картина не само
на отделни места, но и на света като цяло. Географската картина на света е картина на
единния свят в неговия екологичен аспект, в контекста на системно-структурните
взаимоотношения между човека и природата. Тя следва да се основава на
междудисциплинарност, проблемност и практицизъм. Ако няма трансфер на знания
между обществения и природния блок на географията не могат да се създадат цялостни
пространствени образи и фрагментираните териториални представи ще продължат да
доминират.
Традиционни географски знания могат да пораждат различни системи от
специализирани географски образи и обратно – географските образи могат да доразвият
традиционното пространствено познание. Методите за изследване на образите могат да са
традиционни научни - статистически, математически, картографски, моделиране, и
специфични – за нарастване на образно-географското поле, окунтуряване на „ядрото‖ на
образа, зониране и райониране на образното поле [5].
Образът на региона може трайно да се асоциира с конкретни исторически образи, с
познати културни символи, с особености на местния манталитет, с емблематични
природни обекти. Значими в образно–символичен смисъл природни или културни ареали
в една държава могат да се възприемат в качеството на образ на цялата страна. Важен
типологичен признак на пространствените образи е мащабността на географския образ
като обект на изследване – микро-, мезо- и макрообект. Например сред геокултурните и
културно-географските образи като микрообекти се разглеждат образите на отделни
места, градове и ландшафти, като мезообекти – образите на различни страни, а
геополитическите и политико-географските образи са макрообекти. От геоисторическите
и историко-географски образи важни са и други мезообекти – образи на регионите вътре в
страната, и макрообекти – глобални геоикономически образи. Образът на държавата с
нейната присъща културно-историческа и природно-когнитивна наситеност е географски
образ на висше ниво в образно-географската йерархия. Геокултурният образ на страните е
един от най-динамичните и добре структурирани географски образи. Той включва
разнородни символи, стереотипи и най-общи представи за историко-културни и природни
условия. Пространствените образи на страните обединяват запомнящи се и ярки черти
както от природните, така и от обществените териториални системи. Това е индикатор за
техния интегративен характер.
Образите по същество са интерпретация на пространството от изследователя, но те
не са просто картини в съзнанието, а и своеобразни структурирани информационните
потоци. В повечето случаи географските образи са резултат от два основни процеса – на
целенасочено конструиране и на реконструкция, идентификация. Съотношението между
двата процеса зависи от позициите на изследователя. Един от най-възприеманите
алгоритми за създаване на географски образи на териториите включва: отделяне на

понятия, явления и процеси, обекти, характерни за региона; построяване на
„конструкцията‖ на географските образи на териториите чрез отделяне на възлови знания
и съединяването им в единна и цялостна система. По този начин създадените
пространствени представи могат да бъдат смислово ядро за създаване на териториален
имидж, регионална идентичност и геомаркетинг.
Някои американски учени считат дори, че процесът на райониране на териториите
трябва да се базира и на създадени образи на районите в масовото съзнание – ментални
райони. Според тях такива райони не по-лошо отразяват териториалната организация на
обществото в сравнение с районите, обособени от учените главно на основата на много
количествени показатели. Определена роля в създаването на пространствени образи имат
менталните карти [7][8][10]. Менталната карта се интерпретира като субективна
представа на човека за част от околното пространство, въображаема география като
комплекс от дискурсивни практики в гносеологията.
В България тези идеи трудно се възприемат, признавайки само обективността на
районирането. Но, например, в един и същ времеви отрязък различните учени представят
разнообразни районни схеми на страната, като броят на икономическите райони варира от
един до шест. Това демонстрира същността на социално-икономическия район като
субективизираща се обективност, основаваща се на използването на различни
методологии и методи при географското делене на България. В този контекст
субективното знание и представи имат своята значимост при изследване на средата и
могат да допринесат за по-интересното свързване и интерпретиране на отделните научни
факти, основаващи се и на пространствени представи и образи.
Образно-картографската тематика е задълбочено разработена от Берлянт[1], поради
което ще посочим някои акценти от теоретичните му възгледи. Авторът разглежда четири
концепции в картографията: моделно-познавателна, комуникативна, езикова и
геоинформационна. Моделно–познавателната концепция определя картографията като
наука за познанието на действителността чрез картографско моделиране, а самата карта –
като образно-знаков модел на действителността. В тази концепция картографията има
най-близко отношение към природните и социално–икономическите науки.
В комуникационната концепция
картографията се представя като наука за
предаване на пространствена информация, а картата – като средство за комуникация
между съставителя на картата и нейните читатели.
Езиковата концепция разглежда картографията като наука за езика, а картата – като
особен текст, съставен от условни знаци. В тази трактовка картографията има отношение
към лингвистиката и семиотиката (наука за знаците), а предмет на нейното изследване са
картографските знакови системи.
Картографска информация не се получава само от непосредственото възприемане, а
се проявява като „пространствена регионализация‖ [9]. В този контекст образногеографската тематика се вписва добре и може да се интерпретира и чрез нови
университетски курсове и в учебници от ново поколение.
Геоинформационната концепция интегрира от една страна представата за картата
като модел, притежаващ уникални гносеологически свойства и мощен евристичен
потенциал, а от друга като за средство за съхраняване, преобразуване и предаване на
информация. Картографските модели се представят в ГИС като геоинформационни слоеве
в цифрова или образно-графична форма, при това нерядко в съчетание с други
изображения. Картата се разтлижда като образно–знаков геоинформационен модел.
Географските образи в обществената и природната география
Най-мащабни и значими пространствени образи в обществения клон на географията
се създават и използват в регионалната икономическа география, географията на
населението и селищата, геоурбанистиката, политическата география, социалната
география, но най-интензивна модификация и моделиране безспорно образите имат в
културната география, особено при изследване на културните ландшафти. Общоприети

концептуални логически подходи и методи за създаване на образите на страни или
региони не са разработени. Тази задача се усложнява от значителния субективизъм в
образния „прочит‖ на териториите при различните хора. В процеса на изучаване на
местата по регионална социално-икономическа география пространствените образи в
съзнанието се формират и от реални представи за природата и културата, езика, нравите и
др., а често се опират и на наслоени с времето пространствени стереотипи.
Според нас главна задача в този процес е разбирането на самобитността и
уникалността на всеки регион, развитието на интердисциплинарно мислене, осъзнаването
на териториалната идентичност. От геоисторическите и историко-географски образи
важни са образите на регионите вътре в страната и макрообектите – глобалните
геоикономически образи. Образът на държавата с нейната присъща културно-историческа
и природно-когнитивна наситеност е географски образ на високо ниво в образногеографската йерархия.
Геокултурният образ на страните е един от най-динамичните и добре структурирани
географски образи. Той включва разнородни символи, стереотипи и най-общи представи
за историко-културни и природни условия. За създаване, осъзнаване и осмисляне на
пространствените образи в обществената география могат да се приложат различни
способи и методи: задълбочено изучаване на научно-историческото наследство в образногеографската традиция в геополитиката, политическата география, геоурбанистиката,
географията на културата, теоретическите и методологическите изследвания на
географското пространство; концептуална разработка от образно-географска гледна точка
на категории като страна, граница, културен ландшафт; приложение на хуманитарни
научни методи като семиотични, семантични, херменевтични; на основата на системноструктурния анализ създаване на общ модел за конструиране на географски образи;
разработка на специфични методи за изследване на образите в географията [5] [6].
За съжаление при изследване на териториите в България силно подценен е
геокултурният подход за сметка на стопанско-отрасловия, което ощетява социалноикономическите пространствени анализи. Не се използват достатъчно възможностите за
хибридни знания между обществената и природната география. Например селищата се
характеризират с голям брой класификации и типология, без да се търси влиянието на
природната среда върху техния облик и конфигурация. Стопанските отрасли също са
откъснати от природата, без да се разглежда индустриалният пейзаж и неговата
трансформация в екологичен и социален контекст. Могат да се дадат и други примери за
недостатъчна комуникация между отделните географски науки и в този контекст се
препятства процесът на създаване на цялостни образи на териториите.
Проведохме проучване за изградените териториални образи и регионални символи
сред студенти от специалностите география и регионално развитие и политика в СУ „Св.
Климент Охридски‖. Констатирахме, че у повечето от тях липсва цялостен образ за
региона, а доминират фрагментарни образи за отделни населени места, като за много от
областните градове липсват изградени образи, а за други те са в сферата на масовото
съзнание, а не на специфичното научно знание. Тревожно е, че немалка част от
участниците в изследването демонстрират отсъствие на изградени ярки и компактни
териториални образи, чрез които се разпознават, разграничават и помнят местата.
Отсъствието на пространствено-образно познание демонстрира липсата на осмисляне и на
възможност за интерпретация на географските факти. Тези констатации предполагат не
само промени в съдържанието на учебните програми и учебници по география, а и
въвеждането на интегрирани обобщаващи курсове, използване богатството на
междудисциплинарни подходи в обучението и нови техники от педагогическата
синергетика.
В природната география голям принос за развитие на методологията за изграждане
на териториални образи внася геоморфологията, като се има предвид, че дори голяма част
от нейните концептуални модели в същността си са именно образно–географски. Нещо

повече, в някои географски школи бързо развитие получава т.нар. естетическа
геоморфология, а в други – широко се използва терминът „образна геоморфология‖, като
лексикален елемент в системата на методологията на изграждане на пространствени
образи.
Пресечната точка между картографията и географските образи са семиотиката и
семантиката на географските карти и модели, а в по-ново време – виртуалните
геоизображения [3]. Важна съставляваща в методологията на изграждане на географските
образи заема образно-географското картографиране, което предполага създаване на
географски модели от нов тип. Образно-географската карта се разглежда като графичен
инвариант на обобщен (базисен) модел на определен пространствен образ, съответстващ в
максимална степен на качествата и параметрите на географския обект, а графичните
изображения са съотнесени и свързани помежду си архетипи, знаци и символи. Образните
карти се основават на отделянето на значими възлови знания и съединяването им в единна
цялостна система.
Езикът на картата е основно средство за анализ на географските обекти, за
географско моделиране, за възникване и развитие на географските теории. Той може да се
разглежда като системообразуваща основа на всички географски науки и за разбиране на
тяхната цялостност, гносеологическа и приложна функция.
С помощта на карти са определени много географски закономерности, разкрита е
пространствената структура на различни обекти и явления, внедряват се нови методи в
географските изследвания. Развитието на интеграционните процеси в картографията и
геоинформационното картографиране водят до възникването и развитието на ново научно
направление – геоикониката като наука за геоизображенията [2][3]. Геоикониката изучава
общото свойство на всички геоизображения: аналогови карти, електронни карти, аеро- и
космически снимки, стереоизображения и компютърни анимации, тримерни модели и др.
ГИС технологиите позволяват оперативно да се създават и обновяват карти, да се налагат
картографски изображения с цел съпоставяне за различни периоди и др.
Един от основните принципи при историко-географското и картографското
осмисляне на образите на страните е пространствено-времевият анализ на неотменните
параметри на образа - изменение на конфигурацията и площта на територията; изменение
на административно-териториалното деление; изменение на заселеността на територията
и др.
За разчупване на схемата за изучаване на различни територии може да се използва
образно-географското моделиране с образни карти (когнитивни схеми). Извън
географията ги определят като ментални карти – схеми за представите за ситуация,
позволяваща да се структурират собствените мисли. Съставянето на когнитивна схема е
една от методиките, използвани в рамките на системния анализ, особено когато е
ограничено използването на количествени методи на изследване, какъвто е случаят с
използването на териториалния образ [7][8].Тези схеми са много подходящи за изучаване
на региони и страни, особено в дискурса на географските образи.
Все по-голяма популярност придобива ландшафтният подход при изследване на
териториалните образи, основани на интегрираното разглеждане на обществените и
природните процеси. Според нас в този контекст фокусът е върху концепцията за
културния ландшафт – „природно-културна териториална система, формирана в резултат
от еволюционното взаимодействие между природата и човека с неговата социокултурна и
стопанска дейност, състояща се от характерни съчетания между природни и културни
компоненти, намиращи се в устойчиви взаимовръзки и обусловеност‖ [4].
Интерпретирането на регионите и страните като културни ландшафти дава
възможност да се разгърне интегративната същност на географската наука и на тази
основа – пространствено-образната тематика.
В научната и учебната литература се поставя твърде рязка граница между социалноикономическата и природната география, независимо от постоянното деклариране на

единството на географията и нейната научна уникалност да интерпретира симбиозата
между природната и обществената компонента на многообразието в света. В социалноикономическата география твърде голям акцент се поставя на отрасловата структура на
стопанството, а главният вектор трябва да е по посока на трансформацията на териториите
в условията на постиндустриалното общество. Това е една от причините за отсъствието на
ярки и динамични образи на региони. В този дискурс трябва да се развият нови научни
клонове от културната и социалната география, да се трансформират знания от
хуманитарни и природни науки с цел синергетичен ефект.
Заключение
Междудисциплинарността е ценна, защото не поставя във фокуса си само знанието
за предмета, а преди всичко изработването на стил на мислене и поведение. В този
дискурс географията притежава ценен ресурс, който може да се оползотвори и чрез
пространствено-образната компонента в методологично и съдържателно отношение.
Единството между природната и обществената география позволяват в процеса на
географското образование да се формират цялостни и обективни представи за
териториите.
Географските образи като атрибутивни пространствени представи за местата в
тяхното природно и социално единство, могат да се възприемат като един от ресурсите на
регионалното развитие. Влиянието на едни образи върху други, функционирането на
системата от географски образи е неотменен елемент от цялостната географска картина на
света както в съзнанието на отделния човек, така и в общественото съзнание.
Взаимовръзката между пространствените образи носи информативен характер, а
устойчивите съчетания между географските образи в един образ (когнитивнопространствени съчетания) са важни за осмисляне на реалността в нейната природна и
обществена същност.
Основните функции на езика на картата дават възможност за съхраняване и
предаване на пространствена информация, за създаването на разнообразни географски
образи. Развитието на картографията оказва влияние върху системата от географски
науки, географския език и методите на изследване. Като образно-знаков модел, картата е
важен елемент на евристичното мислене, създава картографски образи – пространствени
комбинации от картографски знаци, играе важна роля за единството на гeографските
науки.
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МЕТОДЪТ DRESPI. ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ МИГРАЦИЯТА НА
АРСЕНА В ЗАЛИВНАТА ТЕРАСА НА РЕКА ОГОСТА МЕЖДУ СЕЛО
МАРТИНОВО И ЯЗОВИР „ОГОСТА“
Велимира Стоянова, Емилия Черкезова, Ангелина Митрева
THE METHOD DRESPI. INDICATORS CHARACTERIZED THE ARSENIC
MIGRATION IN THE FLOODPLAIN OF OGOSTA RIVER BETWEEN MARTINOVO
VILLAGE AND “OGOSTA” RESERVOIR, NW BULGARIA
Velimira Stoyanova, Emilia Tcherkezova, Angelina Mitreva
Abstract: The article provides an overview of the indicators for the arsenic migration in landscapes - redox
potential and pH of groundwater in the floodplain of Ogosta River between Martinovo village and “Ogosta”
Reservoir, NW Bulgaria. The indicators are part of the modification of the index method – DRASTIC, called
DRESPI. From the analysis presented in the article indicators to assessment the vulnerability of groundwater
contamination with arsenic can be concluded that they are the most vulnerable in bankfull zone and active
floodplain terrace and at least in the high floodplain terrace (3,5-5 m and 5-6,5 m). Indicators that reflect the
characterized hydrogeological characteristics of the floodplains and map vulnerability will be addressed in other
publications.
This study has been realized in the frame of the research project ASCOR „Arsenic contamination of Ogosta
river‟.
Key words: vulnerability, groundwater, reduction potential –Eh, soil reaction –pH

Увод
Много актуален проблем през последните десетилетия е за замърсяването на
подземните води с различни химични вещества. Това налага определянето и
картографирането на най-уязвимите територии за замърсяването на подземните води, с
цел вземане на съответните мерки за опазване на чистотата им и предотвратяване на
тяхното замърсяване.
В края на 60-те години на ХХ в. е създадена концепцията за уязвимост на
подземните води от замърсяване, която намира широко приложение след 80-те години на
ХХ в. и за тази цел са разработени различни методи: индекс, статистически,
симулационни и хибридни. Уязвимостта на подземните води от замърсяване е два вида
присъща и специфична.
При оценяване на специфичната уязвимост от конкретен замърсител е подходящо да
се използват методи разработени или модифицирани специално за него. В настоящия
доклад се разглежда модифицирания от нас индекс метод DRASTIC за оценка на
присъщата (обща) уязвимост от замърсяване с арсен на подземните води в заливни речни
тераси. Методът е наречен DRESPI [5]. В него са включени показатели, които отразяват
особеностите на миграция на арсена в ландшафтите (окислително редукционен потенциал
– признаци за оглеяване и активна реакция на почвата) и такива, които характеризират
геоморфоложките и хидрогеоложките особености на залягане на подземните води в
заливната речна тераса (дълбочина до подземните води, подхранване на подземните води,
механичен състав на почвата – физическа глина %, дебелина на почвената покривка).
В доклада подробно разглеждаме само картографирането и пространствената
характеристика на признаците за оглеяване и активна реакция (рН) на почвата на
подземните (грунтови) води в заливната тераса на р. Огоста между село Мартиново и яз.
Огоста (фиг. 1). Продължителното антропогенно въздействие в поречието на р. Огоста добива на оловно-сребърна и желязна руда в района на гр. Чипровци и с. Мартиново
съчетано със заустването на отпадъка от рудниците директно в реката през периода на
най-активен рудодобив (1951-1999) е в основата на замърсяването с арсен и тежки метали

на повърхностните води и почвите, които от своя страна са фактор за замърсяване на
подземните води в заливната тераса [2].

Фигура 1. Район на изследване

Показатели характеризиращи миграцията на арсена
Миграцията се обуславя от действието на множество фактори: химични свойства
(валентност) на елемента; формата, под която замърсителят присъства в почвата;
естествена органична материя; катионенобменен капацитет на почвата; активна реакция
(рН); окислително-редукционен потенциал; активност на почвената микрофлора;
присъствие на други неорганични замърсители; възраст на замърсяването и др. [4].
Окислително-редукционният потенциал (признаци за оглеяване) и активната
реакция (рН) на почвата са основни фактори за миграцията на химичните елементи в
ландшафта.
Основни процеси, които определят миграцията на химичните съединения вкл. и
арсена е тяхната разтворимост, сорбцията и десорбцията им.
Окислително-редукционните условия и активната реакция (рН) определят
границите на разтворимост и утаяване и на сорбция и десорбция на арсенатите и
арсенитите. От Eh-pH диаграмата на най-разпространените йонни форми на арсена е
видно, че при окислителни и слабо редукционни условия с pH между 2 и 10, те са
разтворими и не формират утайки. Алувиалните почви се характеризират обикновено с рН
между 4,5-8,9 и следователно разтворимостта няма определяща роля за миграцията на
арсена в този тип почви. Затова в настоящото изследване разглеждаме само сорбцията и
десорбцията на арсенатите и арсенитите.
Amita et al. (1999) [6] чрез изследвания установява, че сорбeнти на арсена са
филосиликатите, силиция и хидратираните оксиди на желязото и алуминия.
Сорбцията на арсенатите е подобна на тази на фосфатите. Арсенатите се сорбират
по-силно от железните оксиди и хидроксиди при окислителни условия и кисела реакция
на средата, като сорбцията им намалява с увеличаването на рН [4; 6; 7; 8]. Това е така,

защото железните оксиди имат положителен заряд при ниски стойности на рН, което
способства за свързването им с отрицателно заредените арсенати.
Арсенитите се сорбират при редукционни условия, като в почви с високо
съдържание на арсен и неутрално до алкално рН се сорбират по-силно от арсенатите. За
почвите с ниски съдържания на арсен при тези условия арсенитите се сорбират по-слабо
отколкото арсенатите и поради това се счита, че арсенитите са по-мобилни в повечето
среди [7].
Материали и методи на изследването
Картите за признаците за оглеяване и активната реакция на почвата са съставени в
ArcGIS 10.3.1.
1. В настоящата работа е използван генерализиран вариант от Стоянова (2015) [5]
на картата на геоморфографските единици изготвена от Tcherkezova (2015) [10],
разработена в рамките на проектът ASCOR (2012-2015).
Според генерализирания вариант заливната речна тераса се поделя на: прируслови
заливаеми участъци и негативни микроформи с височина до 1 m; активна заливна речна
тераса (T0) 1-3,5 m; заливна речна тераса (Th) 3,5 - 5 m и заливна речна тераса (Th) 5 m 6,5 m и др. (фиг. 2)

Фигура 2. Фрагмент от картата на геоморфографски единици
на заливната тераса на р. Огоста
(по Tcherkezova, 2015 [10]), генерализиран вариант (Стоянова, 2015 [5])

2. Използвана е и картата на дълбочината до подземните води (фиг. 3), която е
съставена в ГИС-среда от Стоянова (2015) [5] с помощта на ArcGIS с функцията Raster
Calculator. Използвани са два растерни слоя с размер на пиксела 1х1 m: цифров модел на
релефа - DTM (изготвен от Tcherkezova, 2015 [10], в рамките на проект ASCOR) и
хидродинамична карта (по данни за измервания на абсолютни коти на водните нива от
сондажните и тръбни кладенци и почвени профили през септември 2014 г. (изготвена от
Гергинов, 2015, по проекта ASCOR).

Фигура 3. Фрагмент от картата на нивото на подземните води
в заливната тераса на р. Огоста

3. Стойността на активната реакция (рН) на почвата е измерена в лабораторията по
Ландшафтна екология на департамент География в Националния институт по геофизика,
геодезия и география – БАН от автора на настоящия доклад с помощта на стажантистуденти: Борислав Вучков и Яница Петкова. Стойността е определена във воден разтвор
от дестилирана вода при съотношение почва:вода 1:5 (10 g : 50 ml) (БДС: ISO 10390:2005
– Качество на почви. Определяне на рН - международен стандарт със статут на български
стандарт от 17. 06. 2011 г.) след престой 18 часа с цифров рН метър inoLab pH 7110 на
фирмата WTW.
Резултати от изследването
Признаци за оглеяване на почвата (Е)
Картата на признаците за оглеяване на почвата (Е) е съставена на база на два
растерни слоя на геоморфографските единици (ивици) (фиг. 2) и дълбочината до
подземните води (фиг. 3). След проведени теренни изследвания от автора на настоящото
изследване в рамките на проекта ASCOR в периода ноември 2013 – септември 2014 г. е
установено, че редукционни условия са характерни за почвените хоризонти на
прирусловата заливна тераса при плитко залягане на подземните води (фиг. 4).
Разглежданата територия е разделена на два класа с признаци на оглеяване
(редукционни условия) и без признаци на оглеяване (окислителни условия) (фиг. 5).
За заливната тераса на р. Огоста се наблюдава диференциация при формирането на
редукционните условия. Това може да се обясни с различното ниво и динамиката на
подземните води, както и със съдържанието на физическа глина (%) в почвата.
В прирусловата заливна тераса има условия за редуване на редукционна с
окислителна обстановка в плитките почвени хоризонти. Редукционни условия се
формират при речни прииждания, за които е характерно повърхностно преовлажнение, за
останалият период от време преобладава окислителната обстановка.
В най-отдалечените части от реката въпреки тежкия механичен състав на почвите
не са установени признаци на редукция за изследваните почвени профили. За тези
участъци от заливната тераса е типична окислителна обстановка. Това най-вероятно може
да се обясни с дълбокото залягане на подземните води.

Фигура 4. Пунктове с установени признаци за оглеяване (2013-2014 г.)
(Стоянова, 2015)

Фигура 5. Признаци за оглеяване на почвата в заливната тераса на р. Огоста
(Стоянова, 2015)

Активна реакция (рН) на почвата (P)
Картата за активната реакция (рН) на почвата (фиг. 6) е съставена по данни от
докладите на фирма „Спектротех―, 1994 [3] за съдържания на тежки метали и арсен на
почвите в долината на р. Огоста и на почвените проби от теренните изследвания в периода
2012-2014 г. по проекта ASCOR. Използвана е осреднена стойност на активната реакция
(рН) на почвените хоризонти за всеки отделен пункт на опробване. За интерполиране на
получените стойности е използвана Spline интерполация с бариери, като за бариера служи
границата на заливната тераса.

Почвите в долината на р. Чипровска се характеризират със силно (5,1-5,5) и слабо
кисела (6,1-6,5) активна реакция. Минималното рН в разглеждания район е 5,4 (шурф S29,
0-20 cm) с. Железна. Това се обяснява с вида на скалите, които са безкарбонатни.
При с. Бели Мел, става смяна на безкарбонатните с карбонатни скали [1], в тях е
значително присъствието на калций и магнезий (Геоложка карта на България). Измерената
максимална активна реакция на почвата е 8,91 (14В, 40-55 cm) с. Горно Церовене.
В участъка между с. Бели Мел и с. Горно Церовене почвата е със слабо алкална до
умерено алкална реакция. Това се обяснява освен с преобладаващите карбонатни скали,
така и с процесите на акумулация, при които са отложени карбонатни отпадъчни продукти
(калцит и сидерит) от минно-обогатителната дейност от трите хвостохранилищата „Голям
Буковец―, „Чипровци― и „Мечи дол― [9].

Фиг. 6 Активна реакция (рН) на почвата в заливната тераса на р. Огоста
(Стоянова, 2015)

Заключение
В резултат на направения анализ на картите за признаците за оглеяване и на
активната реакция на почвата могат да се направят следните изводи:
1. картата за признаците на оглеяване дава една обща представа за най-вероятните
места с условия на редукция;
2. от анализът на картата с пунктовете на установените признаци на редукция е
видно, че те са свързани предимно с местата на плитко залягане на грунтовите води в
прирусловите заливаеми участъци и старите речни корита.
3. в района според активната реакция на почвата се наблюдават седем класа: <5,5;
5,6-6,0; 6,1-6,5; 6,6-7,3; 7,4-7,8; 7,9-8,4 и >8,4 от индекс метода DRESPI.
4. в близост до р. Огоста в прирусловата и активна тераса преобладава слабо
алкалната (7,4-7,8) до умерено алкална (7,9-8,4) активна реакция, а с отдалечаването от
нея неутралната и слабо киселата.
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ВЪРХУ ВРЕМЕВАТА ПОЯВА НА МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК, ОПРЕДЕЛЕН ПРИ
НЕПРЕКЪСНАТИ И ПРИ СРОЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ
Красимира Начева
ABOUT THE TIME OCCURRENCE OF MAXIMUM RUNOFF DETERMINED BY
CONTINUOUS MONITORING AND BY DAILY READING OF THE WATER LEVELS
Krassimira Nacheva
Abstract: The purpose of this paper is to examine the extent of importance of the observation method in
determining temporal occurrence of maximum flow. Basins with pairs of hydrometric stations are separate. One of
them is equipped with mechanical water level recorder (limnograph), the second performs daily reading of the
water level in the river. Compared is the time occurrence of the maximum runoff received by the parallel
observations of the both types of hydrometrical stations. Analyzed is the time occurrence of the registered maximum
levels depending on some hydrographic characteristics of the watersheds.
Key words: maximum runoff, time occurrence, hydrometric station, limnograph

Увод
Максималният отток е едно от екстремните състояния на речния отток, което се
наблюдава по време на високи вълни или пълноводие. Това е най-високата стойност на
речния отток за ден, месец, година и др. Известно е, че за прецизното определяне на
неговия размер е необходимо непрекъснато наблюдение на водните нива с лимниграф [1].
Тъй като високите вълни често протичат в рамките на едно денонощие, е твърде вероятно
максималното водно ниво да не бъде регистрирано между два отчета на срочните
наблюдения.
Целта на тази разработка е да провери дали методът на наблюдение е от такава
важност и при определяне времевата поява на максималния отток.
Изходна информация
За целите на изследването са търсени двойки хидрометрични станции (с лимниграф
и със срочни наблюдения), разположени на една и съща река. Анализът се основава
единствено на датите, на които настъпва годишният отточен максимум в двете
хидрометрични станции като са отбелязвани сходства и различия, базирани на разликата в
методиката на наблюдение. Тук не е проследявана връзката с максималния денонощен
валеж, интензивността на валежа, дебелина на снежната покривка, интензивността на
снеготопенето и други оттокообразуващи фактори. Ето защо, в статията не са включени
случаите, при които между хидрометричните станции от двойката има силно развита
приточност и съвпадението, респ. различието в датата, на която е регистриран
максималният отток в двете ХМС може да се дължи на редица фактори от синоптичен,
антропогенен характер и др.
На цялата територия на България са идентифицирани 29 такива двойки ХМС (фиг.1).
От тях в Дунавската отточна област са разположени 12 двойки хидрометрични станции, в
областта с директен отток към Черно море – 1 двойка хидрометрични станции, а в
Егейската отточна област – 16 двойки хидрометрични станции.
Измежду установените двойки ХМС са подбрани тези със сравнително
продължителен, еднакъв и непрекъснат период с паралелни наблюдения. Избраният
период е с дължина 23 години и с общи начало и край за всички двойки хидрометрични
станции с цел сравнимост на получените резултати.

Фигура 1. Двойки хидрометрични станции (с непрекъснати и със срочни наблюдения)

Разработката се основава на данните от 10 двойки хидрометрични станции (табл.1).
Девет от тях се намират в Дунавската отточна област и една – в Егейската отточна област.
Голяма част от констатираните двойки ХМС отпаднаха от изследването поради твърде къс
период на съвместни наблюдения, невъзстановими пропуски в редиците от данни и др.
Таблица 1. Анализирани двойки хидрометрични станции
(с лимниграф и със срочни наблюдения)
ХМС с лимниграф
нов

ХМС със срочни наблюдения

1.

стар
№
11800 223

2.
3.

16380

128
136

4.

16500

145

Река, ХМС
№
НишаваКалотина
Лом-Горни Лом
Дългоделска
Огоста-Говежда
Ботуня-Стояново

5.

16500

145

6.
7.
8.
9.

17650
18800
21750
22700

119
116
54
58

10.

72500

326

нов

стар
№

Река, ХМС
№
Нишава-м.Боище

-

141

16350

129
137

16430

180

Ботуня-Стояново

16450

178

Скът-Нивянин
Искър-Кунино
Вит-Садовец
Осъм-Троян
(мах.Велчовска)
Стряма-Клисура

17850
18850
21800
22750

120
118
55
64

Лом-Горни Лом
Дългоделска
Огоста-Дълги дел
Ботуня-Вършец
(м.Зелени дял)
Ботуня-Вършец
(кв.Заножене)
Скът-Мизия
Искър-Ореховица
Вит-Ясен
Осъм-Ловеч

72520

325

Стряма-Баня

Някои основни хидрографски характеристики
хидрометрични станции са представени в таблица 2.

на

водосборите

към

Таблица 2. Основни хидрографски характеристики [2]
Нов Стар
№ на № на
ХМС ХМС

Име
на
реката

141 Нишава
11800 223а Нишава
-

129

Лом

-

128

Лом

16350 137
16380 136

Дългод.
Огоста
Дългод.
Огоста

16430 180

Ботуня

16450 178

Ботуня

16500 145
17650 119
17850 120а

Ботуня
Скът
Скът

ХМС

Площ
на
водосб.
F [км2]

Разст. от
Ср.надм.
Среден устието
вис.на
наклон (граница
водосб.,
на
та),
Hcp. [м]
водосб. L [км]

Метод
на
набл.

м.Боище
Калотина
Горни Лом
(над селото)
Горни Лом
(под селото)

6,7
267,0

-

0,259
-

33,30 срочни н.
3,50 лимн.

55,1

1185

0,428

81,65 срочни н.

88,5

1102

0,412

80,40

Дълги дел

73,2

1102

0,395

17,48 срочни н.

Говежда

111,2

973

0,398

13,58

7,39

1105

0,380

65,20 срочни н.

20,8

-

0,366

61,02 срочни н.

674
295
201

0,271
0,080
0,052

47,45 лимн.
88,10 лимн.
12,10 срочни н.

Вършец
(м.Зелени
дял)
Вършец
(м.Заножене)
Стояново
Нивянин
Мизия

234,0
249,3
1035,0

лимн.

лимн.

тези

18800
18850
21750
21800
22700
22750
72500
72520

116
118
54
55
58
64
326
325

Искър
Искър
Вит
Вит
Осъм
Осъм
Стряма
Стряма

Кунино
Ореховица
Садовец
Ясен
Троян
Ловеч
Клисура
Баня

6697,0
8366,0
1750,0
2407,0
458,1
908,5
50,5
832,5

831
706
595
489
1034
723
1112
833

0,195
0,163
0,253
0,207
0,414
0,303
0,222

134,90
27,50
94,10
60,40
276,80
240,20
95,85
51,50

лимн.
срочни н.
лимн.
срочни н.
лимн.
срочни н.
лимн.
срочни н.

Изследвания и резултати
Обобщени са резултатите от общо 230 паралелни наблюдения на годишния
максимален отток (фигура 2). В случаите, когато хидрометричната станция със срочни
наблюдения отчита годишния максимум на същата дата, на която той е регистриран от
хидрометричната станция с лимниграф, се отбелязва съвпадение (да). При разлика в
датите, на които двете станции регистрират годишния максимум, се отбелязва липса на
съвпадение (не). Обособена е и трета категория, в случаите на изместване на датата на
регистрация от ХМС със срочни наблюдения спрямо датата на регистрация от ХМС със
самопишещ уред с 1-2 денонощия (частично).

Съвпадение в регистрирания
максимален отток по двойки станции,
%
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Фигура 2. Съвпадение в регистрирания максимален отток,
% от общия брой изследвани двойки станции

Установява се, че при най-голям дял от двойките хидрометрични станции се
наблюдават съвпадение или несъвпадение във времето на поява на максималния отток.
Освен това тези две категории са равни помежду си - по 40% от всички изследвани двойки
ХМС. Най-малък е процентът на станциите, при които има известно изместване между
двете дати (20%).
Конкретни стойности за случаите със съвпадение, несъвпадение или частично
съвпадение в датите на регистриране на максималния отток при всяка една от
изследваните двойки хидрометрични станции са посочени в таблица 2.
Делът на случаите със съвпадение в датата на регистриране на максималния отток е
най-голям при ХМС, разположени по р. Лом, р. Дългоделска Огоста, р. Вит и р. Осъм. Той
е в рамките на около 52% - 82% от разглежданите случаи. Причините за това са търсени в
хидрографските характеристики на водосборните басейни и най-вече в разстоянието (∆L,
км) между двете хидрометрични станции от двойката. При р. Лом и р. Дългоделска Огоста
прави впечатление малката дистанция между двете ХМС от двойките. Те са разположени
съответно на 1,25 км и на 3,9 км една от друга. Освен това тези поречия се отличават с
малки разлики във водосборните площи към двете ХМС.

Таблица 2. Съвпадение в регистрирания максимален отток
по двойки хидрометрични станции
(с лимниграф и със срочни наблюдения), %
ХМС със
срочни
наблюдения

ХМС с
лимниграф
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НишаваКалотина
Лом-Горни Лом
Дългоделска
Огоста-Говежда
БотуняСтояново
БотуняСтояново
Скът-Нивянин
Искър-Кунино
Вит-Садовец
Осъм-Троян
(мах.Велчовска)
Стряма-Клисура

Съвпадение, %
Да

Не

0.00

100.00

0.00

Лом-Горни Лом
Дългоделска
Огоста-Дълги дел
Ботуня-Вършец
(м.Зелени дял)
Ботуня-Вършец
(кв.Заножене)
Скът-Мизия
Искър-Ореховица
Вит-Ясен
Осъм-Ловеч

56.50

17.40

26.10

82.60

13.00

4.30

13.00

69.60

17.40

21.70

69.60

8.70

4.30
17.40
65.20

43.50
30.40
37.80

52.20
52.20
0.00

52.20

26.10

21.70

Стряма-Баня

26.10

47.80

26.10

Нишава-м.Боище

Пресметнато е съотношението
хидрометрични станции:

между

водосборните

Частично

площи

към

двете

където F1–водосборната площ на по-високо разположената ХМС, F2–водосборната
площ на по-ниско разположената ХМС.
При р. Лом k възлиза на 62,3%, а при р. Дългоделска Огоста - на 65,8%. Това са едни
от най-високите стойности в сравнение с тези за останалите изследвани двойки ХМС.
Относно р. Вит и р. Осъм, разстоянието между двете ХМС е по-голямо – съответно
33,7 км и 36,6 км, а съотношението между водосборните площи бележи високи стойности
от 72,7% за р. Вит и 50,4% за р. Осъм.
Делът на случаите с несъвпадение в датата на регистриране на максималния отток е
най-голям при ХМС, разположени в поречието на р. Нишава, р. Ботуня и р. Стряма.
Стойностите му варират от около 48% до 100% от разглежданите случаи. Разстоянието
между двата типа хидрометрични станции варира от 13,57 км при р. Ботуня, Вършец (м.
Заножене)-р. Ботуня, Стояново до 44,35 км при р. Стряма. Тук връзката със
съотношението между водосборните площи към двете хидрометрични станции ( ) е още
по-изразителна. При всички тези двойки ХМС прави впечатление ниската стойност на ( )
– от 6,1% при р. Стряма, през 3,2% при р. Ботуня, Вършец (м.Зелени дял)-р. Ботуня,
Стояново до 2,5% при р. Нишава. При това, колкото по-ниски стойности заема този
коефициент, толкова повече са случаите на несъвпадение в датата на регистрирания
максимален отток. Най-много са те във водосбора на р. Нишава, където няма нито един
случай на съвпадение или частично съвпадение за разглеждания период.
Установена е логаритмична зависимост между съотношението на водосборните
площи към двете ХМС ( ) и делът на случаите с несъвпадение във времето на поява на
максималния отток (фигура 3).
Делът на случаите с частично съвпадение в датата на регистриране на максималния
отток е най-голям при р. Искър и р. Скът – около 52%. На второ място след него са
случаите на несъвпадение. Посочените реки се отличават с най-големите разстояния
между двете ХМС от двойката – съответно 107 км и 76 км. Направен е анализ на броя дни

закъснение, с които по-долу разположените хидрометрични станции със срочни
наблюдения отчитат максималния отток. То не надвишава 2 денонощия. При р. Скът се
забелязва равен брой случаи на закъснение с 1 денонощие и с 2 денонощия. При р. Искър
броя случаи на закъснение с 1 денонощие (52% от всички случаи на закъснение) е малко
по-голям от броя случаи на закъснение с 2 денонощия (48% от всички случаи на
закъснение).

Фигура 3. Зависимост на % случаи с несъвпадение в датата
на регистрирания максимален отток от съотношението между водосборните площи
към двете ХМС ( )

Заключение
Хидрометричните станции без лимниграф регистрират достоверно датата на поява
на максималния отток в част от случаите с наблюдения – до 52% - 82% от всички
резултати. При наличие на хидрометрична станция със самопишещо устройство, която
може да послужи за коректив, делът на вярно регистрираната дата е по-голям при малко
разстояние между двете ХМС и високи стойности на съотношението между техните
водосборни площи. В друга част от случаите (до 52%) хидрометричните станции със
срочни наблюдения регистрират датата на максималния отток приблизително точно - с
изместване от 1-2 денонощия.
Необходими са по-продължителни наблюдения на двата типа хидрометрични
станции, за да се уточни точността, с която ХМС със срочни наблюдения регистрират
времето на поява на максималния отток. Ограниченият достъп до съвременни данни от
повече хидрометрични станции не позволява да се направят по-категорични изводи и
обобщения.
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ГЕОЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН
НА РЕКА САЗЛИЙКА
Димитър Желев
GEOECOLOGICAL ISSUES IN THE CATCHMENT
OF THE SAZLIYKA RIVER
Dimitar Zhelev
Abstract: The present day geoecological situation in the catchment of the Sazliyka River, a left tributary of
the Maritsa River, in South Bulgaria has been surveyed and analyzed in this article.
Different aspects of the human impact have been observed and analyzed as a part of the research. Rural and
urban, agriculture and non-agriculture landscapes have been investigated in order to be depicted a general
geoecological overview of the catchment area.
The outcomes show the specific directions of influence in terms of urbanization, industrialization, and
agriculture as a spatial phenomenon typical for the researched area. Geochemical analyzes of the heavy metals‟
concentration in the soils and the river sediments have been implemented in the study.
A map of environmentally hot spots and areas has been drawn and applied in the paper.
This study is a part of series of publications dedicated to the human impact in the basin of the Sazliyka River
as well as the present day status of the landscapes.
Keywords: catchment, geoecology, landscape, pollution, environment

Геоекологията е междудисциплинарно научно направление, обединяващо
изследването на състава, строежа, свойствата, процесите, физическите и геохимическите
особености на геосферите като среда на обитание на човека и другите организми. Всеки
проблем, свързан с геосферите като среда на живот, се нарича геоекологичен проблем [1].
Геоекологичните изследвания заемат все по-важно място в процеса на проучване на
взаимоотношенията между човека и природната среда на глобално, регионално и локално
ниво. Различни са аспектите на разкриване на тези връзки, но всички те позволяват да се
направят изводи за оптимизирането им. Ландшафтно-геохимичните проучвания са част от
съвременните методи на диагностициране на състоянието на природата в различните
части на страната. Изследванията обхващат както относително незасегнати от
антропогенна дейност територии, така и райони със системно техногенно въздействие.
Трансформация и рекултивация на ландшафти при открит въгледобив
Като най-значим геоекологичен проблем в изследваната територия може да се
посочи осъществяването на открития въгледобив от „Мини Марица-изток‖ ЕАД. При
добива се унищожават съществуващите природно-териториални комплекси, коригират се
речни легла, нарушават се потоци на подземни води, активизират се свлачища и т. н.
Мащабите на извършваните трансформации могат да се илюстрират с факта, че само
за едно денонощие в рудниците на „Мини Марица-изток‖ се изкопават, транспортират и
насипват средно по около 280 000 m3 земни маси и се добиват около 70 000 t въглища [2].
Всичко това води до тотално преобразуване на ландшафтните компоненти в измеренията
на понятието геоцид.
Това налага повторна намеса за възстановяване на предишните или близко до тях
качества и външен вид освободени от промишлена дейност терени. Въпросът за
рекултивацията на терените на вътрешните и външните насипища е поставен за пръв път
през 1971 г., а дейностите по самата рекултивация започват от 1974 г. Рекултивацията е
два вида – техническа и хумусна. Техническата рекултивация се състои в подравняването
на освободените от производствена дейност терени с булдозери, скрепери,
насипообразуватели и друга специализирана техника. Хумусната рекултивация се
осъществява, когато върху подготвените на етап техническа рекултивация терени се

разстила събраният пред фронта на минните разработки хумус с дебелина 40 cm.
Рекултивираните терени се предават след изпитания за земеделско ползване или за
залесяване. Разходите по рекултивацията са за сметка на „Мини Марица-изток‖ ЕАД [2].

Фигура 1. Геоекологична обстановка във водосборния басейн на р. Сазлийка

За периода от започването на рекултивационните работи до 1984 г. са възстановят
годишно по 2000 дка. До 1980 г. съотношението между рекултивираните площи за
земеделско ползване и за горски фонд е 26% към 74% в полза на горския фонд. След този
период съотношението се променя на 75% за земеделския фонд, като за залесяване остават
само откосите на насипищните стъпала. След 1990 г. се установява забавяне на процесите
на рекултивация и средногодишните стойности падат под 1000 дка. От 2000 г. се
провеждат експерименти за безхумусна рекултивация – създаване на почвен субстрат чрез
смесване на въглищен прах, естествени и изкуствени торове, органични отпадъци и др.
[2].

Замърсяване на атмосферния въздух
Най-големият замърсител на въздуха е енергиен комплекс „Марица-изток‖. В
резултат на експлоатацията на горивните инсталации на топлоелектрическите централи
при неблагоприятни метеорологични условия се наблюдава пренос на емисии предимно
от SO2 от въздушния басейн на енергийния комплекс „Марица-изток‖ към територията на
общините в изследвания водосборен басейн.
Горивните инсталации с битов характер са друг сериозен източник на атмосферно
замърсяване. При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива,
емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. При неблагоприятни
метеорологични условия и затруднена дифузия на замърсителите това също може да бъде
причина за високи приземни концентрации на вредни вещества в близост до източниците.
Това важи най-вече за емисиите на прах и SO2 от изгарянето на въглищата и от изгарянето
на дървата. Тъй като тези твърди горива са широко разпространени в България, този вид
емисии е от значение за изследваната територия. Доказателство за това твърдение е
сезонният характер на разпределение на превишенията на нормите на показателя фини
прахови частици [3].
Емисиите от транспорта (основно МПС) са значим замърсител. Увеличаващият се
брой на личните МПС, състоянието на автомобилите, качеството на горивата, всичко това
води до нарастване на нивото на праха, азотни диоксиди и оловни аерозоли. Не без
значение за качеството на атмосферния въздух в региона е и натовареният автомобилен
трафик поради кръстопътното географско разположение. Проблемът със замърсяването на
атмосферния въздух от автотранспорта е особено актуален за жителите на натоварените
улици и булеварди в град Стара Загора [3].
Състоянието и качеството на атмосферния въздух във водосборния басейн на р.
Сазлийка е обект на наблюдение и контрол от организирания Национален екологичен
мониторинг на въздуха. Националната система за мониторинг на околната среда (НСЕМ)
обхваща територията на цялата страна и поддържа информационни бази данни на
национално и регионално ниво.
Основните измервани показатели са: общ прах, серен диоксид, азотен
диоксид/азотни оксиди, сероводород, фини прахови частици (ФПЧ), озон, въглероден
оксид, както и амоняк, хлор, аерозоли на солната киселина, фенол, метанови и неметанови
въглеводороди, рН на валежи, фосген.
Всички автоматични станции (АИС и ДОАС) работят в непрекъснат режим на
работа (24 часа), като данните за КАВ от тях постъпват в реално време в съответните
регионални диспечерски пунктове (регионални бази данни в РИОСВ) и в централния
диспечерски пункт в ИАОС София - Националната база данни за КАВ. Данните от
автоматичните измервателни станции от територията на Общината – АИС „Зеления клин‖,
ДОАС – с. Могила и ДОАС – с. Остра могила, както и тези от АИС на ТЕЦ 2 (Полски
градец) и ДОАС – с. Ръжена (общ. Казанлък), постъпват в реално време. Данните от този
мониторинг се предоставят на обществеността чрез визуализиране в графичен и табличен
вид на табло, разположено на централния вход на сградата на общинската администрация
в Стара Загора, както и чрез публикуване на официалната интернет страница на адрес:
http://ecomon.city.starazagora.net/.
От месец юли 2005 г. до настоящия момент на базата на сключени договори с
Института за космически изследвания към БАН, се извършва непрекъснат сателитен
мониторинг в региона на Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни.
Изследването се извършва от ИКИТ, БАН и се финансира от общ. Стара Загора. От месец
август 2007 г. информацията от сателитния мониторинг е допълнена със спътникови
снимки, от които могат да се черпят данни за наличните пожари на територията на
България и на Балканите с техните координати.

Замърсяване на повърхностните води
Водите от водосбора на р. Сазлийка се използват комплексно. В горното течение на
реката основно за напояване и питейни нужди. Река Сазлийка е с нарушавания на водния
отток, т.е. използването на водите предимно за аграрни цели, чрез водохващанията,
язовири, помпени станции. Водите на реката и приточната ѝ система служат за водопой
при екстензивното и полуинтензивното животновъдство в района. В района на интерес
водите за други стопански цели се използват при цех за производство на гасена вар при с.
Сулица, при кладница – с. Ракитница и др.
Река Сазлийка е посочвана като гореща точка на екологични проблеми според
МОСВ. Разгледаният участък е в горното течение на реката, където замърсителите са с
локален характер и несъществено влияние. Екологичните проблеми в течението започват
след вливането на р. Бедечка в р. Сазлийка при с. Боздуганово (община Раднево). През
2011 г. е въведена в експлоатация пречиствателната станция за отпадъчните води на
Стара Загора. Понастоящем те попадат в посочения участък на вливане пречистени. В
допълнение към това са замърсените комунално-битови и индустриални води от
градовете Раднево и Гълъбово, а както и най-вече замърсени води вследствие дейността
на енергийния комплекс „Марица-изток―. Нов момент с евентуални бъдещи последици е
директното отвеждане на водния смив от значителен участък от АМ „Тракия― в р.
Сазлийка.
Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се
осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема
„Контрол и опазване чистотата на водите‖. Предвид географското местоположение и
значимост, периодичен контрол се извършва на р. Бедечка и р. Сазлийка. На останалите
малки планински реки и дерета организиран контрол не се извършва [8].
Констатирано е, че основен замърсител на р. Сазлийка се явява р. Бедечка, поради
факта, че Стара Загора до 2000 г. няма градска пречиствателна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ). След с. Могила реката се оформя като сборен колектор на непречистените
битово-фекални и промишлени води от града, което определя относително постоянния ѝ
дебит. Резултатите от анализите през годините показват, че качеството на водите в р.
Бедечка преди Стара Загора отговаря на изискванията за ІІ проектна категория
водоприемник. След града реката е ІІІ категория. Пунктът за мониторинг и оценка
качеството на водите в р. Бедечка е при с. Могила, след вливане на непречистените
отпадъчни води от градския колектор на Стара Загора. Водите на р. Бедечка системно не
отговарят на проектната ІІІ категория водоприемник по отношение на показатели:
разтворен кислород, окисляемост, ХПК [3].
Изключително голямо значение за подобряването на качеството на водите в след
2012г. има въвеждането в експлоатация на ПСОВ–Ст. Загора, както и на главния колектор
на града. ПСОВ–Ст. Загора е проектирана за 256 300 еквивалент жители и Qср=6827 m3/h,
БПК натоварване от 3 800 kg/d и суспендирани вещества натоварване от 4378 kg/d [3].
В Нова Загора от 1983 г. функционира Градска пречиствателна станция за отпадъчни
води (ГПСОВ), която отстои на 400 m южно от индустриалната зона на града. Тя
пречиства битовите и производствените отпадъчни води на града. Технологичната схема
на ГПСОВ - Нова Загора, включва механично стъпало, биологично стъпало, дезинфекция
на каналните води, обработка на утайките, помощни съоръжения. Канализационната
мрежа само в град Нова Загора е изградена напълно, с изключение на квартал 6-и, в който
живее ромско население. В останалите населени места на общината отпадъчните води се
заустват в дерета или ями, което води до много негативни ефекти [6].
Град Раднево има своя ПСОВ от 1970 г. с капацитет: Q ср.ден = 35 l/s =35 l/s=3020
m3/d; Qmах = 78 1/s = 6740 m3/d. Пречистването е двустъпално - механично с решетка,
пясъкозадържател и двуетажни утаители (емшери) и биологично - биофилтри и вторични
утаители. Обслужва само Раднево, чийто отпадъчни води са над 100 1/s. ПСОВ - гр.
Раднево е проектирана за 13 500 еквивалент жители [8].

Замърсяване на подземните води
Екологичният статус по отношение на химическите вещества в подземните води е
също важен въпрос. Водоносните хоризонти не винаги са ясно определени, което създава
предпоставки за осъществяване на пряка хидравлична връзка между подземните и
повърхностните води. Създават се условия за проникване на замърсявания от откритите
водни течения в подземните акватории. Предвид това, че част от подземните резервоари
на вода се използват за водоснабдяване и напояване, тези замърсявания могат да имат
опасен дълготраен характер.
Таблица 1. Химически състав на подземните води в общ. Стара Загора
Пункт
1
2
3
БДС:

ph
7,3
7,73
7,285
6,5-8,5

HCO3
mg/l
388,8
376,8
310,7
не се нормира

SO4
mg/l
60
84,6
50,8
250

NO3
mg/l
14,5
64,3
23
50

NO2
mg/l
0
0
0
не се допуска

NH4+
mg/l
0,1
0,2
0
несе допуска

PO4
mg/l
0
0,5

Fe
mg/l
0
0,3
0
0,2

В табл. 1 са отразени осреднените стойности от многогодишни данни за химическия
състав на подземните води от региона на Община Стара Загора [5].
Пунктовете са разположени както следва: Пункт № 1 е тръбен кладенец при с.
Калояновец, пункт № 2 гр. Стара Загора – кладенец и пункт № 3 гр. Стара Загора –
кладенец. Посочените по-горе данни показват, че в района на общината се наблюдава
наличие на нитритен азот и амониев азот в трите пункта и повишено съдържание на NO3
за пункт № 2 Стара Загора. Състоянието на водните ресурси на територията на общ. Стара
Загора и Старозагорското поле като цяло рефлектира върху проблема за осигуряване на
чиста питейна вода за населението в региона. С най-силно изразено антропогенно
въздействие за територията на Ст. Загора - районът на общинския център с прилежащите
терени на индустриалната част. Подземните води в индустриалната част на Стара Загора
са привързани към делувиално-пролувиалните отложения на Старозагорския шлейф [3].
Хидрогеоложките условия на Старозагорското поле са благоприятни за процесите на
натрупване на нитрати в подземните води. Относително високите нива на подземните
води скъсяват пътя на вертикалната филтрация от валежи. Паднали върху обработваемите
площи, валежите създават условия за миграция на неусвоените от растенията нитрати,
чрез низходяща инфилтрация към водоносните пластове. Тенденция за увеличаване на
количеството на нитратите през последните десетилетия се наблюдава и за
повърхностните води [3].
Термично замърсяване на водите
Главен антропогенен причинител на затопляне на водите са АЕЦ и ТЕЦ, а в
изследваната територия попадат най-големите ТЕЦ в България със сумарна мощност 3398
MW. При една ТЕЦ с мощност от 100 MW обикновено е необходимо 5-6 m3/s водно
количество за охлаждане на реакторите (пак там). При изчисляването на тези стойности за
водосбора на р. Сазлийка се установяват ок. 204 m3/s. Изчислено е, че температурата на
водата, използвана за охлаждане, ще се повиши с 5,5оС. Именно заради това язовирите
„Овчарица‖ и „Розов кладенец‖ са наричани от местните хора „топлите езера‖, защото
тяхната температура е по-висока спрямо другите водоеми в региона през цялата година.
Делът на другите видове промишлени предприятия в повишаването на
температурата на водата е изчислено, че възлиза приблизително на 20% от този на ТЕЦ.
Обаче при струпване на много промишлени предприятия в големите градове (както в
Стара Загора и Нова Загора) с топлинен ефект на отпадъчните върху речните води,
относителният им дял нараства значително. Ефектът на затопляне на речните води се
подсилва от потреблението на вода в селищата с изградена канализационна мрежа.

В изследваната територия няма големи язовири, които да се използват за напояване и
да емитират студени води, но въпреки това е налице термично замърсяване със студени
води в Старозагорското поле. Това се дължи на прехвърлянето на студени води от
водосбора на р. Тунджа (от яз. „Копринка‖ и яз. „Жребчево‖), разположен пò на север и на
по-висока надморска височина.
Най-високи средно годишни температури на речната вода са регистрирани в някои
ограничени речни участъци в България, подложени на интензивно антропогенно
въздействие. В изследваната територия р. Сазлийка от устието на р. Бедечка до устието си
в р. Марица попада сред трите най-силно термично замърсени речни участъци в България,
наред с течението на р. Искър от София до Курило и р. Девненска в долното течение [4].
Замърсяване на почвите и почвена ерозия
През дългите години на интензивна обработка на селскостопанските площи поради
употребата на големи количества препарати за растителна защита, горене на стърнища и
прекомерно торене с изкуствени торове без поливане, почвите на Старозагорското поле и
оградните планини и възвишения до голяма степен са изтощени, със занижено
съдържание на органична материя.
При мониторинга на почвата в изследваната територия наблюденията показват, че
рН варира от 6,95–8,20; съдържанието на цинк е в границите 52,76–100 mg/kg;
съдържанието на мед варира от 31,1–77,76 mg/kg; оловото е в граници 21,66 до 47,56
mg/kg; кадмий – 0,08 – 0,27 mg/kg; арсен не се доказва. Относително по-високи са
стойностите за съдържание на олово в крайпътните пунктове при Стара Загора. Също така
съществуват локални аномалии вследствие на конкретни дейности [8].
Анализираните резултати показват, че почвите на изследваните пунктове отговарят
на изискванията на Наредба № 3 и регламентираните в нея допустими норми за
съдържание на олово, мед, цинк и арсен. Няма данни за вкисляване на почвите в
наблюдаваните райони от мрежата на Националния екологичен мониторинг.
Пестицидите като замърсители на почвата се числят към групата на
непредотвратимите химични замърсители. Те циркулират и кумулират в различните звена
на биологичната верига и са характерни за териториите с интензивно земеделие, т.е. и в
изследваната територия. Установени са замърсявания с органохлорни пестициди в
отделни участъци на изследваната територия [3]. Липсата на контрол и съхранение на
наличните количества е причина за наблюдаваната ситуация.
Ерозията на почвите е основният процес на антропогенна деградация, който
застрашава цялостта на почвената покривка и нейната функционалност. Проявени са
различни форми на ерозионния процес. Във високите билни части на територията е
налице площна ерозия, която води до значително скъсяване на профила, но не е проявена
с характерни и морфологично обособени релефни форми. По склоновете са развити в
различна степен линейно-ерозионни форми – главно плитки ровини със стръмни откоси.
Битови и строителни отпадъци
Един от проблемите, характерен за цялата страна и намиращ изражение в
изследваната територия, е третирането на битовите и строителните отпадъци. Битовите
отпадъци дълго време са били депонирани в крайселищни сметища с нерегламентиран
статут. До ден днешен съществуват редица локални прояви на замърсяване с битови и
стротелни отпадъци чрез депонирането им в незаконни сметища.
Общините в изследваната територия би трябвало да организират сметосъбирането си
в 2 големи регионални депа за отпадъци (при с. Ракитница за общините Стара Загора,
Чирпан, Братя Даскалови, Опан, Гълъбово и Раднево; при с. Хаджидимитрово и с.
Дражево за общините Сливен, Нова Загора и Тунджа; общините Тополовград и
Симеоновград използват свои регионални депа). Изграждането и въвеждането в
експлоатация на двете големи депа е осъществено през 2015 г. Веднага след въвеждането
в експлоатация на едно от най-големите регионални депа в България – това край с.

Ракитница, община Стара Загора се задължава да предприеме мерки по ликвидиране на
настоящото незаконно сметище в местността Мандра баир [9].
За стартирането на работата на новото регионално депо е получено положително
становище от ДГС–Ст. Загора, и РДГ–Ст. Загора, за предварително изключване от горския
фонд на 225 дка гори държавна собственост, влизащи в контура на площадката [7].
Намаляване на пасищата и обезлесяване
С влизането на България в ЕС се инициираха редица правителствени политики за
субсидиране на земеделските производства (най-вече зърнопроизводителите). Основен
критерий при разпределение на субсидиите е площта на обработваемата земя, която се
установява чрез аерофотоснимки от ведомствени звена към Министерството на
земеделието и горите. Засиленият икономически интерес след 2008 г. принуди редица
общини да продадат огромни площи от общинските пасища, което доведе до
трансформирането им в орни земи, от една страна, и до нерегламентираното обработване
на пасищата в качеството на земи с активен сеитбооборот.
Намаляването на площта на пасищата е комплексен проблем, засягащ пасищното
животновъдство и хабитатното разнообразие. Увеличаването на обработваемите земи е
причина за активизиране на почвено-ерозионните процеси и влошаването на
водорегулиращата способност на ландшафтите. В годините след 2008 г. (най-вече 2014 г.)
са регистрирани редица наводнения в изследваната територия, довели до скъсване на
язовирни диги, пътни и железопътни съоръжения.
Обезлесяването е резултат преди всичко от незаконна сеч и горски пожари. Районите
на Сърнена гора и Сакар са едни от най-уязвимите по отношение на летните пожари,
поради хидроклиматичните особености на изследвания водосбор. Допълнително влияние
оказват черноборовите залесявания – видът черен бор (Pinus nigra) е изключително
уязвим при пожар, тъй като стволът на дървото е със суха дървесина, напоена със смола.
Заключение Геоекологичната обстановка във водосборния басейн на р. Сазлийка
може да се дефинира като проблематична (фиг.1), но като се подчертаят съществуващите
териториални диспропорции.
В географското пространство се образува проблематична субмеридионална ос с
усложнена геоекологична ситуация. Тя свързва районите на Централния артилерийски
технически изпитателен полигон „Змейово", района на град Стара Загора в
северозападната част на водосборния басейн и енергийния комплекс „Марица- изток‖ в
югоизточната част. Двата края на оста са свързани с теченията на р. Бедечка и р. Сазлийка
– едни от реките в България с най-сериозни изменения на физико-химичнитe свойства в
резултат на многостранна антропогенна намеса.
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КАЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕЧНИТЕ ВОДИ В ДУНАВСКАТА ОТТОЧНА
ОБЛАСТ
Кристина Гърциянова, Мариан Върбанов
QUALITY OF THE RIVER WATER IN THE DANUBE DRAINAGE AREA
Kristina Gartsiyanova, Marian Varbanov
Abstract: Related issues to the quality of the river water in our country are more popular in recent decades.
The availability of good quality water is essential for people, nature and business. In this sense the study of spatial
and temporal variations of quality of the river water is very important for the population and for aquatic
ecosystems. According to current regulations in our country and preparing the management basin plans the main
tasks is the status of the river flows to be "good ecological" at the end of the period. This article analyzes the quality
of the river water in the Danube drainage area. By applying an index of water quality used in many European
countries was made a comprehensive assessment.

Въведение и актуалност
Замърсяването на водите е основен проблем в Дунавския речен басейн. Той обхваща
различни по големина територии от над 10 европейски страни. Органичното замърсяване,
както и замърсяването с опасни вещества са фактори, които могат да попречат на
държавите да изпълнят изискванията на Европейската Рамкова Директива за водите
(РДВ). Река Дунав има дълга история по отношение на мониторинга за качеството на
нейните води, която води началото си още от 1985 г., когато с подписването на
Декларацията от Букурещ се създава серия от мониторингови пунктове в басейна. През
1992 г. започва разработването на Транснационалната мрежа за мониторинг (TNMN) за р.
Дунав. За наблюдение на състоянието й са разработени още няколко програми като
Националната мониторингова програма и JDS (Joint Danube Survey) към Международната
комисия за защита на р. Дунав (ICPDR). Комисията отговаря за координацията и
изпълнението на РДВ на ЕС в Дунавския басейн. Разработката е в унисон със Стратегията
на ЕС за Дунавския регион и особено в областта на сътрудничеството по „Околна среда и
преференция на риска―. Поради факта, че в региона съществуват редица природни и
социално-икономически рискове, реката е подложена на разнопосочен натиск както в
количествено, така и в качествено отношение. В този смисъл особено важен е
ефективният контрол на замърсяването на водите на р. Дунав, както и интегрираното
управление на отпадъците.
Замърсяването на р. Дунав в българския участък е резултат от качеството на водите
на българските притоци в Дунавската отточна област. Актуалността на разработката е
свързана с измененията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), които
протичат успоредно с мащабната промяна на законовата и нормативната база поради
разширяващите се изисквания на РДВ. Директивата изисква постигане на „добър
екологичен― статус на всички типове води в ЕС до 2020 г. В този смисъл оценяването на
качественото състояние на водите на българските притоци на р. Дунав е основа за вземане
на дългосрочни управленски решения в това отношение.
Цел и задачи
Обект на изследване в настоящата разработка са реките в българския участък от
Дунавската отточна област, а предмет на изследване са пространствено-времевите
трансформации на качеството на техните води, като се анализират основните източници
на замърсяване и характера на замърсяващите вещества (фиг. 1 ).
Основна цел е установяване на състоянието и изменението на речните води в
българския участък от Дунавския басейн по отношение на тяхното качество за периода

1990-2014 г. За реализиране на поставената цел е необходимо решаването на следните
основни задачи:
- създаване на информационна база за качественото състояние на водите;
- извършване на комплексна и диференцирана оценка на качественото състояние на
повърхностните води по избрани физикохимични показатели, чрез прилагане на
интегрален индекс за качество (WQI);

Фигура 1. Дунавски район за басейново управление (източник: ПУРБ, 2010)

Информационна база и методи на изследване
В настоящата разработка са използвани официални данни от Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) за периода 1990-2014 г. За определяне състоянието и
изменението на повърхностните води в българския участък на Дунавската отточна област
са разгледани 14 водни тела категория „река― с 25 пункта за мониторинг (табл. 1).
Пунктовете по възможност (при достатъчна представителност и пълнота на данните) са
избрани в горното, средното и долното течение на поречията.
Таблица1. Пунктове за наблюдение, използвани в изследването
Пункт
Р. Тополовец преди вливане в р. Дунав, при гр. Видин
р. Войнишка при с. Търняне
р. Видбол, след гр. Дунавци, преди вливане в р. Дунав
р. Арчар при с. Арчар
р. Лом при с. Горни Лом
р. Лом преди Лом
р. Цибрица при с. Долни Цибър
р. Огоста преди яз. "Огоста"
р. Огоста при с. Кобиляк
р. Огоста преди вливането й в р. Дунав
р. Искър при язовир Бели Искър
р. Искър при с. Ребърково
р. Искър при с. Гиген
р. Вит над с. Рибарица
р. Вит при с. Ясен
р. Вит при Гулянци
р. Осъм след Троян
р. Осъм след Ловеч
р. Осъм - преди вливането й в р. Дунав при с. Черквица
р. Янтра при кв. Ябълка (Габрово)

Номер на пункт
30003013
30005014
30007476
30007015
30001860
30009478
30009018
30009019
30010347
30010029
30010032
30011198
30011039
30011041
30012042
30012044
30012046
30017208

р. Янтра при Самоводене
р. Янтра преди вливане в р. Дунав при с. Новград
р. Русенски Лом преди вливане в р. Дунав
р. Царацар след вливане на р. Война при с. Малък Поровец
р. Суха след Добрич

30017049
30017052
30018235
30024375

Използвани са данни за 10 физико-химични показатели за качество на водите
съобразно изискванията на влязлата в сила през март 2013 г. Наредба Н-4 от 14.09.2012 г.
за характеризиране на повърхностните води, която отменя дотогава действащата Наредба
№7/1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни
води.Анализът е направен за „добро― физико-химично състояние (според РДВ) на
изследваните реки. В разработката за определяне качеството на водите е приложен
комплексен индекс (Water Quality Index)(CCME, 2001; Върбанов, 2007), чрез който се
извършва диференцирана и интегрална оценка на тяхното качествено състояние.
Комплексният индекс се използва в редица европейски страни. Негово преимущество е
свободният софтуерен пакет, несложният математически алгоритъм за изчисление, добре
аргументираната и приложима у нас методика.За по-детайлна оценка е допълнена
разработената от CCME 5-степенна интервална схема, която дава възможност да се
категоризират водите по отношение на тяхното качество от „лошо― до „отлично―
(Върбанов, 2007). Прилагането на индекса за качество на водите (WQI) дава възможност
не само да се получи интегрална оценка, но и да бъдат анализирани и оценени
измененията на отделните качествени показатели на речните води във времето и
пространството.
Резултати
Резултатите от направения анализ на индекса за качеството на водите според
изискванията на Наредба Н-4/2012 г. показват следното:
 За р. Тополовец преди вливане в р. Дунав преобладават стойностите на индекса,
които определят „добро― качествено състояние на нейните води.
 В повечето години от изследвания период водите на р. Войнишка при с. Търняне са
„замърсени―, неизпълняващи критериите на Наредба Н-4/2012 г. за „добро― състояние на
речните води. Тенденция на подобряване на тяхното качество се установява от 1998 г.
 Официалните данни за качеството на водите на поречие Видбол след с.Дунавци са
за 2008, 2009 и 2010 г. През 2008 г. реката попада в категория „много добро― състояние,
докато през следващите две години водите се определят като „слабо замърсени―, което
дава основание да се отбележи макар и слабо проявена тенденция към влошаване на
качеството им.
 От получените резултати за индекса на замърсеност за р. Арчар при с. Арчар се
установява, че от началото на изследвания период до 2000 г. речното течение се намира в
„критично― и „добро― състояние по отношение на качеството на водите. От 2000 г. до
2014 г. се забелязва тенденция на подобряване качественото състояние на изследваното
поречие и водите са кетогоризирани като „много добри― и дори „отлични― (2009 и 2013
г.).
 Изчисленият комплексен индекс за горното течение на р. Лом при с. Горни Лом
показва, че през повечето години състоянието на речните води по отношение на тяхното
качество е „много добро―. Тенденция на влошаване не се установява. Водите на р. Лом
при устието преди Лом през 1990 г. се определят като „силно замърсени―, подложени
непрекъснато на антропогенно натоварване, а до 2004 г. като „замърсени― и „слабо
замърсени―. От 2005 г. тяхното качеството значително се подобрява, което поставя реката
до края на периода (без 2007 г.) в състояние „много добро―.

 Речните води на Цибрица при с. Долни Цибър от началото на изследвания период до
2010 г. се характеризират с „лошо― и „критично― качествено състояние, а след 2011 г.
според получените резултати се категоризират като „слабо замърсени― (фиг. 2.).
 Почти постоянни превишавания за реките западно от Огоста - до 10 пъти на нормите
се установяват в стойностите на нитратния, амониевия азот и ортофосфатите.
Индикаторите за качество на речните води които имат в отделни години стойности между
10 и 25 пъти превишавания на нормите са нитратите за р. Цибър при с. Долни Цибър (1992
г.), нитритите (2004 г.) и ортофосфатите (2003 г.) за р. Лом преди Лом. Единствено през
2008 г. в пункта на р. Цибър при с. Долни Цибър са регистрирани стойности на показателя
нитритен азот които надхвърлят 25 пъти допустимите.
 Тенденция към подобряване на качеството на водите нар. Огоста в пункта преди яз.
„Огоста‖ се забелязва от2004 г., докогато речните води са „силно замърсени―, а от 2008 г.
до 2014 г. се регистрира състояние, което поставя реката в категория „отлично―. В
средното течение при с. Кобиляк подложените непрекъснато на антропогенно
натоварване, „силно замърсени― води до 1994 г. плавно подобряват своето качество, за да
достигнат категория „отлично― в края на периода, когато комплексният индекс има
максималната стойност 100. Водите на р. Огоста при вливането й в р. Дунав до 1996 г. се
намират в „лошо― качествено състояние. След това, до 2014 г., реката има „замърсени― и
„слабо замърсени― води.
 За р. Огоста са установени стойности на показателите нитрати, ортофосфати,
амониев азот и БПК5 превишаващи до 10 пъти допустимите. Амониевият азот в пункта
при с. Кобиляк е единствения показател за който са регистрирани отклонения от
съответните норми между 10 и 25 пъти и над 25 пъти.
 Качественият анализ на водите на р. Искър, преди вливането им в яз. „Бели Искър‖, е
извършен за периода 1994-2007 г. В 9 от изследваните години състоянието на поречието
попада в категория „лошо―. Речните води в пункта при с. Ребърково през целия период са
„силно замърсени―. Несъществено подобряване на качеството на водите на р. Искър се
наблюдава в пункта при с. Гиген, където в 15 години (непоследователни в периода)
поречието се намира в „критично― състояние по отношение на качеството на водите (фиг.
2.). Не е установена тенденция и за трите пункта.

Фигура 2. Изменение на индекса за качеството на водите (WQI) в избрани поречия от
българският участък на Дунавската отточна област

 От получените резултати за качеството на речните води се установява, че за
поречие Искър водещи са превишаванията на стойностите до 10 пъти на допустимите
норми по показателите нитрати, БПК5 и амониев азот. В речните води при с. Ребърково и
с. Гиген преобладават регистрираните стойности на показателя ортофосфати които
надвишават между 10 и 25 пъти и над 25 пъти заложените в Наредба Н-4/2012 г.

 Водите на р. Вит в горното й течение до 2006 г. според стойностите на
комплексния индекс се намират в „много добро― състояние, а от 2007 г. до 2014 г. в
„добро―. Реката при с. Ясен се характеризира със „замърсени― и „слабо замърсени― води.
Приустиевите участъци от поречието са подложени непрекъснато или в значителна степен
на антропогенно натоварване.
 При р. Вит не се установяват по-съществени замърсявания. През целия период за
цялото поречие преобладават стойностите превишаващи до 10 пъти допустимите на почти
всички изследвани показатели. Единствено при устието регистрираните величини по
показателя ортофосфати са между 10 и 25 пъти над заложените норми.
 Съгласно критериите за „добро― състояние, заложени в Наредба № Н-4, водите на
поречие Осъм в горното й течение в по-голяма част от периода не отговарят на
изискванията и се определят като „силно замърсени―. През 1991 г. реката в този участък се
намира в „критично―, а само през 2014 г. в „добро― качествено състояние. Водите на р.
Осъм след Ловеч са подложени в значителна степен или непрекъснато на антропогенно
натоварване и се определят като „замърсени― и „силно замърсени―. През 2011 г., 2013 г. и
2014 г. се регистрират стойности на комплексния индекс, които поставят реката в „добро―
качествено състояние.Водите при устието й (с. Черквица) до 1992 г. се намират в „лошо―
качествено състояние. След това, до 2002 г., стойностите на комплексния индекс
определят реката като „замърсена―. През годините се установяват единични случаи на
„добро― качествено състояние на повърхностните води в тази част от поречието, а през
2015 г. то достига до „много добро― (фиг. 3.).

Фигура 3. Изменение на индекса за качеството на водите (WQI) на р. Осъм

 В резултат на изчисленията за качеството на речните води се установява, че в
горното течение на р. Осъм водещи са превишаванията на стойностите на допустимите
норми по показателите БПК5 и ортофосфати. В средното и долно течение основните
замърсяващи вещества са амониевият, нитритният, нитратният азот и ортофосфатите.
 Водите на р. Янтра при кв. Ябълка, Габрово, според получените резултати в
значителна част от изследвания период се намират в „много добро― качествено състояние.
Различна е ситуацията в пункта при с. Самоводене, където само през 1996 г., 2010 г. и
2014 г. речните води са „замърсени―. През останалата част от периода на изследване те се
определят като „силно замърсени―. В долното течение при с. Новград водите на р. Янтра
се определят в категория „лошо― в началото на периода и „много добро― през 2012, 2013 и
2014 г. (фиг. 4.).
 За разлика от изследваните до тук поречия за които са характерни замърсявания
основно с нитрати и ортофосфати, р. Янтра се отличава с преобладаващо превишаване на
допустимите концентрации (до 10 пъти) на показателите БПК5 и амониев азот. Във
връзка с екологично ориентираните изисквания на Наредба № Н-4 за „добро― качествено

състояние извън съответната норма остават и показателите нитрити и разтворен кислород.
Стойностите на ортофосфатите в пункта при с. Самоводене, в отделни години имат
отклонения над 25 пъти от допустимите.

Фигура 4. Изменение на индекса за качеството на водите (WQI) на р. Янтра

 От получените резултати се установява, че р. Русенски Лом, преди вливане в р.
Дунав, се отличава с води, подложени на непрекъснато антропогенно натоварване
иопределени като „силно замърсени―, с изключение на 2013 г. и 2014 г., когато
качественото състояние на реката е „критично― (фиг. 2.).
 В поречие Русенски Лом в участъкът преди вливане в Дунав, като критични
показатели се открояват ортофосфатите, нитритите и БПК5. Освен тях се регистрират
високи стойности на амониевия азот и нитратите (до 10 пъти над нормите) и ниски на
разтворения кислород (в отделни години над 25 пъти отклонение от заложените
изискваня).
 Интересен факт е перманентното състоянието на качеството на водите на р.
Царацар при с. Малък Поровец, които се определят като ‖слабо замърсени‖ за годините
2008-2014 г. (наличие на официални данни), и на р. Суха след Добрич, които са „силно
замърсени― през целия период 1993-2007 г. Тенденции и за двете реки не се установяват.
 Водещи за р. Суха след Добрич са замърсяванията с амониев азот, ортофосфати и
нитрити. Влошени са стойностите на БПК5 и разтворения кислород. По отношение на
първите три показателя преобладават отклоненията между 10 и 25пъти и над 25 пъти от
нормативно заложените изисквания. За останалите индикатори през почти целия период
най-чести са превишаванията до 10 пъти на съответните норми.
Изводи
1. По отношение на изискванията на Наредба №Н-4/2012 г. се установява, че през
по-голяма част от периода 1990-2014 г. водите на всички изследвани поречия са
„замърсени― и неизпълняващи условията за „добър― статус.
2. През изследвания период с най-много „лоши― стойности на комплексният индекс
за качество на водите е пунктът на р. Русенски Лом преди вливане в р. Дунав. Пуктовете,
в които качественото състояние на речните води е най-често „много добро― и „отлично―,
са съответно р. Янтра при кв. Ябълка (Габрово) и р. Огоста преди яз. „Огоста‖.
3. Годините, в които водите на изследваните поречия се определят като „слабо
замърсени―, т.е. намиращи се в „добро― качествено състояние, са непоследователни и се
наблюдават при всички пунктове, като най-много са за реките Лом преди Лом, р. Огоста
при с. Кобиляк и р. Царацар при с. Мълък Поровец.
4. Тенденция към подобряване на качеството на речните води се установява за някои
от изследваните реки за следните периоди: след 1994 г. за р. Огоста при с. Кобиляк, р.

Янтра при с. Новград, р. Русенски Лом и след 2000 г. за р. Арчар при с. Арчар, р. Огоста
преди яз. Огоста, р. Осъм след Ловеч.
5. Качеството на речните води незначително се подобрява към долните течения на
някои реки (р. Искър и р. Осъм), което се обяснява с по-либералните норми на
допустимите концентрации на съответните индикатори за равнинният и преки и
възможностите за самопречистване.
6. В териториален план установеното органично замърсяване (по показателите БПК 5
и разтворен кислород) в горните течения на изследваните поречия (р. Вит над Рибарица,
р.Осъм след Троян, р. Янтра при кв. Ябълка) е резултат, както от естествени процеси така
също и от периодични изхвърляния на отпадъчни води от хотелските комплекси. В
средните и долните участъци на реките от изследвания район замърсяванията имат
предимно комунално-битов и селскостопански характер.
7. Обработваемата земя която заема предимно средните и долни течения на
дунавските притоци е източник на замърсяване на речните води основно с нитрати,
нитрити и ортофосфати. Основна причина за повишеното им съдържание е използването
на по-големи количества торове от естествен и изкуствен произход. Общинските депа за
отпадъци и регламентираните и нерегламентираните сметища в населените места
замърсяват предимно с амонячни и органични съединения. Това обяснява влошените
стойности на показателите амониев азот, нитрити и БПК5.
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ОЦЕНКА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕКА БОТУНЯ
В УСЛОВИЯТА НА ЗАСУШАВАНЕ
Йордан Димитров
WATER RESOURCES EVALUATION OF THE RIVER BOTUNYA UNDER
DROUGHT CONDITIONS
Yordan Dimitrov
Abstract: The study is an analysis of the spatial-temporal changes of water resources in the river Botunya
basin for a relatively long period from the middle of the last century to today. Particular attention is paid to the
assessment of the transformation of the river flow under the influence of natural and anthropogenic factors. To
establish this impact are used and implemented various statistics and graphs analytical methods to determine the
homogeneity of the time series of river flow with different time discretion. In detail are analysed the changes in the
event of minimum flow as an indicator of the risk of drought. The results obtained can be used in the field of water
management.
Key words: water resources, indices, exceedance, disturbance, drought, integrate

Въведение
Басейнът на р. Ботуня се намира в Северозападна България. Тя е десен приток на р.
Огоста. Дължината ѝ е 68.9 км, а водосборната площ е 732 km2. Река Ботуня е вторият по
големина приток на Огоста след река Скът. Извира източно от връх Тодорини кукли (1
785 м, най-високата точка на планината Козница) на около 1550 м н.в. под името Стара
река. До гр. Вършец тече в дълбока залесена долина, след което пресича Вършецката
котловина в североизточно направление. При село Долно Озирово приема отдясно водите
на Озировска река, завива на север, след село Стояново образува широка долина заета от
обработваеми земи и навлиза в Област Враца. В този участък посоката ѝ е североизточна,
а след устието на най-големият ѝ приток река Въртешница (десен приток с дължина 38 км
и площ 292 км2), завива на северозапад, долината ѝ става асиметрична и на 1 км
североизточно от гр. Бойчиновци се влива в р. Огоста на 100 м н.в. (фиг.1)

Фигура 1. Карта на водосборната област на р. Ботуня

Опорната хидрометрична мрежа на разглежданото поречие се състои от 2 действащи
Хидрометрични станции (ХМС) и една закрита през 2006 г. (табл. 1). Използвани са
хидроложки редици за средномесечните водни количества за периода 1950-2007 (2006)г. и

месечни минимални водни количества за същия период. Въз основа на приложена
Методика на НИМХ е получена регионална зависимост между средномногогодишния
отток и площта на частните водосбори, която е използвана за установяване на оттока при
устието.
Таблица 1. Опорна хидрометрична мрежа

Цел, методи и етапи на изследването
Поставените цели и необходимите задачи за постигането им могат да бъдат
систематизирани както следва: Установяване на промените в оттока преди и след
влизането в експлоатация на по-значителните нарушители на оттока (фиг. 2); Описание на
сезонното разпределение на екстремно ниския отток и разграничаването на този през
лимитиращия период; Идентифициране на проблемни територии с потенциален недостиг
на вода през по-продължителен сух период; Определяне продължителността, обем на
дефицита, честота и интензивност на хидроложката суша (Santos et. al.,2000); Изследване
на водосбора с цел формиране програма от мерки съобразени с получените резултати.

Фигура 2. Водостопанска схема на водосборната област на р. Ботуня и част от системата
водовземания за яз. Среченска бара

Изследването на маловодието и недостига на вода се базира на определянето на
основните статистически характеристики на речния отток, оценка на тенденциите на
измеменение на водните ресурси посредством Mann-Kendall тест, както и прилагане на
методика за определяне на характеристиките на маловодието и засушаването (Tallaksen,
2004). След извършването на водостопанска оценка на повърхностните и подземни водни
ресурси (Методика ИВП) се подбират индекси позволяващи определянето на дефицитните
обеми през отделните екстремни събития, както и на генезиса и факторите за маловодието
в басейна на р. Ботуня. Наличната база данни позволява да бъдат композирани различни
времеви редици: дневни, месечни, 7-дневни или 30-дневни пълзящи средни, които след

обработка са най-често използваните за анализ и оценка на ниския отток. Съществуват над
50 (Acreman, 2009), (Pyrce R., 2004) хидрологични индекса описващи характера на
маловодието и определящи началото и края на даден засушлив период с предварително
зададена обезпеченост, която е индикатор за засушаване.
Актуалността на изследването произтича от уточнението в Europеan Environment
Agency 1997, че управлението на минималния отток е задължително условие за
поддържането на екологичното качество на реките. Те не трябва да пресъхват или
режимът им да бъде сериозно променен, за да се запазят хидроложките и екологични
функции на речната система. Европейска рамкова директива за политиката по водите –
2000/60/ЕС очертава рамката от действия и мерки в областта на водната политика на
Европейския съюз (ЕС). Изискванията са адаптирани в Плановете за управление на
речните басейни (ПУРБ), където е заложено установяването на екологичен отток.
Плановете за управление при засушаване (Drought management plan report DMP, 2008) се
базират на следните основни елементи: 1) системи за ранно предупреждение, 2)
индикатори за засушаване и прагови стойности за различни степени на засушаване и 3)
мерки за управление и постигане на специфични цели според различните етапи на
засушаване (Drought Management Guidelines, 2007).
Българското законодателство е съобразено с тези изисквания и в Закона за водите
в Чл. 116 и Чл. 117 е заложено, че всички води и водни обекти се опазват от изтощаване,
замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на
водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на
ландшафта и предотвратяване на стопанските щети. За опазване на водните екосистеми и
влажните зони се определя минимално допустим отток в реките.
Също така трябва да се посочи, че районът на изследване е засегнат от
икономическа дейност, която трябва да бъде съобразена и със съществуващите защитени
5 зони от Натура 2000, което също изисква определянето на еко оттока и екосистемните
услуги. (Табл.2) Критично засегнати могат да бъдат територии, както в горното така и в
долното течение на водосбора.
Таблица 2. Защитени зони попадащи във водосборната област на р. Ботуня

Фигура 3. Фрагмент от карта за Индекса на пожароопасност FWI (НИМХ-БАН)

Други нормативни актове, които засягат засушливите периоди са свързани с
индекса на пожароопасност. Водните запаси оказват влияние върху микроклиматични
фактори определящи относителната влажност на въздуха, а районът може да попада в
области с червен код на пожароопасност (фиг. 3).
Засушаването е естествен процес, обхващащ различни времеви граници (седмици,
месеци, години), за който няма универсална дефиниция. При по-продължителни периоди
на маловодие, водните запаси на системата могат да бъдат изтощени и да се достигне до
хидроложко засушаване. Засушаването е природно явление, което, за разлика от
наводненията, не възниква внезапно, а по-скоро постепенно. Продължителността и
обхвата на състоянията на засушаване са неизвестни, тъй като валежите са
непредсказуеми по количество, продължителност и местоположение (Drought Guidebook).

Пространствените граници са по-големи в сравнение с други природни явления (например
наводненията). Въздействията са мащабни както върху природата, така и върху хората и
икономиката, а последиците от засушаването са директни, индиректни и кумулативни.
Няма единствен индикатор/индекс за оценка на дълбочината и суровостта на сушата.
Всичко това прави засушаването и недостига на вода трудни за оценка и анализ.
В зависимост от продължителността и мащабите на проявление на засухата се
разграничават различни видове засушаване: процесът започва с метеороложко, следва
агрометеороложко, хидроложко и когато явлението достигне още по-голям мащаб на
проявление може да се наблюдава т.нар. соц.-икономическо засушаване (Alexandrov et.al.)
Въздействието на сушата може да варира значително от една териотория до
съседна, зависещо от източниците на води и използването им и степента на предварително
осъщественото планиране (Donald A., 2005). С цел оптимално задоволяване на нуждите на
обществото и опазване на речните екосистеми се налага да се определят и оценят редица
елементи и величини на водостопанските системи (фиг. 2). Налага се да се оцени
актуалната обезпеченост при съществуващите условия за различни потребители в
определен период от време и необходимостта и възможността от изграждане на нови
системи.
Водостопанските
схеми
систематизират
водовземанията
по
вид,
местоположение, размери и посока.
Водностапанските баланси са средство за идентификация на постоянни дефицити
(недостиг на вода) и на временни дефицити. Според резултатите от анализа на ВС се
разработват съответни дългосрочни стратегически мерки или краткосрочни, временни
мерки. Те се използват и за издаване на разрешителни за водоползване и заустване. Поопасните отпадъчни води се нуждаят от по- големи количества за разреждане на
замърсителя и за тази цел могат да се използват други индекси съобразени с това
изискване.
Резултати
Непараметричният тест за хомогенност на редицата на Уилкоксън показва, че тя не
е еднородна, а оттока е нарушен. Тренданализът показва че намалението е статистически
значимо. Това налага разделянето на целия период на два подпериода. Годината, в която
завършва първият и започва вторият подпериод зависи от точката на пречупване на
кумулативните криви (фиг 5). В горното течение нарушенията са забележими от началото
на 70-те, а с наслагването им, те стават забележими и в долното течение през 80-те.
При подробно проучване на кумулативните криви е установено, че в горното
течение на реката нарушенията са най-силно изразени. Изменение се наблюдава при
оттока през лимитиращия период и по-точно при проявлението на абсолютния годишен
минимум. В ограничен брой случаи продължителни засушавания се наблюдават и през
януари и февруари, но те не оказват съществено влияние върху водните ресурси.

Фигура 4. Кумулативни криви на различни хидроложки редици

Средния многогодишен отток на реката е 0,166 m3/s в горното течение и достига
4,78 m /s при устието, а модулът на оттока намалява съответно от 22 до 6,5 l/sec/km2. При
екстремните явления засягащи маловодието модулът на оттока през месеците с най-нисък
отток е 4,3 l/sec/km2, а по време на проявлението на абсолютния минимален отток е 2,3
l/sec/km2 и реката почти пресъхва (табл. 3).
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Таблица 3. Минимален отток на р. Ботуня (1950-2007)

По Методически указания (Мтодика 1976) е установено, че Лимитиращ период за
поречието на реката е юли-декември с 30 % от общия годишен отток и Лимитиращ сезон
през август-октомври с 11.5 % (фиг. 5) Най-маловоден месец при съвременните условия,
се явява септември, а при естествени условия е през м. август. Извън лимитиращия сезон
са 7 от случаите на месец с минимално водно количество.

Фигура 5. Средномесечно разпределение на оттока

За сравнение на оттока по отношение на различните цикли могат да се подберат
различни по водност подпериоди - сухи, нормални и влажни или разделяне на подпериоди
спрямо влизане в експлоатация на основните нарушители на оттока. Наблюдава се общо
намаление на оттока за подпериода 1973-2007 спрямо 1950-1972 (фиг. 6). При Зелени дел

то е над 35 % от 0,236 на 0,174 m3/s. Средният годишен минимум при Зелени дел е
намалял от 0,106 на 0,045 m3/s. В средното течение при Стояново, където реката
компенсира част от нарушенията, намалението на оттока не е толкова изразено – 17 %, а
при Заножене намалението е 30 %. Следователно териториите с потенциален дълбок
недостиг на вода през по-продължителен сух период са тези над гр. Вършец.
За ненарушения период 1950-1972 всички месеци са с най-големи водни
количества, освен месец август, който е с най-малкия, което е индикатор за това, че оттока
е с нарушен естествен режим. При съвременните условия месецът с най-нисък отток е
септември. Причина за това, е пускането в експлоатация на водохващането от 80 л/с към
яз. Среченска бара (фиг.2).

Фигура 6. Месечно разпределение на оттока през различни подпериоди

Установените по трайностната крива прагови стойности (фиг. 8) показват, че
екологичния минимум за месечните водни количества е 0,021 m3/s, а прагът който може да
служи за индикатор за начало на засушаване Q75 е 0,045 m3/s. Ниските стойности на
Индекс Q95/Q50 = 0,127 са индикатор за нестабилно подземно подхранване. След избора
на индекс Q90 или Q75, използвания индивидуален подход за определена година дава
възможност да се установят случаите под дадената прагова стойност за дадената година и
да се определят параметрите на дефицитните обеми под нормата. Като пример може да
послужи 1974 г., когато под Q90 са 86 поредни дни, а среднодневния дефицит под Q75 е
3200 m3/d или 0.037 m3/s.

Фигура 7. Прагови стойности за годишни, месечни и минимални водни количества

Основния извод, който може да се направи е, че причиненото от антропогенната
дейност нарушение води до по-продължителни и по-маловодни периоди. За
неутрализиране на дефицитите интегрирано и устойчиво, могат да се препоръчат мерки
като изкуствено подхранване на подземните води през валежните периоди, както и
изграждане на нови или възстановяване на съществували в миналото влажни зони, които
да ретензират обеми по време на високите вълни.
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ХИДРОЛОЖКИ РЕЖИМ НА Р. БАТОВА – АНАЛИЗ И КОНКРЕТНИ
ПАРАМЕТРИ
Анна Йорданова, Весела Райнова
HYDROLOGYCAL REGIME OF BATOVA RIVER – ANALYSIS AND FIXED
PARAMETERS
Anna Yordanova, Vesela Rainova
Abstract: Batova River is a river in northeastern Bulgaria, Varna Region - Dobrich municipality, flowing
into the Black Sea. It is the only undried up river in this part of Bulgaria. In the paper a hydrological analysis of the
river is made. There are determined:
 The main statistical characteristics of Batova river;
 Statistical characteristics of the average monthly river flow;
 Monthly distribution of the runoff;
 Graphical relationship between the average monthly runoff and the watershed area for the river valley.
Key words: river, hydrology, run-off, analysis.

1. Характеристика на хидроложките условия.
Батова река (или Батовска река) е река в Североизточна България, Област Варна —
община Аксаково и Област Добрич — общини Добричка и Балчик, вливаща се в Черно
море. Дължината ѝ е 38,7 км.

Фигура 1. Водосбора на p. Батова

Батова река /фиг.1/ води началото си под името Кавакдере от карство извор-чешма
"Паласчешме" на 309 м н.в. във Франгенското плато, на 1,2 км югозападно от село
Куманово, Община Аксаково. Започва като малък поток, който отначало тече успоредно
на морския бряг. По цялото си протежение е в каньоновидна долина със залесени,

свлачищни склонове. До село Долище течението ѝ е със северно направление, след което
прави голяма дъга, изпъкнала на север, като заобикала Франгенското плато и при село
Кранево се влива в Черно море.
До село Оброчище реката запазва коритообразната форма на долината и след това
реката се влива край курорта "Албена" като формата става трапецовидна. Общо взето
долината на реката се разширява от изворите към устието, където тя достига широчина 8
м. Общата дължина на река Батова е 39 км., като само долното течение минава през
района на ДЛС "Балчик". Дъното на реката в долното течение е тинесто.
В миналото река "Батова " е протичала през резервата "Балтата" по няколко ръкава,
но през 1930-1935 год е прокопан канал, по който тя се влива в Черно море. Река Батова в
най-долната си част подхранва най-северната лонгозна гора в България, където е обособен
резервата "Балтата" .
Североизточната част на района се пресича от суходолието "Гьоренско дере" и
"Шабленско". През по-голяма част от годината тези суходолия са безводни. Обикновено
води се появяват напролет при бързото топене на снеговете, а през останалите сезони при интензивни валежи. Тези суходолия се характеризират с широки и заравнени легла, а
бреговете им са наклонени до стръмни. Долините на суходолията "Гьоренско" и
"Шабленско" са заети в долните си части от Дуранкулашкото и Шабленското езеро.
Площта на водосборният басейн на Батова река река е 333 км2. Основни притоци са
Чатмадере - ляв приток, Изворска река (15,5 км) - ляв приток, Голямата река – десен
приток. Реката има зимно-пролетно пълноводие, което започва през ноември, достига
максимума си през февруари и завършва през май. Останалите 5 месеца са маловодни с
най-ниска стойност през юли и август. Среден годишен отток при село Оброчище — 0,72
m3/s. По течението на реката са разположени 5 села - Долище, Батово, Църква, Оброчище
и Кранево.
Устието на река Батова е обявено за поддържан резерват Балтата с площ 204.69
хектара. Лонгозната гора там е основно от полски ясен, полски бряст, типични за гората са
лианите и увивните растения. Срещат се и много редки растения, от които 16 са включени
в Червената книга на България.
2. Отток на повърхностните води
2.1. Средногодишен отток
Средногодишният отток в басейна на река Батова се определя от равнинният
характер на района и пропускливостта на почвата, които не са позволили да се образува
по-гъста речна мрежа. По данни на хидрометеорологична станция при с. Оброчище, за
годишен период 1949-1982 години, средният дебит на р. Батова е 0,726 куб.м/сек., а
твърдият отток по проби взети от плаващи наноси се движи от 0,006 г/л. до 55,793 г/л.
Таблица1. Основни статистически характеристики на р. Батова
за периода 1949 - 1982г.

Река пункт

Годишни стойности
Площ Дължина
Средно
A
L
M=Q/A Средно Qmin Средно Qmax
многогодишно Q
Cv
km2
km
l/s/km2
m3/s
m3/s
3
m /s

ХМС 41800 / 16
р. Батова,
333
с. Оброчище

39

0,726

2,134

0,204

18,521

Cs

0,312 0,58

Фигура 2. Хидрограф на речния отток при ХМС 41800/16
на р. Батова при с. Оброчище

Периодът 2010-2014г. прилича на периода 1960-1966г., т.е. през последните
години се наблюдава сух период. Дали той ще е траен и свързан с климатичните
промени - е необходимо по-продължително и комплексно изследване.
Таблица 2. Статистически характеристики на средномесечния речен отток
за периода 1949-1982г при ХМС 41800
месец
I
Qcp
2,435
1,157
cp
CV
0,475
CS
1,015

II
2,444
1,270
0,520
1,139

III
2,617
1,317
0,503
2,279

IV
2,230
0,979
0,439
1,089

V
2,171
1,218
0,561
1,738

VI
1,742
1,226
0,704
1,929

VII
0,936
0,594
0,635
1,428

VIII
0,903
0,550
0,609
1,076

IX
1,132
0,538
0,475
0,290

X
1,707
0,791
0,463
1,321

XI
2,062
0,804
0,390
0,758

XII
2,460
1,118
0,455
0,676

Таблица 3. Статистически характеристики на средномесечния речен отток
за периода 2010-2014г при ХМС 41800
месец I
Qcp
0,709
cp
0,292
Сv
0,411
Сs
1,974

II

III

IV

V

VI

1,398
1,654
1,183
2,200

0,647
0,225
0,348
1,588

0,606
0,092
0,152
1,606

0,632
0,150
0,237
-0,505

0,774
0,683
0,882
2,086

VII
0,458
0,223
0,486
0,471

VIII
0,275
0,093
0,338
0,749

IX
0,250
0,064
0,258
1,273

X
0,426
0,114
0,268
-1,132

XI
0,426
0,039
0,092
0,922

XII
0,659
0,212
0,322
0,109

2.2. Вътрешногодишно разпределение на оттока
Вътрешногодишното разпределение на оттока в басейна на река Батова се
определя от климатичните особености на преходно-континенталната климатична
подобласт.
Таблица 4. Процентно разпределение на оттока по месеци
за периода 1949 - 1982г.
Река \ пункт
ХМС № 1800/16
р. Батова,
с.Оброчище

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

10,9 12,1 11,3 9,6 9,4 8,0 4,4

3,9

X

XI

XII Годишно

4,8 7,3 8,6 9,6

100

Реката има зимно-пролетно пълноводие, което започва още през ноември,
достига максимума си през февруари и завършва през май.
Останалите 5 месеца са маловодни с най-ниска стойност през юли и август.
Среден годишен отток при село Оброчище — 0,72 m3/s
Вътрешногодишно разпределение на средномесечния речен отток
при ХМС 41800 / 16 на р.Батовска при с.Оброчище

водни количества Q[м3/сек.]
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Фигура 3. Вътрешногодишно разпределение на средномесечния отток
при ХМС 41800/16 на р.Батова при с.Оброчище

Разработката “Определяне на средни,
минимални и максимални водни
количества с различна повторяемост” на НИМХ към Договор No 3493 / 21.05.2003 г.
между МОСВ и НИМХ "Обслужване на мрежите на НИМХ за мониторинг на валежите,
подземните и повърхностните води, в т. ч. и твърд отток през 2003 г." дава следните
резултати с данни за 1949-2002г.:
За река Батова с. Оброчище хидрографът на месечните стойности, както и
годишните стойности на оттока, е приет без изменение, поради липса на значими
нарушения. НС ―Каварна‖ използва и част от водите на р. Батова.
Таблица 5. Основни статистически характеристики на р.Батова
за периода 1949 - 2002г.

№ ХМС
16 / 41800

ХМ станция
Батова река – c.Oброчище

95% обезпеч. на
5% обезп.
Средно мес.
min ср.мес.
на max
Q [m3/s]
Q [m3/s]
регистр.
естеств. Q [m3/s]
регистр. естеств.
0,055
0,055
47,856
0,632
0,632

На фиг.4. са изведената графична зависимост между средно-многогодишното водно
количество (Qo, m3/s) и площта на водосбора (F, km2), получени за поречието на р. Батова.
По нея могат да се определят нормите на оттока във функция от площта на водосборната
област.
Таблица 6. Графична зависимост между средно-многогодишното водно количество Qo
и площта на водосбора, получени за поречието на р. Батова
Принадлежност към уравнение
№ ХМС
41800

Qo(F)
m3/s

Qmin95%(Qo)
m3/s

Qo = 0,0034.F0,9004

Qmin95% = 0,0945.Qo1,3603

Фигура 4. Зависимост между средномногогодишното водно количество
и площта на водосбора

3. Изводи
Река Батова е единствената непресъхваща река в района. Характеризира се с:
1. Равнинният характер на района и пропускливостта на почвата не са позволили да
се образува по-гъста речна мрежа.
2. Пълноводието се дължи на топенето на снежната покривка, при което нивото на
водата се повдига и залива големи пространства, особено под село Оброчище. Маловодие
- от юли и продължава до края на септември - е с водни количества от подземни води и
летни валежи.
3. За река Батова при с.Оброчище хидрографът на месечните стойности, както и
годишните стойности на оттока са приети без изменение, поради липса на значими
нарушения.
4. Наблюдава се през последните години 2010-2015 засушаване.
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КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
НА Р. БАТОВА
Весела Райнова, Анна Йорданова
COMPLEX EVALUATION OF THE SURFACE WATER QUALITY FOR BATOVA
RIVER
Vesela Rainova, Anna Yordanova
Abstract: The water is one of the main components of the environment, from whose quantitative and
qualitative state depend largely the balance in nature and the existence of the life in generally. The achievement of
good water status should be an aim for each river basin. The comprehensive water characteristics aims (through a
number of indicators, which characterize the physical, chemical and biological properties of the water) to determine
the water quality and the opportunities for its usability on the one hand and the identification of a program of
measures to improve the water body state from another.
Key words: river, quality

1. Въведение
В настоящия доклад, основният акцент е поставен върху оценката на качеството на
водите по физикохимични елементи за качество, осигуряващи интегритета и
функционирането на водните екосистеми. В българското национално законодателство,
чрез Наредба Н – 4 от 14.09.12 г. за характеризиране на повърхностните води, се уреждат:
реда и
начина за характеризиране, класифициране и представяне на
състоянието/потенциала на повърхностните водни тела (ПВТ), както и типовете ПВТ за
всяка категория повърхностни води и специфичните референтни условия за тях.
2. Материали и методи
Проведеното изследване е с цел да се установи качеството на повърхностните води,
посредством съпоставяне на резултатите по избраните физикохимични елементи за
качество и съответните показатели, с регламентираните в Наредба № Н - 4 гранични
стойности. Този анализ се базира на резултатите мониторинговата дейност извършвана от
МОСВ за периода 1990 – 2014г. и преценено въз основа на действащото екологично
законодателство в Европейския съюз и страната. Предоставената информация включва
само общите показатели/табл.1 /за оценка на качеството на водите. Данни за приоритетни
вещества , тежки метали и специфични замърсители не са предоставени. Затова е
използвана оценката направена в Плана за управление на речните басейни – Черноморски
район.
Таблица 1. Показатели от измерванията на БИ
R11,
Показатели/
състояние
Отлично
Добро
Умерено

О2
mg/l
8,50 –
6,00
6,00 –
5,00
<5,00

рН

Ел.пр.
μS/sm

NH4,
mg/l

NO3,
mg/l

NO2,
mg/l

Nmg/l

PO4,
mg/l

P –, БПК5,
mg/l mg/l

–

850

<0,30

<1,00

<0,03

<1,0

<0,07

<0,15

6,5 –
900
8,5
–
>900

0,30 –
0,65
>0,65

1,00 –
2,50
>2,50

0,03 –
0,06
>0,06

1,0 –
2,5
>2,5

0,07 –
0,15
>0,15

0,15 –
2–5
0,3
>0,3
>5

<2

3. Резултати
3.1. Оценка по биотична елементи
Биотичен индекс
Измерванията по Биотичен индекс са извършвани в два пункта – при с.Батово и в
устието - комплекс Албена. Предоставена е информация за периода от 2005 до 20014г.
За пункта при с.Батово има измервания за 2006г и 2009г. Стойностите варират между 2 и 3
и по Наредба №4 по БИ състоянието на реката е умерено.За пункта при К-с Албена има
предоставена информация за периода от 2006 до 2014г. За 2011 и 2014 състоянието е
добро. За 2006г, 2007г., 2008г., 2010г. състоянието по БИ е умерено, а за 2009г. е отлично.
Таблица 2. Резултати от измерванията на БИ

Име
Батова от с.Батово
до устие
Батова от с.Батово
до устие

Пункт
с.Оброчище
Албена,
устие

БИ
БИ
2014 2011

БИ
2010

БИ
2009

БИ
2008

БИ
2007

2-3
3

3

2

3.5

БИ
2006
2-3

2

2-3

пресъхнала

Общ брой таксони
Измервания са предоставени за две години 2009г. и 2014г. Стойността на двете
измервания е 15, което отговаря на отлично състояние по този показател.
IPS - Индекс на чувствителност към замърсяване
Предоставена е информация за 2014г и състоянието по този показател е добро.
Риби - състоянието е определено като ‗лошо‘.
3.2. Хидроморфологични елементи
Физическата структура и динамиката на потока на речните системи са много важни
елементи за определянето на екологичния статус.Хидроморфологичните елементи за
качество трябва да се прилагат за разграничаване на много доброто състояние,
съпоставимо с естествени, неповлияни от човека условия.
Съгласно Рамковата Директива за водите, няма релевантни Европейски директиви за
определяне на значимото натоварване от хидроморфологични изменения. За тази цел
оценката е съобразена с предложената методика за определяне на натоварването от
хидроморфологични изменения, водещи до екологични последствия от ръководство по
―Прилагане на Рамкова директива за водите на ЕС в България‖ разработвано по
Международен проект TWINNING BG 03/1В/ЕN.
Като „хидроморфологични изменения‖ се обобщават:
А. Водочерпене от повърхностни води: За питейно-битово водоснабдяване, за
напояване, за риборазвъждане и животновъдство, за промишлеността и туризма.
Водочерпене от повърхностни води става задължително след издаване на
разрешително за водоползване. В БДДР има подробна информация относно целта,
местоположението и обема на отнетите водни количества за водните тяла.
Минималния воден отток при съблюдаване на екологичните проблеми след
водоползвания е регулиран със Заповед N183 от 18.11.2003 на Министъра на МОСВ за
определяне за минималния допустим отток. За някой ползватели се сравнява с
разрешенията за право на водоползване, дали при водочерпенето е определен екологично
определен минимален отток. Много водохващания са свързани с подприщителни
съоръжения и са свързани и с проблема на регулиране на оттока.
Б. Регулиране на оттока - Необходимо е да се определят значимите регулирания
на оттока: язовири; бентове и диги; корекции на реки; напоителни канали; преливане и
деривация на вода; изградените хидротехнически съоръжения;

В. Изсичането на крайречната растителност, независимо от какви подбуди е
предизвикано – дали за прочистване на речното корито за предпазване от наводнения или
за освобождаване на земи за земеделски дейности, води до: повишаване на температурата
на водата; безпрепятствено преминаване на биогени чрез подпочвените води от
обработваеми земи. При наличието на пояс от крайречна растителност, до 90% от тези
биогени се улавят и оползотворяват, преди да достигнат до речното течение.
Корените на растенията и особено на дърветата имат много важна структурна роля
в поддръжката на речните брегове, тъй като те задържат почвените частици и не
позволяват на водата да ги отнесе. Обезлесяването, създаването на обширни орни земи,
урбанизацията и откъсването на заливните територии води до намалена ретензионна
способност на водосбора да поема валежите, да ги задържа и постепенно да ги
освобождава в реките.
В резултат на това водният отток е силно променен. Наводненията са по-чести и
достигат до по-високи нива, а периодите на суша са по-дълги. Добре известно е, че
обезлесените територии лесно ерозират и са предпоставка за формиране на порои. В
урбанизираните територии, където възможността за инфилтрация (попиване) на
дъждовните води е сведена практически до нула поради асфалтирането и бетонирането на
по-голямата част от площите, времето, за което дъждовните води достигат до реката е
много по-кратко, отколкото в естествени условия. Това води в крайна сметка до големи
наводнения, тъй като при по-интензивни валежи огромни количества води достигат до
реката в едно и също време и тя няма капацитет да ги поеме.
Крайречните заливни територии играят ролята на буфери, където се разлива част
от водата, като по този начин се забавя и притъпява пика на високата вълна. След това
част от водата се връща постепенно в реката, намалявайки периода на маловодие.
Регулирането на оттока визира основно проблема на пропускливостта на речното легло.
Липсата на пропускливост влияе върху водното тяло нагоре и надолу по течението .
Всички биологични качествени елементи варират, в съответствие с изискванията на
местообитанието им и процесите свързани с хидроморфологичните качествени елементи и
динамиката на потока и оказват силно влияние при определянето на основния състав на
съобществата на флората и фауната. От особено значение са въздействията на тези
елементи върху субстрата, разлагането на органичните вещества и степента на
взаимодействие с крайречната зона, ако делът на хидроморфологичните изменения е под
20% за цялото ВТ.
Може да се предположи, че не са налице трайни хидроморфологични нарушения за
цялото водно тяло много добро състояние 21 - 40 % добро; 41 – 60% - умерено; 61 – 80 %
- лошо; 81 - 100% - много лошо.
По р.Батова има изграден един язовир Ляхово. Има изградени 8 водохващания за
напоителни системи. Оценката на състоянието по хидроморфологични качествени
елементи е добро.
3.3. Физикохимични показатели
3.3.1 Основните замърсители в поречието на р.Батова
Точкови източници на замърсяване: Това са рудник край с.Църква – Евроманган и
Зирас фиш ЕООД – рибарник
Дифузни източници на замърсяване: гори, неполивни ниви, овощни градини ;
Източници с битов характер – населени места под 2000е.ж. без канализационни
мрежи и населени места без пречиствателни станции.
3.3.2. Оценка на физикохимичните показатели на водите на р.Батова
Известно е, че функционирането на водната екосистема е в тясна зависимост от
температурата. Биотата и някои физикохимични процеси (разтворимост на кислород,
хидрофобни взаимодействия) са особено чувствителни към температурни промени.

Температурните колебания могат да са резултат от естествени процеси (като част от
нормалните дневни и сезонните цикли) или от антропогенна дейност (измерените
стойности показват в каква степен нормалният за екосистемата температурен режим е
нарушен от човешката дейност). Често може да се прогнозира загуба или промени в
естествената биота, ако продължителността на температурните промени надвишава
приемливия за ендемичните видове диапазон (напр. превишение от 10оС, обикновено води
до удвояване на физиологичните изисквания на организмите, измерени чрез консумация
на кислород). Термичните промени могат да доведат до промени в растежа на
организмите, техния метаболизъм, размножаване, мобилност и модели на миграция, както
и до по-ниски обща плътност, таксономично разнообразие или очевидно доминиране на
определени видове (увеличаване на продуктивността на нежелани видове).

Фигура 1. Средногодишни максимални и минимални стойности
на температурата на водата на р. Батова за периода 1990 – 2014г

Активната реакция (рН), като мярка за киселинността, респ. алкалността на водите се
измерва по две основни причини. От една страна, ниски стойности на рН могат да доведат
до значително увеличаване на токсичността на някои замърсители (напр. амоняк, цианиди,
сероводород, алуминий, Collier and Winterbourn, 1987; Alabaster and Lloyd, 1982; CCREM
1991; Klontz, 1993), а от друга – до преки неблагоприятни въздействия върху водната
биота, повлиявайки физиологичното й функциониране (USEPA, 1986b; CCREM, 1991).

Фигура 2. Средногодишни максимални и минимални стойности
на рН на водата на р.Батова за периода 1990 -2014г.

рН на водата влияе на такива жизнени процеси като потреблението на кислород,
вегетативното размножаване, образуването на зооспори, проницаемостта на телесната
покривка за газове, соли и др. Стойностите на рН не надхвърлят нормите за добро
състояние на водното тяло, а именно се изменят в диапазона от 6.5 до 8.5 за първия
период, но за втория максималните сойности измерени в периода от 2000 до 2006г
превишават горната граница от 8.5 т.е водите на реката са с изразен алкален характер.

Концентрацията на разтворения във водите кислород е в пряка зависимост от
температурата, солеността, биологична активност и скоростта на трансфер на кислород от
атмосфера (основен източник на кислород в една екосистема). Органичната материя от
канализационни отпадъчни води или мъртъв растителен материал, който е лесно достъпен
за микроорганизмите (особено аеробни хетеротрофни бактерии), оказват най-голямо
влияние върху концентрациите на разтворения кислород. Действителното изчерпване
зависи от натоварването с биоразградимата органична материя и дейността на
микроорганизмите. Разтвореният кислород е и най-важният фактор, контролиращ
флуктуациите при нутриентите и тежките метали (Forstner and Wittmann, 1981; Forstner
and Salomons,1991; Salomons and Forstner, 1984, 1988).
Ниските кислородни концентрации могат да доведат до значително увеличаване на
токсичността на някои замърсители (цинк, олово, мед, пентахлорфенол, цианиди,
сероводород, амоняк, Davis 1975), както и до неблагоприятни последици за ефективнто
функциониране на водната фауна (Doudoroff and Shumway, 1970; EIFAC 1973; Davis, 1975;
Alabaster and Lloyd, 1982; USEPA, 1986a; Boyd, 1990).

Фигура 3. Средногодишни максимални и минимални стойности
на разтворения кислород във водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.

Биологичната потребност от кислород (БПК5), като мярка за изразходвания кислород,
по време на биохимичното разграждане на органична материя, е важен параметър при
оценката на качеството на водите, предвид факта, че голяма част от индексите,
характеризират чувствителността на съответния биологичен елемент за качество към
натоварване с биоразградима органика. Високите концентрации на БПК 5 са индикатор за
високо органично съдържание във водите, т.е. мярка за органичното замърсяване.
Стойностите на този показател надвишават неколкократно зададените стойности за добро
състояние.

Фигура 4. Средногодишни максимални и минимални стойности
на насищането с кислород в % на водата на р. Батова за периода 1990 - 2014г.

Фигура 5. Средногодишни максимални и минимални стойности
на БПК5 на водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.

Друг такъв показател е окисляемостта. Електропроводимостта, като мярка за общата
концентрация на неорганични йони във водата (главно Na+ и Cl-, но също и Ca2+, Mg2+, K+,
CO32-, SO42-) и лимитиращ фактор за разпространението на много водни организми, е
важен индикатор за евентуални промени в химическото естество на водната екосистема,
осигуряващ „предупреждение― за потенциални загуби на естествена биота. По принцип
сладководната флора и фауна са особено уязвими при високи стойности на
електропроводимостта (над 1000 μS/cm). В случая за добро състояние на реката се приема
стойност на 900 μS/cm. От графиката се вижда, че тази стойност е превишена за малка
част от замерванията . Състоянието по този показател е умерено.

Фигура 6. Средногодишни максимални и минимални стойности
на електропроводимостта на водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.

Биогените (хранителните вещества) са поддържащо звено в процесите на първичната
продуктивност във водните екосистеми. При оптимални температура и светлина те се
асимилират бързо, често причинявайки еутрофикация на водите, със съпътстващи
негативни явления (дефицит на кислород, смъртност на придънни хидробионти и др.).
Най-важна роля в тези процеси имат минералния азот в трите си форми и фосфатите.
Амониевите йони се натрупват в природните води при разтварянето на газа амоняк (NH 3)
във водата. Амонякът присъства в отпадъчните води на животновъдните комплекси и
някой промишлени предприятия.
Наличието на амониеви йони в концентрации надвишаващи фоновите значения е
показател за скорошно замърсяване и близост на замърсителя (пропукана канализационна
тръба, складирана оборска тор или азотни торове и др.). Пределно допустимото
съдържание на амониеви йони във води за постигане на добро екологично състояние е от
0,3 до 0,65m/l.
Причина за замърсяването на водата с нитрати може да бъде както природна така и
антропологическа. В резултат на дейността на бактериите във водоемите амониевите йони
могат да преминат в нитратни йони, освен това по време на буря известно количество

нитрати се образува при електрическия разряд - мълниите. Основен антропогенен
източник за просмукването на нитрати във водата са битовите отпадъчни води и водите
оттичащи се от полетата наторявани с нитратни торове.Пределно допустимата
концентрация на нитрати във води за добро екологично състояние е 2,5mg/l.

Фигура 7. Средногодишни максимални и минимални стойности
на NO3 на водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.

Нитритите са междинен продукт в бактериологичния процес на окисление на амоняка
до нитрати или обратно – редуцирането на нитратите до азот и амоняк. Най-високо
съдържание на нитрити във водата се наблюдава през летния период и е свързано с
жизнената дейност на някой микроорганизми и водорасли. Съдържанието на нитрити е
важен санитарен показател. Пределно допустимата концентрация във водите на реките от
тип R11 e 0, 06 mg/l. За р.Батова тази стойност се превишава през 2001г. от разглеждания
период.
За периода след 2007г. са предоставени и измервания на органичен азот. Нормата за
добро състояние на този показател е от 1 - 2,5 mg/l. Средните и максималните стойности
превишават тази норма.

Фигура 8. Средногодишни максимални и минимални стойности
на NO2 във водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.
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Фигура 9. Средногодишни минимални и максимални стойности
на NH4 във водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.

Кръговратът на фосфора в хидросферата също както при азота се основава на
микробиологични процеси. Важен антропогенен източник на фосфор във водните системи
са детергентите, много от които съдържат полифосфати (натриев триполифосфат), които
при хидролиза се разлагат до хидрогенфосфатни йони. Миграцията на фосфора в
хидросферата завършва на дъното, където се утаяват неразтворимите му съединения.
Утайките, като склад на фосфор влияят върху съдържанието му във водата. От там
фосфора постъпва във водата и предизвиква еутрофикация на водните басейни.

Фигура 10. Средногодишни минимални и максимални стойности
на PO4 във водата на р.Батова за периода 1990 - 2014г.
Таблица 3. Оценка на екологичния статус на р.Батова
/използвана е информация от ПУРБ Черноморски район 2010 – 2015г/
Хидроморфологични елементи Биологични елементи Физикохимични показатели
добро
добро
умерено

4. Заключение
Въз основа на получените резултати и направения анализ се установи, че екологичното
състояние на р.Батова е в категориите от умерено до добро. За оптималното използване на
водния ресурс с гарантиране на неговото бързо възтановяване е необходимо да се вземат
следните по-важни мерки:
1. Осигуряване на управлението на водния ресурс на басейнов принцип
2. Допълнително регулиране на оттока
3. Консервирени и ликвидация на сондажи, разкриващи поземни води на самоизлив,
които не се използват.
4. Осигуряване на пречистване на отпадъчни води от населените места, т.е.
проектиране на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от
населените места.
5. Подобряване на управлението, използването и опазване на водните ресурси в
поливното земеделие
6. Спазване на програмата от мерки за ограничаване
и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници.
7. Преоценка на изградените напоителни системи по отношение на тяхната
водообезпеченост и качество на водите, както и въвеждане на подходящи методи и
средства за измерване както на количеството, така и на качеството на водата в
напоителните системи.
8. Подобряване на качествения и количествения мониторинг, осигуряващ данни за
ефективното управление на водите, като този мониторинг е в съответствие с Европейските
нормативни разпоредби за стандарти за пробонабиране, анализ и оценка на качеството на
водите, при което се получават съпоствими данни.
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ГЕНЕЗИС И ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕЧНАТА ДОЛИНА НА РЕКА БЛАГОЕВГРАДСКА
БИСТРИЦА МЕЖДУ СЕЛО БИСТРИЦА И ГРАД БЛАГОЕВГРАД
Мирослав Иванов
GENESIS AND QUATERNERY EVOLIUTION OF BLAGOEVGRADSKA BISTRICA
RIVER VALLEY BETWEEN VILEAGE OF BISTRICA AND CITY OF BLAGOEGRAD
Miroslav Ivanov
Abstract: Detail description of the river valley morphology and hypothesis about the genesis of Bistrica
river valley in the research area has been given. Attempt for classification, of the flat surfaces types along the river
valley slopes and their relation to the under laying lithology and existing fault system is made. A relation between
the river valley genesis and the modern tectonic activity with positive polarity as well as normal faults system is
presented. A classification of the river valley terraces according the absolute height above river valley bottom is
made. Analysis of the sediments, along the river valley and correlation with the known Neogene sediments in the
area is done.
Key words: River Valley, River terrace, Modern tectonic movements, Neogene Sediments

Въведение
Речните долини са резултат от ерозионната дейност на постоянно течаща вода и са
едни от характерните елементи на релефа на отличаващата се с блоково-разломен строеж
територия на Югозападна България. Рилската куполна морфоструктура се характеризира
с центробежна речна мрежа, като основните отводнителни артерии са тектонски
предиспонирани и съвпадат със стръмно затъващи нормални разломи от разседен тип и
система от притоци развити по пресичащи основните разломни линии стръмни или
листрични разломни нарушения. Генезиса на речната долина на Река Благоевградска
Бистрица е със сходен тектонски преопределен характер следвайки в обхвата на
куполната морфоструктура стръмно разломно нарушение с източнo-западна посока(фиг.
1). Което динамично си Взаимодейства със система от листрични или стръмни ралзоми с
предимно северно-южно направление(фиг.2).

Фигура 1.
Нормални стръмно затъващи разломи надлъжни на речната долина

Обект на настоящето изследване е аналитичната интерпретация на данните от полевите
изследвания събрани за фациалните особенности на Неоген-Квартернерните седименти
изграждащи Бараковската свита в землището на с. Дъбрава, североизточно от Благоевград,
съвременната тектонска активност и тяхната генетичната връзка с развитието и
еволюцията на речната долина на река Благоевградска Бистрица между село Бистрица и
гр. Благоевград.

Фигура 2.
Листричено разломляване на долиният склон с посока север-юг

За изясняване на съвременните тектонски движения са извършени полеви
изследвания на долинните склонове и заравнени площадки, както и на съвременните
пролувиални наносни конуси в обхвата на съвременното долинно дъно. Въз основа на
фациален и веществен анализ на скалните късове в разглежданите седименти, като ключов
момент е определено проследяването на реперни валуни от средно до едро зърнести
Биотитови гранити. В резултат на това е представена хипотеза за наличието на два етапа в
еволюцията на речната долина, свързани с различна геотектонска обстановка в пост
Неогенската еволюция на изследваната територия.
Географска обстановка
Река Благоевградска Бистрица е река ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 41
км. Отводнява големи части от Югозападния дял на Рила,извира от 2546 м н.в., на 300 м
югоизточно от Голям Мечи връх (2617 м) в Югозападна Рила. Отначало, до хижа
"Македония" тече на юг, а след това на запад през резервата "Парангалица" като буен
планински поток сред дълбока и силно залесена в вековни иглолистни гори долина[9].

Фигура 3.
Изследваната територия с малката стрелка с. Бистрица, с голямата Благоевград

След като приеме отляво пълноводни притоци, идващи от резервата, вече уголемена
реката тече на запад в дълбока със стръмни склонове долина. След село Бистрица реката
завива на югозапад, а склоновете на долината са силно еродирали. След това образува

голям наносен конус, върху който е разположен град Благоевград и се влива отляво в река
Струма, на 321 м н.в., в квартал "Струмско" на град Благоевград. Площта на водосборният
басейн на реката е 234 км2, което представлява 1,35% от водосборния басейн на река
Струма. Река Бистрица е с преобладаващо снежно-дъждовно подхранване с късно
пролетно пълноводие (май-юни) и зимно маловодие (февруари). Среден годишен отток в
устието — 3,17 m3/s, при село Бистрица — 2,96 m3/s[9]. Благоевградска Бистрица разделя
Югозападна Рила на две главни била– Северно, което се дели на Мечивръшки и
Царевишки дял и Южно- обхващащо Парангалишки, Капатнишки и Хърсовски дялове.
Обект на настоящото изследване е речната долина след с. Бистрица отличаваща се с рязка
смяна в посоката на речната долина от Югоизток-Северозапад с Западна.
Геоложка обстановка
Речната долина в изследвания участък е развита в метаморфния гнйсово-мигматитов
скален комплекс на Малешевска група, представен от биотитови, двуслюдни гнайси и
мигматити с долно протерозойска възраст[7] Локалните литожки различия се изразяват в
различна ерозионна устойчивост на биотитовите и двуслюдните гнайси и гнайсошисти,
който са ерозионно по неустоичиви и подложени на активни изветрителни процеси и
овлажняване имат склонност към глинясване. В допълнение на тези различия, по
протежение, перпедндикулярно или косо на речната долина скалната основа, е подложена
на значителна тектонска преработка от пресичащи се перпендикулярно и косо тектонски
нарушения от различен порядък. В резултата на това в местата на пресичане се образуват
„мини грабени―-долинни разширения запълнени с млад, холоценски и съвременен
седиментен материал, със състав подобен на скалният материал, участващ в геоложкият
строеж на водосборният басейн главно бититови и двуслюдни гнайси, мигматити,
амфиболити, пегматитови късове и средно до едро зърнести биотитови гранити.
Долинните склонове на места са покрити, от добре изразена изветрителна покривка
преминаваща в делувиално-пролувиални наслаги в периферията на долинното дъно. По
протежение на десния долинен склон в обхвата на билния вододелен рид, развит в
землището не село Дъбрава метаморфният гнйсово-мигматитов скален комплекс на
Малешевска група е покрит с неогенско-квартернерни седименти, влизащи в състава на
Бараковската свита според[1],[8] или Слатинският теригенен лито комплекс според [10] В
най-долното си течение речната долина е развита в седиментите на Джерманската свита
[1],[8], в която чрез сложни латерални зацепвания формиран и съвременния холеценски
наносен конус, запълващ част от ерозионното долинно разширение на река Струма в
обсега на Благоевградския грабен.
Морфология на речната долина
Речната долина в изследваната територия се отличава с v- образен напречен профил
с праволинейни склонове, в редки случай в обхвата на които са запазени заравнени
площадки с различен генезис. Долината поради различната тектонска активизация на
двете крила на разседното нарушение, контролиращо квартернерното Ѝ развитие се
характеризира с асиметричен профил с по високо издигнати леви склонове и добре
развита лява приточна мрежа с дълбоко вкопани, с профил близо до този на равновесие
суходолия и приточни реки. Долинното дъно е тясно. На места главно в точките на
пресичане, между надлъжните, стръмни разломни линии, контролиращи развитието на
речната долина в постранноплейстоценският еволюционен етап и суб-перпендикулярна
разломна мрежа, са оформени долинни разширения запълнени с съвременни холоценски
седименти представени под формата на първа над заливна тераса с височина от 1-2 до 3
метра над съвременното речно легло и пролувиални наносни конуси, по челото на който е
развита втора над заливан тераса с височина 8 до 10 метра. Речна тераса с височина 150 м
със запазени следи от речен алувий и характерни морфоскуплтурни белези, бе установена
в райoна на махала Тепавицата(фиг. 4).

Фигура 4.
Висока речна тераса с относителна височина 150-155 м.
Заравнени, с дискусионен произход площадки, с голяма площ развити във
височинния диапазон 180-250 метра над съвременното речно легло се разкриват по левият
бряг на реката. Наклонени са към север-северозапад към речното легло, като скалният
цокъл е покрит със съвременни делувиално-пролувиални наслаги без ясни следи от речен
алувий. В тилната част е развит нормален стръмно затъваш на места до отвесен разлом от
разседен тип. Вероятно се къса е, за гравитачно дислоцирани площадки от долинните
склонове по активен разсед с приблизителна посока изток-запад(фиг.1), покрити с
изветрителна покривка от делувиално-пролувиален тип. От такъв тип са заравнените
повърхнини „Голяма и Малка Бохча―, и тези при махалите Ризовци и Арабаджиска в
землището на село Горно Хърсово.
Къснонеогенска–квартернерна еволюция на долината
В еволюцията на речната долина на база проведените полеви изследвания, фациален
анализ и анализ на скалният състав представен в Неоген -Късно Вилафранксите
седименти, бе дeфинирано наличието на рeперни валуни от средно до едрозърнести
биотитови гранити[7]. Те са добре представени, както в седиментите на горния неоген,
така и в наслагите на късния Вилафранк - червеникаво-кафеникави покривни чакъли и
валуни[10]. На база на тези изследвания е изградена хипотеза за наличието на два
еволюционни етапа. Първият етап е свързан с развитието на до ранноплейстоценка,
акумулационно – денудационна заравнена повърхнина[10] покрита с Вилафранкски
покривни чакъли и валуни (Фиг.5)

Фигура 5.
Следранно плейстоценска акумулационно-денудационна повъхнина

Квартернерен етап на Тектонска активизация и развитие на съвременната речна
долина (фиг.8).Тектонската обстановка в условия на промяна между неутрално силово
поле и такова с ясно изразени компресиращи напрежения, играе ключова роля относно
генезиса и еволюцията на релефа в обхвата на изследваният участък. Реликт от тази
динамично изменяща се тектонска обстановка е теригеният седиментен комплекс,
представен от Джерманска и Бараковска свита[1],[8] или Слатиновски генетичен
литокомплекс [10]. Бараковската свита[1][8] се състой от полимиткови конгломерати с
прослойки от едрозърнести пясъци и по рядко песъкливи глини, със състав отразяваш
геоложкият строеж на областта на подхранване, каквато се явява Рилският
Морфоструктурен Блок. Джерманската свита[1][8] се състой от неравномерно
пространствено разположени и взаймно заменящи се прослойки, лещи и не издържани
пластове или пачки от теригенни полигенни наслаги предимно зеленикави песъкливи
алевритни глини с включения на пясъчници, гравелити и конгломерати. Двете свити имат
сложни не добре проучени латерални взаймотношения. Основен момент при
дешифрирането на късно Неоген-Квартернерната еволюция на речната долина на река
Благоевградска Бистрица в изследваният участък се явява реперното ниво на
следранноплейстоценката денудационно-акумулационна заравнена повърхнина(фиг. 5),
развита с еднакво добра представителност и върху двете седиментни свити и завършваща
с вилафранкси покривни чакъли и конгломерати с характерно червеникаво-кафеникаво
оцветяване. Тези покривни седименти са изградени от добре огладени дребно до средно
късови конгломерати от биотитови, двуслюдни гнайси и мигматити, амфиболити,
пегматити и среднозърнести биотитови гранити със спойка от едри пясъци и по рядко
лещи от песъкливи глини и имат типични фациални черти на седименти отложени в
локации с рязка загуба на транспортна
сила на водното течение респективно
представляващи поредици от флувиални наносни конуси свързани в един флувиален
шлейф в който транспортиращите реки Бистрица и Рилска имат характер на Преплетени
реки [6] (фиг 6).

Фигура 6.
Вилафранкски покривни чакъли и валуни –Принципна схема на Рилското поднижие през късния
Вилафранк

Те образуват седиментационна заравненост, чийто граници на север са ограничени
от Рилският морфоструктурен блок, а на изток седиментите на късният вилафранк залягат
върху метаморфният скален комплекс на Лисийският хорст, което може да се обясни с по
слабата до ранноплейстоценска тектонкса активност в рамките на Влахинският
морфоструктурен блок. Географското разпространение на вилафранксите покривни
чакъли и конгломерати дефенира една друга палегеографска обстановка на релефа в
обхвата на изследваната територия. В морфоструктурен план към късният вилафранк са
налице три ясно отличаващи се с различна тектонска представителност морфоструктурни

еденици. Рилски тектонски силно активен морфоструктурен блок, източник на обилния
седиментен материал изграждащ покривните чакъли и конгломерати. С по слаба
тектонска представителност на запад във вид на силно денудирана повърхност е бил
заложен Влахинката линеино изтеглена Морфоструктурна еденица. Между тези две
активни в тектонско отношение морфоструктури е затворен линейно изтеглен, с посока
север юг тектонски пасивен коридор запълнен с неогенски теригенен седиментен
комплекс върху, който като шлейф се разстилат Вилафранксите покривни чакъли и
конгломерати(фиг.5)(фиг.6).
Въз основа на тези факти реконструирайки еволюцията на релефа в обхвата на
долината на река Благоевградска Бистрица западно от с. Бистрица дефинираме два етапа с
различна геомоморфоложка обстановка, свързана с диферинцирана тектонска активност в
главните морфоструктурни еденици. До ранният плейстоцен долината на река
Благоевгрдска Бистрица след с. Бистрица не съществува във съвременният си вид, върхът
на наносният конус на реката е позициониран 10-15 км източно от съвременният
непосредствено до Рилското подножие в землището на село Дъбрава. Поради рязката
промяна в наклона на речното легло и загуба на транспортна сила протичат процеси на
обилно отлагане на седиментен материал, което дефинира и генезиса на речен рисунък,
типичен за преплетените реки- множество речни канали мигриращи в времето и
пространството. Същото е характерно и за река Рилска, като двете заедно образуват един
активен алувиален шлейф, реликт от, който са Вилафранкските покривни конгломерати и
чакъли(Фиг.5)(Фиг.6). Именно поради постоянно мигриращите речни канали река
Бистрица в един момент е имала речен канал респективно канали ситуйрани северно от
Съвременната речна долина попадащи, в съвремието в съседният водосборен басейн. За
това свидетелстват редица открити добре огладени реперни валуни от средно до
едрозърнести биотитови гранити широко разкриващи се 15-40 км северно от мястото на
седименто отлагане дълбоко в Съвременната долина на Река Благоевградска
Бистрица(Фиг.7). След рания плейстоцен респективно късен вилафранк настъпва нов етап
на тектонска активизация и нови части от планинcкото подножие биват подложени на
вертикално издигане, съпроводено с активизацията на нови взаимно пресичащи се
разломни нарушения, който подлагат старата след ранноплейстоценска заравненост
респективно вилафранските покривни чакъли и валуни на активна вертикална
предислокация. Процесите на активно вертикално издигане в обхвата на старият наносен
шлейф и наличието на нови разломни нарушения с посока изток-запад дават начало на
нов етап от развитието на долината на река Благоевградска Бистрица западно от село
Бистрица свързан с епигенетично всичане на реката в седиментите на Квартернера и
Неогена и залягащия под тях метаморфен скален комплекс съставен предимно от
Биотитови, Двуслюдни Гнайси и Мигматити(Малешевска група)[7]. Това всичане се
контролира от съвременни разломни нарушения и активни позитивни тектонски движения
и този етап дефинира смесеният епегенетичен и антицедентен генезис и морфология на
съвременната речна долина(Фиг.8).

Фигура 7.
Реперни валуни от среднозърнест Бититов гранит

Фигура 8.
Долината на река Благоевградска Бистрица след с. Бистрица

Попаднала под контрола на разломните нарушения и твърдата метаморфна скална
основа реката губи способноста си за миграция на север. Заравнената акумулационна
равнина и преплетения речен рисунък, в резултат на активните, позитивни тектонски
движения по активни листрични или стръмни разломни нарушения се трансформира в
блоково денивилирано планинско подножие, а речната долина оформя съвременния си
геоморфоложки облик. Именно с тази промяна на геодинамичната обстановка се свързва и
миграцията на Квартернерния наноснен конус на реката на 10 км . в западна посока
запазен в северната част на гр. Благоевград, местност „Баларбаши―, като последният се
зацепва латерално, както с холоценският съвременен наносен конус(Фиг.9) така и с
неогенските теригенни седименти.

Фигура 9.
Граници (с черните линии) на латерално зацепване между Холоцен и Квартернер (дясно) и
Квартернер –Неоген (ляво)

Заключение
Развитието на релефа на долината на река Благоевградска Бистрица между с.
Бистрица и гр. Благоевград има сложна и многопластова еволюция резултат от динамична
тектонкса обстановка в условия на промяна между неутрално силово поле[11] и такова с
ясно изразени компресиращи напрежения. В резултат старата след ранноплейстоценска
акумулационно- денудационна повърхнина покрита с червеникаво оцветени Вилафранкси
покривни чакъли и конгломерати заемала територията на речната долина в изследваният
участък, засегната от нов етап на тектонска активизация бива подложена на вертикално
издигане съпроводено с активизацията на нови взаимно пресичащи се разломни
нарушения. В резултат старата след ранноплейстоценска заравненост респективно
вилафранските покривни чакъли и валуни се подлагат
на активна вертикална
предислокация. Процесите на активно вертикално издигане в обхвата на старият наносен
шлейф и наличието на нови разломни нарушения с посока Изток-Запад дават начало на

нов етап от развитието на долината на река Благоевградска Бистрица западно от село
Бистрица свързан с епигенетично всичане на реката в седиментите на квартернера и
неогена и залягащия под тях метаморфен скален комплекс. В резултат от това и в
следствие на позитивните тектонски движения разглежданият участък от речната долина
има комплексен епигенетичен и антицедентен генезис. Веднъж попаднала под контрола
на активизирали те се нови тектонски нарушения с посока изток-запад и здравата
метаморфна скална основа, което причинява и промяна в ерозионният базис, реката губи
способноста си да мигрира в акумулационият шлейф.
Заравнената акумулационна
равнина и преплетения речен рисунък, в резултат на активните, позитивни тектонски
движения по активни листрични или стръмни разломни нарушения, се трансформира в
блоково денивилирано планинско подножие а речната долина оформя съвременния си
геоморфоложки облик. Комплексен, дискусионен и обект на бъдещи изследвания е
въпроса за разкриването на генетичните и пространствено следствените връзки, между
високата речна тераса с относителна височина- 150 м., заравнените площадки с височина
180-200 м. и след ранноплейстоценската акумулационно денудационна повърхнина[10].
Литература
1. Бакалов,П 1979. Литостратиграфска подялба на Благоевгрдската система в обсега на
едноименния и грабен- Палеонт., стратигр. и литология
2. Вапцаров, И 1987. Етажирани подножни повърхнини тип гласи в Кюстендилската
котловина.- Проблеми на географията, 2.
3. Връблянски, Б 1970. Неотектонски нива в басейна на Средна Струма. Изв. Геол.
Институт, Сер. Геотектоника, 19
4. Гълъбов, Ж. 1982. Заравнени повърхнини и тяхното морфостратиграфско значение.- В:
География на България, т.1. Физическа география. Изд. БАН, С.
5. Elenkov L., Tsankov Ts. 2009 FMNS- Blagoevgrad Lay and vegetation cover-factors in forest
fires(following the example of Bistrica river valley
6. Lepold, L., M Wolman, J Miller 1995. Fluvial Processes in Geomorphology, Dover
Publications, INC, New York.
7. Marinova R., Zagorchev, Iv. 1991. Geology map of Bulgaria
8. Недялков П.,Коюмджиева Е.,Черемисин Н., 1990 Фациални и палегоеграфски
особенности на неогенските седименти от Благоевградския грабен.- Списание на Българското
геологическо дружество.
9. Христова Н., 2012 Речни води на България. Издателство Топпрес,
10. Цанков Ц., Спасов Н., Стоянов К., 2005, Неогенско-квартернерна палеогеография и
геодинамика на средна Струма. Университетско издателство „ Неофит Рилски―
11. Цанков Ц. 2013, Морфоструктурен анализ. Издателство „Графика 19―
Мирослав Иванов, докторант, Югозападен университет „Неофит Рилски‖, Благоевград, e-mail:
m_ivanov@swu.bg

ЦИКЛИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ШИРОЧИНАТА НА ПЛАЖОВЕ ПО СЕВЕРНОТО
БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ В УСЛОВИЯТА НА
ПОВИШАВАНЕ НА МОРСКОТО НИВО
Димитър Димитров, Веселин Пейчев, Петко Димитров
CYCLICAL CHANGES IN THE WIDTH OF THE BEACHES ON THE NORTHERN
BULGARIAN BLACK SEA COAST IN TERMS OF SEA LEVEL RISE
Dimitar Dimitrov, Veselin Peychev, Petko Dimitrov

Abstract: Cyclical changes in the width of the beaches on the northern Bulgarian Black Sea coast in terms of
sea level rise are analyzed for 12 year period. Fluctuations in sea level in the Black Sea have specific
characteristics due to high river runoff and the weak link of the pool with the World Ocean. Based on data from the
depth-gauge (mareograph) station placed in the Varna port 1928 level measuring rack, set in 1895 and its
correlation with the levels in the station to Odessa in 1875 defined the main factors affecting the Black Sea level and
the beginning of its increase in Varna Gulf – 1922.
Keywords: Cyclical changes, beaches, global warming, Black sea level, depth-gauge (mareograph) station
Varna

За разлика от абразионния процес, който е необратим в акумулационните участъци
на бреговата зона се наблюдават процеси на натрупване или размиване на наноси, които
са обратими и зависят от вълновата обстановка. Особено значителни са хоризонталните
премествания на водната линия и изобатите до дълбочина 5 m, където е разположена найдинамичната част от подводния брегови склон.
Поради цикличните изменения на бреговата линия измерените акумулация и
размиване са относителни спрямо първоначалното измерване, тъй като не е известно в кой
момент от цикъла то е проведено. При това положение за нуждите на хидротехническото
строителство и рекреацията особен интерес представлява прогнозирането на
максималните теоретични годишни амплитуди в преместването на бреговата линия, които
могат да се очакват в даден акумулационен участък.
Интегралното изменение на бреговата линия Асум. при плажовите ивици между две
измервания се определя по формулата:
Асум=Ац+Анец ,
където Ац е циклично изменение вследствие вълновото въздействие; Анец –
нециклични изменения в резултат на внасяне на наносен материал от подхранващата
провинция, антропогенното въздействие, тектонски причини, геодинамични причини и пр.
Цикличните изменения на бреговата линия са проследени при плажовете „Албена‖,
„Златни пясъци‖, „Св.Св. Константин и Елена‖ и Варна- северен. Разглежданите плажове
имат югоизточна експозиция и са изградени предимно от среден кварцов пясък с
медианен диаметър d50= 0,3 - 0,5 mm. Карбонатното съдържание на пясъка е в граници 812 % и само при плаж „Албена‖ съдържа 20%.
Анализът на многогодишните изменения на надводния и подводен профил на
бреговата зона в редица акумулационни участъци позволява да бъде определена
максималната амплитуда на цикличните изменения на бреговата линия. През периода
1972-1985 г. са проведени ежемесечни измервания на дълбочините по профилите на
съществуващите мостове: Албена, Златни пясъци – северен, централен и южен,
Св.Константин и Елена – северен и Варна – северен (фиг. 1).

Фигура 1. Местоположение на мостовете

Измерването е осъществено от нивото на настилката на мостовете от репери,
разположени през 2 m и привързани към държавната нивелачна мрежа. Дълбочините са
определени с помощта на ролетка, снабдена с тежест като допусканата грешка при
измерването е ±3 сm. Разстоянието от изходния репер до бреговата линия, съвпадаща с
нулата в Балтийската височинна система е определено за всяко измерване чрез линейна
интерполация между два съседни репера. Разликата между най-голямото и най-малко
разстояние за една година представлява максималната годишна амплитуда А max в
преместването на бреговата линия. На табл. 1 са представени получените резултати. Те
показват значителни изменения в бреговата линия в зависимост от вълновия режим. Тези
изменения имат обратим характер.
Теоретичната крива на обезпечеността на максималните годишни амплитуди на
цикличните изменения на бреговата линия е получена по метода на Фостер-Рибкин,
основан на интегриране уравнението на диференциалната крива на разпределение на
Пирсон. За целта максималните годишни амплитуди са разгледани като случайни
величини, което позволява подреждането им във вариационен ред в порядък на
намаляване на тяхната стойност и са изчислени основите статистически параметри.

Таблица 1. Амплитуди на максималните циклични изменения
на бреговата линия Аmax, m.
Година

Албена

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1983
1984
1985
Āmax,m

8,8
8,0
12,7
16,9
11,9
7,1
7,0
14,2
10,4
9,2
17,1
11,2

МОСТ
Златни пясъци
северен
централен
южен
5,0
5,0
7,8
6,6
3,2
14,0
11,2
5,0
6,7
12,3
14,9
8,1
8,3

8,6
5,0
7,7
5,1
3,9
4,0
6,5
14,5
9,2
13,7
17,9
13,5
9,1

5,1
2,1
7,7
10,9
3,5
12,0
4,4
4,7
3,4
8,5
8,0
7,4
6,5

Св. Конст.
и Елена
северен
12,0
9,6
10,9
17,9
19,7
16,1
8,0
17,0
13,5
6,4
11,7
5,0
12,3

Варна
северен
12,3
5,4
5,2
2,8
7,7
16,8
8,8
7,0
2,8
5,3
5,8
7,3

От последните 6 профила за 12-годишен период се установи, че средното
отклонение-а между средногодишното положение на бреговата линия и средата на
максималната годишна амплитуда Аmax е в граници:
( 0, 103- 0, 05). Аmax <а < (0, 103- 0, 05). Аmax за доверителна вероятност - 0, 99.
Получената зависимост може да се използва за акумулационни участъци,
разположени в близост до изследваните или в такива със сходни хидро- и литодинамични
процеси.
Съвременната евстазия на Световния океан представлява повишаване на нивото,
вследствие топлинното разширяване на водата и увеличаване на пресноводните
постъпления от вековните водни запаси на сушата. Възприеманото в миналото схващане,
че средното морско ниво е неизменно, се опровергава от геодезическите измервания и
сателитната алтиметрия.
Евстатическото повишаване на нивото на Световния океан е започнало от високите
ширини и за пръв път е констатирано по нивомерни рейки и мареографи в Северно море в
края на XIX в. През първото десетилетие на XX в. нивото се повишава в Ла Манш, а през
второто – в Средиземно море, като постепенно са обхванати и вътрешните морета.
Авторите, изследвали промените на нивото по Западния бряг на Черно море [1, 2, 3,
4, 5, 6] установяват, че в най – голяма степен то зависи от колебанията на водните
количества на вливащите се реки като сгонно – нагонния ефект, вследствие баричните
центрове има сравнително краткотрайно въздействие, а ролята на валежите, изпарението и
промените в температурата на водата, обуславящи плътността и обема е второстепенна.
Най – информативен е анализът на дълги редове от средногодишните колебания на
морското ниво, които съдържат данни за вековните колебания до и след началото на
евстазията.
Колебанията на морското ниво във Варненския залив може да се проследят след
1928 г. по непрекъснатите записи на монтирания там мареограф. Редицата от данни може
да бъде удължена с измерванията, направени от нивомерната рейка, поставена през 1895 г.
във връзка със строителството на пристанище Варна. Височината на морската повърхност
е била отчитана три пъти дневно в 7, 12 и 19 ч. като за 35 години е определено средно
морско ниво, отговарящо на 0.393 m по деленията на нивомерната рейка. Към данните от

рейката бяха добавени 0.274 m, които отговарят на средноаритметичната разлика с нивата
от мареографа за периода 1928 – 1930 г. когато те са отчитани едновременно.
Редицата от данни за колебанията на нивото може да бъде удължена и до 1875 г.
като средногодишните нива във Варна са били възстановени от чрез корелация с данните
от станция Одеса (фиг. 2). Коефициентът на корелация между двете станции е много
висок – 0.93.

Фигура 2. Средногодишни морски нива в станция Одеса

Дългият ред от данни дава възможност да се установи, че началото на евстазията във
Варненския залив е през 1922 г. За Азовско море е установено повишаване на нивото след
1927 г.
През периода 1875 – 1921 г. не се установява тенденция за повишаване на морското
ниво във Варненския залив като трендът има отрицателна стойност (фиг. 3). За периода
1922 – 2007 г. трендът е положителен със стойност y = 0,8753.x + 66,191.
Трябва да се вземе под внимание, че повишението на морското ниво, отчетено по
мареографа се дължи на два фактора: евстатическото повишение на нивото на Световния
океан и потъването на участъка на който е разположен мареографа. След елиминиране на
локалните вертикални движения на сушата въз основа на многогодишни нивелачни
измервания за периода 1928 – 2003 г. получават линеен тренд на коригираното
средногодишно морско ниво със стойност v = 1,53  0.39 mm/y.
На фиг. 2 е представено многогодишното морско ниво в станция Одеса, а на фиг. 3 –
станция Варна.
Средногодишни морски нива в станция Варна
160
140

Нср. (cm)

120
100
80
60
40
20

T, години

Фигура 3. Средногодишни морски нива в станция Варна
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Според редица сценарии през XXI в. се очаква средната температура на въздуха при
земната повърхност да нарасне от 2 до 6˚C. Това ще доведе до рязко увеличаване на броя
и мащаба на опасните природни явления с непредсказуеми опустошителни последици за
бреговата зона, поради повишаването на морското ниво и увеличаване честотата на
щормовете. Съгласно теоретичните прогнози това ще доведе до активизиране на
абразионните и свлачищните процеси, до размиване на акумулационните форми и
преоформяне на подводния брегови склон. По данни на [1] дори при сегашната скорост на
повишаване на морското ниво с 1.5 mm/year 70% от съществуващите в света
акумулационни зони са подложени на размиване.
References
1. Bird E.C.F. 1985. Coastal changes. A globe review. Wiley.
2. Bondar C., 1989. Trends in the evolution of the mean Black Sea level. Meteorology and
Hydrology, 19,2, Bucharest, 23-28.
3. Malciu, V. 2004. Vulnerability of the Romanian Black Sea coast to the sea level rise. In: Black
Sea coast – air – sea interaction (abstracts), Constantsa, 13-15.
4. Metreveli G. S. 1996. Some of the main results the current eustasy investigation. Rep. conf. of
IOC Varna, 11-14.10.1996.
5. Peychev V., D. Dimitrov. 2012. Oceanologia. Varna. ISBN 978-954-8279-82-6. 493 p.
6.Trifonova E., D. Demireva. 2003. An investigation of sea level fluctuations in Varna and
Bourgas. Proc. of IO-BAS. Varna, 3-9.

Димитър Димитров, доц. д-р, Институт по океанология – БАН, e-mail: margeo@io-bas.bg
Веселин Пейчев, проф. дгн, Институт по океанология – БАН, e-mail: margeo@io-bas.bg
Петко Димитров, проф. д-р, Институт по океанология – БАН, e-mail: margeo@io-bas.bg

ЧЕРНОМОРСКИЯТ КОНТИНЕНТАЛЕН ШЕЛФ В КОНТЕКСТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАИСТОРИЯ
Преслав Пеев
BLACK SEA CONTINENTAL SHELF IN THE CONTEXT OF OFFSHORE
EUROPEAN PREHISTORY
Preslav Peev
Abstract: Decades of research into offshore prehistoric submerged sites and a wide range of studies of
seabed geology, sedimentation, geomorphology, and topography using advanced acoustic systems provide the basis
for study of the prehistoric archaeology of the European continental shelf and its submerged landscapes over the
last million years. Offshore surveys driven by commercial activities, hydrocarbons, aggregate dredging, and
fisheries, have produced large archives of geophysical and sedimentological data that can be reanalyzed to extract
descriptions of palaeo-landscapes.
More than 3000 submerged prehistoric sites are known from all parts of European seas. Along the Bulgarian
Black Sea coast are know at least 18 submerged settlements dated to the Late Eneolithic and Early Bronze Age
(between 6500-4000 BP) and one prehistoric necropolis near Cape Shabla. For the earlier periods of human
occupation of the Eastern Balkans and Black Sea shores I do not have valuable data. The reasons should be found
into the lower sea level than modern.
The preliminary results showed that the Black Sea continental shelf has a great potential for future deepsea investigation in the area of prehistoric archaeology.
Keywords: underwater geoarchaeology, submerged settlements, sea level change

Въведение
Използването на високи акустични технологии при проучването на потънали
праисторически обекти, както и изследванията в областта на морската геология,
седиментологията, геоморфологията и топографията, формират базата, върху която се
развива праисторическата археология на европейския континентален шелф и потъналите
през последните милион години археологически ландшафти [1]. Крайбрежните
проучвания извършвани при търговски дейности, драгиране, риболов и пр. предоставят
огромен архив от геофизични и седиментоложки данни, които могат да бъдат повторно
анализирани за детайлното описание на палеоландшафтите.
По време на ледниковите епохи нивото на Световния океан е почти винаги по-ниско,
като достига до около 150 m под съвременното [2], създавайки обширни крайбрежни
ландшафти атрактивни за заселване от човека. Между 16000 и 8000 г. ВР, повечето от тези
територии са потопени от покачващото се морско равнище последвало последния
ледников период, трансформирайки географския и екологичния контекст на човешкото
развитие [3]. Потъналите праисторически ландшафти съхраняват ценна информация за
дългосрочни екологични и климатични промени, както и голям брой археологически
следи, които документират отговора на човека към тази бързо променяща се среда.
Известни са повече от 3000 потънали праисторически обекта от целия европейски
континентален шелф, датирани от преди 8000 до 4000 г. на дълбочини до 145 m под
съвременното ниво [4,5].
Материали и методи
Главната цел на настоящата статия е данните от многобройните морски и теренни
изследвания да бъдат обобщени с оглед на реконструкция на развитието на българския
континентален шелф и крайбрежие. Основната апаратура, която е използвана при
картирането на древните черноморски брегове е локатор за страничен обзор Klein 3000 и
дънен профилограф. Палеогеографската реконструкция е извършена на основата на
анализ на циклите на колебанието на морското ниво, терасни комплекси по българските
брегове и литоложки, биостратиграфски и палиноложки данни, радиовъглеродни
датировки и др. В статията се дискутира връзката между палеоекологичните условия към

началото на холоцена и основаването на първите крайбрежни праисторически селища в
източната част на Балканския полуостров.
Резултати и дискусия
Изменението на климата е причина за планетарни затопляния и застудявания, които
пряко се отразяват на равнището на Световния океан. През холоцена бреговата зона се
контролира главно от евстатичните морски колебания. След карангатския период
настъпва новоевскинския етап в геоложката история на Черно море, който съвпада с
ледниковия период Вюрм III (25000–17000 BP). Глобалното морско равнище е 120-130 m
под съвременното [2]. Новоевксинската регресия се разполага във времевия интервал
между 30000 и 9000-8000 г. ВР. Новоевскинската брегова линия включва плажове, дюнни
образувания и барове (фиг. 1).
Подобни подводни пейзажи се разкриват навсякъде в западната част на Черно море в
близост до ръба на континенталния шелф. Ситуацията е идентична и на румънския
континентален шелф по време на последния активен период на палеоделтата на р. Дунав
[6].
Като безспорно доказателство за позицията на късноплейстоценската –
раннохолоценската брегова линия идва откритата през 2002 г. мидена банка. По време на
дълбоководни проучвания с подводен обитаем апарат е регистрирана банка на дълбочина
148 m с Mytilus galloprovincialis (фиг. 2).
По време на глациалните епохи нивото на Световния океан е значително по-ниско от
съвременното и са съществували огромни територии, които са били атрактивни за човеко
заселване. На границата плейстоцен – холоцен тези обширни територии са представлявали
суша. Раннохолоценската брегова линия е минавал пред споменатите по-горе
акумулативни форми.
Трябва да бъде споменато, че липсва консенсус между учените за модела на
колебанията на морското ниво и по специално за времето на установяването на връзка
между Черно и Мраморно морета. Някои изследователи като А. Архангелский и Н.
Страхов [7], Л. Невесская [8] и А. Аксу [9] считат, че Новоевксинското езеро постепенно
се превръща в басейн от морски тип и е реколонизирано от средиземноморски организми
по време на пост-ледниковата трансгресия на Светивния океан. Трансгресията според тези
автори започва към 9500 г. BP, когато се установява двупосочното течение през Босфора
между Черно и Мраморно море [10].
Друга група учени предполагат, че трансформацията не е плавна, а внезапна [11,12].
Според тях промяната от езерен към морски басейн представлява истинска екологична
катастрофа за езерните хабитати.
Според трети сценарий [13-16] промяната не е нито постепенна, нито внезапна, а с
колебания. През последните 18000 години черноморското ниво има регресивни и
трансгресивни периоди.
Факт е, че някъде на границата между мезолита и ранния неолит древното
пресноводно езеро се свързва с Мраморно море, започва увеличаване на солеността и
повишаване на морското ниво. След изравняването на черноморското ниво с това на
Световния океан то се установява на 45 m под съвременното. Връзката се осъществява
приблизително преди 9000-8000 години. Черноморското равнище се повишава до 12 m
под съвременното, както се доказва от формирането на крайморските езера в източната
част на Балканския полуостров.
През това време равнището на Черно море окончателно се изравнява със
Средиземноморското. Хронологически това обхваща късния неолит (7250-6800 BP) и
енеолита (6800-6100/6000 BP). Тези хилядолетия се характеризират с глобален
климатичен оптимум с благоприятно съотношение на температура и влажност [17],
откогато са известни и първите крайбрежни селища по Западното черноморско
крайбрежие. По време на тяхното съществуване относителното ниво на Черно море е 1011 m под съвременното.

От Българското Черноморие са познати най-малко 18 потънали праисторически
селища, датирани през късния енеолит и ранната бронзова епоха (между 6500 и 4000 BP)
[18,19], както и един праисторически некропол [20]. Всички тези потънали обекти са
разположени на относителни дълбочини 6-9 m под съвременното ниво. Тази информация
се потвърждава и от данни придобити при изследвания в Средиземноморието. Селищата
са разположени на първата незаливна речна тераса, като единственото изключение е
обектът при нос Атия. Съвременните крайморски езера са представлявали морски заливи,
които все още не са били отделени от морето чрез пясъчни коси.
За по-ранни периоди на човешко присъствие по източните брегове на Балканския
полуостров не разполагаме със сигурни данни. Причините могат да се търсят в по-ниското
ниво на морето.
Повишаването на морското равнище към края на III хил. пр. Хр. се проследява с
прекъсването на съществуването на раннобронзовите селища. Пикът на тази трансгресия е
1.5 m над съвременното ниво [13,16]. След този максимум последва относително дълъг
период от понижение на черноморското ниво чак до края на VI – VII в. сл. Хр. Това е т.
нар. Фанагорийска регресия по чието време климатът се отличава с по-ниски температури
и по-сух климат.
Заключение
Предварителните резултати показват, че черноморския континентален шелф
притежава огромен потенциал за бъдещи дълбоководни изследвания в областта на
праисторическата археология. Почти през цялата праистория морското ниво е значително
по-ниско от съвременното. Ключови събития от общочовешката история и развитие, като
разселването на Homo sapiens, реколонизирането на територии освободени от
плейстоценските ледници, навлизането на земеделието от Близкия Изток през
новокаменната епоха, формирането на най-ранните цивилизации и пр., се случват на
места, които днес са под вода.
Все по-тясното сътрудничество между археолози, морски геолози, морски биолози и
океански инженери води до разширяване на хоризонта на научната мисъл. Океанът пази
много тайни, които очакват морските изследователи да се докоснат до тях.
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Фигура 2. Подводна снимка на мидена банка на дълбочина 148 m.
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ОТНОСНО ХАРАКТЕРА И ГЕНЕЗИСА НА ПЯСЪЦИТЕ, ВЪРХУ КОИТО Е
РАЗПОЛОЖЕН КЪМПИНГ „ЮГ“
Галин Петров
CHARACTERISTICS AND GENESIS OF THE SANDS, WHERE “YUG” CAMPING IS
LOCATED
Galin Petrov
Abstract: “Yug” Camping is located on Bulgarian Black sea coast, south of Kiten town, near Lozenets
village. The camping is situated on marine terrace with sands, overlapped with soil. There is a dispute, if coastal
dunes exist on the terrain or not. Some evidences, that these sands are not dunes or grey dunes are presented in the
article. Grain-size analysis of sands from different locations is presented.
Key words: Black sea coast, sands, marine terrace, grey dunes

Обект на изследване в настоящия доклад са пясъците, върху които е разположен
къмпинг „Юг―, намиращ се южно от гр. Китен, в землището на с. Лозенец (фиг. 1). Те са
разгледани от геоморфоложка гледна точка с акцент върху това, дали по своя генезис и
морфология въпросните пясъци могат да се разглеждат като част от дюнен комплекс.

Фигура 1. Районът на къмпинг „Юг― - поглед от север
Означения: 1- плаж Къмпинг „Юг; 2 - плаж Корал; 3 - подвижни дюни на плаж къмпинг „Юг―; 4 - дюни на
плаж Корал; 5 - скален нос; 6 - морска тераса.

За геоложка основа на пясъците служат скали от Драчевската свита [4]. Това са
горнокредни пирокласти – бомбени и псефитни туфи с прослойки от лавобрекчи. Туфите
са масивни дебелопластови. В състава на туфите участват литокласти от андезити и
трахиандезити, както и кристалокласти от пироксен, амфибол и плагиоклаз.
Над тази вулканична основа лежи тънка изветрителна кора, която преминава в
тъмнокафява глина с късове от чакъли с дебелина 0,30-1,20 m [2]. Чакълите са ръбести със
средни размери 3-6 cm. Липсата на огладеност показва, че те не са претърпели транспорт и
преработка от морска или речна вода. Над глинестия пласт залягат самите пясъци.
Дебелината на пясъчния пласт е в диапазона 1,2-2,7 m.

Вулканичните скали формират характерен нос с малък клиф, подложен на
въздействието на морската абразия (фиг. 2). Той разделя плажната ивица на две части - на
север се намира едноименния плаж пред къмпинг „Юг―, а на юг - този пред къмпинг
„Корал―.

Фигура 2. Скалният нос формиран от горнокредни туфи, върху които лежат пясъците

Има ли основание пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг― да се
разглеждат като дюни?
Дюните са типични еолични форми, свързани с ветрови (еоличен) пренос и
акумулация на неспоени материали, основно пясък. Такива форми могат да се образуват
както в пустините, така и по крайбрежията на морета, океани и големи езера.
По нашето крайбрежие дюните обхващат 38,57 km от бреговата ивица и заемат обща
площ 8,78 km2 [10]. Дюнните комплекси са привързани към 23 плажни ивици [3;5].
Дюните могат да бъдат диференцирани в зависимост от това дали са подвижни или
са стабилизирани от многогодишна псамофитна растителност. Последните се означават
като „сиви дюни―, докато подвижните се наричат още „бели дюни―. При наличие на
дървесна растителност се диференцират и „облесени дюни―.
Дюните се формират в резултат от сложното съчетание на редица фактори. Основна
роля за формиране на дюните има вятърът. Чрез ветровата дейност се осъществява
преносът и акумулацията на пясък. Важни характеристики, влияeщи на тези процеси са
посоката, скоростта и режимът на вeтровете. Решаващо влияние имат също плановите
очертания и топографията на самия бряг, както и количеството на неспоените пясъци,
които са основен източник на подхранване на крайбрежните дюни. Допълнителни
фактори се явяват количеството, големината и формата на частиците, влажността на
пясъка и обрастването с растителност. Съчетанието на всички тези фактори показва, защо
не на всички плажове се формира дюнен релеф. По нашето крайбрежие дюни се срещат
само на напълно естествени по своя генезис плажове.
За условията на нашето крайбрежие основна роля играят силните североизточни,
северни и източни ветрове. Главно следствие от тяхната проява е характерното
разположение на дюните – в повечето случаи те са разположени в южните части на
плажовете, които са и с по-голяма ширина. На места, при по-значително разпространение,
дюнният релеф обхваща и средните части на плажовете, но и тогава южните дюни са с поголяма височина и са по-добре развити. Характерни примери са Крапецкият и
Шабленският плаж, Слънчев бряг, както и плажовете по Медноридското крайбрежие –
Републиканският, Харманите, Каваците, Алепу и Аркутино. Такава локализация на
дюните е характерна и за повечето от плажовете по Странджанското крайбрежие. На тази

закономерност се подчиняват и дюните пред къмпинг „Корал― (фиг. 3) – разположени са в
южната част на плажната ивица. Формирани са под влиянието на преобладаващите
северни и североизточни ветрове (фиг. 4). Именно тези дюни са описани и в
монографичното изследване на Попов и Мишев относно геоморфологията на
Черноморското крайбрежие [5].

Фигура 3. Дюните в южната част на плаж Корал

Фигура 4. Роза на ветровете за станция Царево

Пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг― се намират в северната и
отчасти в средната част на плажната ивица. Това говори, че те нямат еоличен произход и
не са съвременни динамични геоморфоложки форми. Те не бива да се включват в общ
генетичен ред заедно с дюните в южната част на плажната ивица. При такава
конфигурация на преобладаващите ветрове няма логика те да се разглеждат като „сиви
дюни― разположени северно от белите дюни на Корал и в по-голяма близост до водната
линия спрямо последните.
„Нормалната― последователност на типовете дюни в направление от водната линия
към сушата е следната: ембрионални дюни → предни дюни → подвижни дюни →
стабилизирани дюни или сиви дюни → облесени дюни. Топографията в района не дава
основание пясъците на къмпинг „Юг― да бъдат включени в този генетичен ред. Всъщност,
съвсем малки ембрионални и подвижни дюни са формирани североизточно от басейна

пред хотел „Морско конче―, но те нямат генетична връзка с пясъците лежащи под
къмпинг „Юг―.
Съществува още едно съображение относно генезиса на въпросните пясъци. Ако
предположим техния еоличен произход, то на север от тях би трябвало да са разположени
пясъчни пластове, които да са играели роля като подхранваща зона, от която се е
осъществявал преносът на неспоени материали. Такива пясъци обаче липсват. Това много
добре се вижда в откоса северно от плажната ивица. В наслагите там преобладават чакъли
и гравии, получени от изветрянето на вулканските туфи. Това показва, че пясъците под
къмпинг „Юг― не могат да бъдат разглеждани и като част от реликтен дюнен комплекс,
т.е. формиран далеч преди съвременните дюни.
Аргумент в тази насока е и това, че те не формират навълнена и нахълмена
повърхнина. Крайбрежните дюни имат характерен асиметричен напречен профил с
полегат наветрен склон, гребен (било) и стръмен подветрен склон. Вятърът изгражда
наветрения склон, а подветрения се формира под въздействието на силата на тежестта.
Подветреният склон е значително по-стръмен в сравнение с наветрения и по дюните по
нашето крайбрежие наклоните могат да достигат стойности от порядъка на 30-35о [5].
Никъде в обхвата на къмпинг „Юг― не се наблюдават такива характеристики на
терена. Той е равен, равномерно издигащ се на югозапад със среден наклон от 4,7о.

Фигура 5. Теренът на къмпинг „Юг―

Топографските характеристики на терена показват, че къмпингът е разположен
върху Карангатска морска тераса с височина 8-12 m с лек наклон към морето, т.е. в
направление от югозапад-североизток.

Фигура 6. Карангатската морска тераса (поглед от юг)

Тази тераса е убедително доказана с фосили на редица места по нашето крайбрежие.
Трябва да се отбележи, че има примери крайбрежни дюни да са навети върху
повърхнината на тази тераса. Такива са южните дюнни редици на Крапецкия плаж, тези на
Шкорпиловския плаж, част от дюните при Несебър и на плажа Аркутино [5]. Във всички
тези случаи обаче е съвсем ясно, че става дума за най-високите дюнни редици, които са
неизменна част от цялостен дюнен комплекс.
Ситуацията при къмпинг „Юг― ни убеждава, че понастоящем липсва активен
еоличен пренос на пясък от плажа към повърхността на морската тераса. От северната
страна на формирания скален нос липсват натрупвания на пясък, транспортиран от вятъра.
Плажната повърхност е равна, а пясъкът не припокрива скалния откос (Фиг. 7).

Фигура 7. Контактната ивица между скалния нос и пясъчния плаж

Освен това, по повърхностна на почвата в самия къмпинг липсват следи от
навявания на плажен пясък. Смесване на почва и пясък се е получило на места по южния
откос на скалния нос, т.е. от страната на плаж Корал. Там обаче основният фактор е
гравитационното свличане на пясък по откоса.
Някои автори обръщат внимание на възможността дюните да имат слоест строеж.
Слоестостта на дюните е свързана с разнообразните по скорост и посока ветрове, които
транспортират различни по големина и минерален състав частици. Слоестостта най-общо
повтаря очертанията на наклона на наветрения и подветрения склон. Тя се проявява добре
само в посока перепендикулярна на гребена на дюната [1]. Такава слоестост обаче липсва
при пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг―. Те имат масивна текстура (фиг.
8).

Фигура 8. При пясъците под къмпинг „Юг― липсва слоестост

Освен това, върху пясъците е разположен компактен почвен слой с дебелина 10-25
cm. Почвата е сиво-черна на цвят, леко песъкливо-глинеста, слабо уплътнена,
безструктурна или с дребнозърнеста структура. Богата е на хумус и наситена с коренчета
от тревната растителност. Съдържанието на карбонати е около 5%. Границата между нея и
пясъците е рязка, равна. Няма формирана преходна ивица със смесване на пясъци и
почвен ситнозем. Сред разкритията, които наблюдавахме, никъде не са формирани
почвени джобове в пясъчния слой. Това е указание, че пясъците са стари по възраст и
тяхното формиране не кореспондира със съвременни геоморфоложки процеси.
Може да се направи извода, че става въпрос са пясъци с плейстоценски произход,
формирали в миналото плаж, но не и дюнен комплекс. От друга страна, дюните по
крайбрежието са с холоценски произход. Предполага се, че активното формиране на дюни
по нашето крайбрежие е започнало през Късния холоцен, преди около 3000 години [7;8;9].
Тогава са се натрупали достатъчни количества от изветрели неспоени материали, а
променените климатични условия са детерминирали формиране на силни ветрове с
източната компонента, т.е. в направление от морето към сушата. Големите количества
пясъци по брега са обусловени от нарасналите количества твърд отток на черноморските
реки и засилените процеси на изветряне на скалите по брега.
В този смисъл пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг― не могат да бъдат
разглеждани като дюни, защото не отговарят на критерия за време на формиране
(възраст). Те са формирани през плейстоцена, докато дюните по крайбрежието са с
къснохолоценска възраст. Седиментите с плейстоценска възраст (по-голяма от 10,5 хил.
г.), независимо от техния състав, не могат да бъдат разглеждани като дюни.
Допълнително указание за това, че пясъците не са съвременно (холоценско)
образувание е това, че самите пясъци в дълбочина са слабо споени. Литификация
(циментиране) на пясъчни наслаги може да е предизвикана от периодични промени на
нивото на капилярни подземни води, които са с високо съдържание на карбонати [6]. В
случая този механизъм трябва да бъде изключен. Подземните води в района на къмпинга
са на дълбочина по-голяма от 5 m и са свързани с изветрянето на горната част на
псефитните туфи, където формират ненапорен водоносен хоризонт [2]. Тук основна роля
за спояването трябва да се отдаде на псамофитната тревна растителност, която след
отмирането си е източник на органични глинести частици. Явно те играят роля за
спояването на пясъка. Самото спояване е указание, че взаимодействието между пясъчния
слой и почвата е продължило дълго време, т.е. пясъците са погребани отдавна под
почвената покривка.
Основен фактор за формиране на почвения слой е тревната растителност, а пясъците
са служили като почвообразуваща скала. Подобна почва е формирана и там, където
липсва пясъчна основа, напр. в предната част на скалния нос. Там почвата ляга направо
върху подложката от псефитни туфи и тънък слой изветрителна кора.
Доказателство, че въпросните пясъци не са съвременно образувание е и техният
гранулометричен състав. Бяха анализирани 3 проби от тези пясъци, проба от
съвременния плаж пред къмпинг „Юг―, както и проба от дюните на плаж Корал (табл. 1).
При сравняване на резултатите от пробите ясно проличават различията. При пробите
от къмпинга преобладава средният пясък, следван от финият пясък, като съотношението
на двете фракции е приблизително 2:1. При дюните в южната част на плажната ивица
(плаж Корал) също преобладава средният пясък, но на второ място по участие е едрият
пясък. Освен това при пробата от дюните липсва алеврит и пелит, докато и при трите
проби от къмпинга той се регистрира, макар и с малък дял. При тези проби е многократно
по-голямо и участието на много фин пясък (0,063-0,125 mm). Тези значителни различия са
доказателство, че тези пясъци не могат да бъдат разглеждани като сиви дюни и да бъдат
включвани в общ дюнен комплекс със съществуващите на юг от тях дюни. Участието на
фините фракции в пясъците на къмпинг „Юг― е косвено доказателство за тяхната по-стара

възраст (плейстоценска). Фините фракции могат да бъдат обяснени с вторично изветряне
на част от минералите в пясъка, както и с продължителното взаимодействие с почвения
слой.
Таблица 1. Гранулометричен състав на пясъчни проби (%)
Проба

Проба 1
Къмпинг „Юг―
Проба 2
Къмпинг „Юг―
Проба 3
Къмпинг „Юг―
Плаж „Къмпинг
„Юг―
Дюните на плаж
„Корал―

Координати

42о13‘7,5‖ с.ш.
27о47‘14,7‖и.д.
42о13‘7,2‖ с.ш.
27о47‘15,2‖и.д.
42о13‘6,2‖ с.ш.
27о47‘17,2‖и.д.
42о13‘9,0‖ с.ш.
27о47‘14,4‖и.д.
42о13‘4,2‖ с.ш.
27о47‘18,4‖и.д.

Едър и
много едър
пясък
0,5-2 mm

Среден
пясък

Фин
пясък

Алеврит
и пелит

0,125-0,25
mm

Много
фин
пясък
0,0630,125 mm

0,25-0,5
mm

6,78

59,15

31,56

1,85

0,66

5,50

61,35

31,33

1,42

0,40

8,91

56,30

32,58

1,67

0,54

55,06

40,44

4,50

0,00

0,00

43,47

51,22

5,26

0,05

0,00

<0,063
mm

От друга страна по гранулометричен състав пробите от къмпинг „Юг― се различават
и от пясъка от плажа пред къмпинга (табл. 1). При последния преобладава едрия и много
едър пясък и то с участие над 50%. Много фин пясък, алеврит и пелит липсват. Това е
доказателство, че пясъците под къмпинга не са генетично свързани със съвременния плаж,
т.е. не са формирани от еоличен пренос на неспоени частици от плажа. Това показва, че те
не са съвременно динамично образувание и не представляват сиви дюни.
Заключение
На основата на направеното проучване могат да бъдат формулирани следните
изводи:
1. От гледна точка на морфологията, пясъците, които са обект на настоящия доклад
не са дюни, защото не формират характерна повърхнина и форми с ясно изразена
асиметрия. Те не са подложени на въздействието на съвременните процеси на еоличен
пренос.
2. По гранулометричен състав пясъците на къмпинг „Юг― показват значителни
различия, както в сравнение с пясъка на съвременния плаж, така и спрямо този от дюните
на плаж Корал. Поради това техният генезис не може да бъде обвързан нито със
съвременните дюни, нито с еоличен пренос на пясък от съвременната плажна ивица.
3. Пясъците, върху които е разположен къмпинг „Юг― са наслаги с плейстоценска
възраст, разположени върху равнището на Карангатска морска тераса. Това ги отличава от
дюните, чието формиране по Българското крайбрежие е започнало през Късния холоцен,
вероятно преди около 3000 години. Най-вероятно става дума за стар плаж, формиран
преди началото на холоцена и генезисът им не може да бъде обвързан с еоличен пренос на
неспоени материали.
Подходът да се поставя знак за равенство между „пясъци― и „дюни― не е научно
обоснован. Пясъчните слоеве могат да бъдат със стара геоложка възраст, докато дюните са
холоценски (за нашето крайбрежие къснохолоценски) образувания. Цели скални
комплекси могат да са изградени от пясъци. Такъв е примерът с разнозърнестите пясъци
от Франгенската свита по Варненското крайбрежие, припокрити на места от глините на
Евксиноградската свита и варовиците на Одърската свита.
Всъщност, дюни и дюнни ридове могат да се формират и без наличие на пясъци, от
льос и алувиални материали. Такива например са дюните наричани още „гредове― в

редица наши крайдунавски низини – Брегово-Новоселската, Орсойската, Цибърската,
Островска, Чернополската (Карабоазката), вкл. и в ПП „Персина―.
Терминът „сиви дюни― съвсем не служи за обозначаване на пясъци погребани под
почвен слой, а дюни стабилизирани от растителна покривка, обикновено псамофитни
треви и храсти.
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ПАЛЕОЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ ГОРНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕН И
ХОЛОЦЕНA В РАЙОНА НА ПАША ДЕРЕ
Райна Христова, Ивалена Вълчева-Георгиева
PALAEOECOLOGICAL CONDITIONS ON THE PASHA DERE AREA DURING
THE UPPER PLEISTOCENE AND HOLOCENE
Raina Hristova, Ivalena Valcheva-Georgieva

Abstract. The article presents a reconstruction of the Palaeoecological environmental conditions
during the Pleistocene-Holocene development in the area of Pasha Dere. The Subject of this research are
the cross - sections of core D situated on the beach and vibrocore VC-50 in the littoral zone against the
mouth of the Pasha Dere. The cores are under the project "South Stream-2013." They have been analysed
from the point of view the lithofacies biostratigraphical and geomorphological position. The
determination of the molluscan fauna and stratigraphical subdivision is the quality of this paper. The
palaeoecological conditions of the Pleistocene-Holocene stages are reconstructed and discussed.
Fossils are viewed as bench marks for stratigraphic dismemberment. Is analysed paleoecological
value - brackish, marine or mixed type. Stratigraphic correlation between coastal and marine sediments
give possibility to restore Paleoecological picture in research area.

Въведение
Реконструкцията на палеоекологичните условия въз основа на интердисциплинарни
изследвания е от съществено значение за геоложката изученост в изследвания район.
Статията представя литофациален и биостратиграфски анализ на крайбрежни и морски
седименти, както и тяхната стратиграфска корелация, което позволява да се осветли
кватернерния етап от геоложкото развитие на Паша дере.
Материал и методика
Настоящото изследване е осъществено при морските проучвателни работи по
трасето на морския газопровод „Южен поток‖-2013 г., по-конкретно – срещу плажа на
Паша дере, в участъка на планираните морски драгажни дейности. Изследвани са
геоложките разрези на сондаж Д на сушата и морския виброкорен сондаж VC – 50.
Вибросондирането е осъществено на борда на кораба ‖Академик‖ в литоралната зона
срещу устието на днешното суходолие Паша дере. Използването на вибросондиране е
обусловено от специфичния характер на седиментите, които покриват подводния брегови
склон в изследвания участък. Най-общо те са представени от теригенни едрозърнести и
среднозърнести пясъци, често обогатени със черупков детрит, които са трудни за
пенетрация.
От геоморфоложка гледна точка опорният сондаж VC – 50, взет на дълбочина 12,8
m, попада в прибрежната, литорална зона на шелфа, която се отличава с активен
хидродинамичен режим. Това е зоната, в която става трансформация на вълновата енергия
и преразпределение на енергията на водните маси и седиментния материал (фиг. 1).
Обектът на изследването – районът на Паша дере попада в прибрежната част на
Моминско (Авренското) плато от причерноморския участък на Южномизийската
хълмисто-платовидна равнина между Варненско-Белославския лиман, р. Провадийска, р.
Камчия и Черно море (Кръстев, Станкова, 2011).
Платото има полегат регионален наклон на юг към долината на р. Камчия, който е
обусловен от потъващото Долнокамчийско структурно понижение. Моминският участък

от крайбрежието се простира от н. Галата до н. Иланджик, с дължина на бреговата линия
13,5 km. Този участък от крайбрежието е разкъсан от множество долове, сред които
попада и Паша дере, където е прокаран изследвания сондаж. Надморската височина на
бреговия склон се понижава от север (150 m) на юг (125 m) (фиг. 2). Бреговият склон има
терасирано-хълмист характер, на места обусловен от малки свлачища. В устиевите части
на доловете са оформени малки плажови ивици. Плажовата ивица около устието на Паша
дере е с дължина 1350 m, средна ширина 19,7 m, заема площ от 26 500 m², подводното й
продължение е 33 000 m².
За определяне възрастта на изследваните седименти е използвана
Хроностратиграфската схема на регионалните етажи и подетажи в Българския
черноморски шелф (Шопов, 1991, Шопов, 1993). Таксономията на молюсковата фауна е
определена по Невесская, 1963.
Ходът на биостратиграфското изследване, включва:
- литоложко описание на сондажния разрез;
- таксономично определяне на откритите екземпляри в сондажния разрез,
принадлежащи към клас Bivalvia, тип Mollusca;
- анализ на количественото разпределение на молюсковата субфосилна фауна
в пластовете;
- изследване степента на запазеност на откритите фосили;
- стратиграфско разчленение на морските седименти в сондажния разрез;
- палеоекологична интерпретация на данните.
Като основен метод е използван метода на ръководните фосили (Николов, 1977).
Биостратиграфски анализ. Стратиграфско разчленение на морските седименти
При анализа на опорния сондажен разрез от VC – 50 бяха установени седименти от
следните регионални етажи и подетажи (фиг. 3):
Плейстоценска серия
Седименти на Новоевксинския регионален етаж
В изследвания сондажен разрез най-стари по възраст се явяват откритите
новоевксински седименти на дълбочина от 2,65 до 3,65 m. Те са представени от пясъци,
кварцови, среднозърнести, с неравномерно редуване на среднозърнести и пофинозърнести фракции и неравномерно представени глинести прослойки. В интервала от
2,64 до 3,12 m сред финозърнестите, глинести пясъци се наблюдават заоблени, кремъчни
включения с размер от 0,1 до 1,2 mm. Липсва фаунистично съдържание в описаните
новоевксинските седименти. В 3,12 до 3,65 интервал се наблюдава плавен преход от
светложълти към ръждивокафяви пясъци, в алувиално-континентален фациес.
Холоценска серия
Седименти на Черноморския регионален етаж
Седименти на Древночерноморския подетаж
Над новочерноморските седименти след размивна граница се установяват
преотложени (реседиментирани) древночерноморски седименти, поради активния
хидродинамирен режим. Интервалът от 1,80 до 2,00 m е представен от пясъци, кварцови,
едрозърнести /1 ’ 3 mm/. От молюсковата фауна са установени 6 екземплярa от Ostrea sp.
и един фрагмент, 1 екземпляр от Chlamys glabra L., 2 екземпляра от Cardium edule L., няма
наличие на черупков детрит. Сред описаните седименти на древночерноморският подетаж
на дълбочина от 1,85 m е намерен фрагмент от керамика – важен артефакт за
интерпретация. Новочерноморските седименти принадлежат към морски фациес.

Седименти на Новочерноморския подетаж
В интервала от 0,00 до 1,80 m се разкриват седиментите на новочерноморския
регионален подетаж, образувани в морски фациес. Установени са пясъци,
жълтеникавосиви, финозърнести до среднозърнести, с редки включения от фрагменти на
черупков детрир. Таксономично са определени цели черупки и фрагменти молюскова
фауна: Cardium edule L.; Cardium exiguum (Gmel.); Paphia discrepans (Mil.); Ostrea sp.;
Abra ovata (Phil.); Mytiliaster lineatus (Gm. in L.).
Над новоевксинските седименти след размивна граница са разположени седиментите
на новочерноморските регионален подетаж в интервала от 2,00 до 2,65 m. Представени са
от пясъци, сивокафеникави, кварцови, едрокристални, със смлян черупков детрит /2-3
mm/ и присъствие на цели екземпляри от Paphia senescans (Cocconi) и Mytilus
galloprovincialis (Lam.), отложени в морски фациес.
Стратиграфски заключения и палеоекологична реконструкция
Извършеният литофациален и биостратиграфски анализ на крайбрежните и морски
седименти, както и тяхната стратиграфска корелация,
позволява да се осветли
кватернерния етап от геоложкото развитие на Паша дере. Като методичен инструмент за
палеоекологична реконструкция е използвано схващането, че всички промени в халинния,
литодинамичния и температурен режим на Черноморския басейн са се отразили в
палеоекологията на обитаващата го молюскова фауна – бракична, морски тип или
смесена (фиг. 4).
Възстановяването на палеоекологичната картина започва с новоевксинските
седименти на плейстоценската серия. В геоложката история на Черно море началото на
новоевксинската епоха се бележи от дълбоко регресивна фаза. Посткарангатският, силно
опреснен басейн съществува като безотточно езеро-море, а морското ниво пада до -90 -100
m, като се прекратява връзката със Средиземно и Каспийско море (Христова, 2004).
Изследваните сондажи са от крайбрежната суша и литоралната зона, непосредствено
срещу суходолието Паша дере. Днес то представлява морфоложки добре оформена речна
долина на сушата, която има своето подводно продължение в литоралната зона, найвероятно и на шелфа, като морфоложки добре издържана палеоделта. Тази палеоделта,
заложена по посткарангатски врез е формирана през първата половина на новоевксинската
епоха. Нейното геоложко развитие продължава през втората половина на новоевксина,
когато в резултат на настъпилата слаба морска трансгресия на каспийски води в нея се
отлагат горноновоевксински, езерно-морски тип седименти, съдържащи бракична
молюскова фауна.
По-късно настъпва холоценската постледникова трансгресия, в резултат на която
Черно море се превръща в морски басейн с палеоекологични параметри, близки до
съвремените. Седиментите на древночерноморския регионален подетаж съдържат
еврихалинна средиземноморски тип молюскова фауна и соленост на водите 18-19‰.
Поленовите диаграми възстановяват степни ландшафти по крайбрежието и развитие на
дъбови гори. Седиментите на новочерноморския регионален подетаж съдържат
стенохалинна молюскова фауна и маркират соленост близка до съвременната. Поленовия
анализ възстановява крайбрежни ландшафти с дъбови гори и потопени гори по речните
долини (Божилова и др., 2002).
В етапа на плейстоцен- холоценското си развитие днешното суходолие на Паша дере
преминава етап на морфоложки добре оформена речна долина на сушата, която има
своето морско продължение в литоралната зона, най-вероятно и на шелфа. В резултат на
Холоценската постледникова трансгресия устието на речната долина на Паша дере и
нейната палеоделта се запълват отначало с алувиален тип утайки, а по-късно от типично
морски тип седименти.

Приложения:

Фиг. 1 Местоположение на изследваните геоложки разрези

Фиг. 2. Физико-географско положение на изследвания район
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КЛИМАТЪТ – НЕИЗВЕСТЕН И ЗАГАДЪЧЕН
Цветелина Ценова
Abstract: Разглеждат се състоянията на климата в миналото и в нашето съвремие. Посочени са
различни факти, обуславящи установени аномалии и колeбания, които се илюстрират с подходящи
графики. Дават се различни тълкования по отношение теорията на проблема и за получените резултати.
Указва се, че климатът има полицикличен характер. Всички изследвания са продиктувани от
необходимостта за познаване на механизма на неговото изменение във времето и стремежа към
установяване на тригерите обуславящи съответните състояния. Обърнато е внимание върху
конвенционалното наблюдение на климата и използването на гоистационарни спътници. Коментират се
съвременните тенденции на климатичните колебания.

Атмосферата на нашата планета е средата, в която протичат различни процеси, в
която живее и твори човекът. Тя е динамична система подвластна на въздействието на
фактори от ендогенен и екзогенен характер. В тази среда се движат циклонални и
антициклонални вихри, които определят характера на времето над определени територии.
Климатът на нашата планета се определя преди всичко от активния пренос на въздушни
маси (с различни физически свойства), от слънчевата радиация и разпределението на
големите водни и сушеви повърхности (континенти и океани).
Интересът към състоянието на климата е предизвикан още с откриването на
първите метеоролгични уреди в Европа след 1650 г. Редовни метеорлогични наблюдения в
мрежа от станции започва по-късно. Впоследствие се натрупва определена информация за
еволюцията на климата, която все още е твърде недостатъчна за дефиниране на климата за
определен времеви интервал. Може да се каже, че след 50-те години на миналия век
започват да се провеждат задълбочени изследвания в това отношение в някои страни,
които се стимулират успешно от Световната метеорологична организация (WMO).
При изучаване на състоянието на климата и неговите колебания се отделя
подобаващо внимание за неговата еднозначност т.е. дали на зададените външни
климатообразуващи условия (атмосфера, релеф, слънчева радиация) съответства само
един вариант на метеорлогичния режим или няколко. Тези изследвания се провеждат на
базата на анализа на използваните уравнения и получените резултати за типовете климат.
С този проблем са се занимавали редица учени в това число и Лоренц. Така се установява,
че са възможни два типа решения. Първото от тях дава вариант за устойчив климат. Той
се получава въз основа на осредняване на мигновенните състояния на полето от
метеорологични елементи за дълъг период от време. Авторът нарича този тип климат
транзитивен, при което може да се приеме като еднозначен за разглежданите външни
условия. Другият вариант на решението дава няколко типа устойчив климат. Всеки един
от тях се отнася към въведените в модела външни условия. Този тип климат е наречен
интразитивен. Трябва да се отбележи, че съществуват разработки, които показват, че
при съвременните външни климатични условия е възможно да съществува още един
вариант на състоянието на климата. Той рязко се отличава от климатичните условия на
нашето време и се приема като климат на „бялата Земя― (т.е. пълно обледяване на
планетата).
Понастоящем атмосферата на Земята се подразделя на тропосфера (ниска
атмосфера), където преобладава конвективния пренос на топлина от инсолационно
нагрятата повърхност на сушата, Световния океан и на горна атмосфера. Като се вземе
предвид отдалечеността ѝ от подстилащата повърхност важна роля играят различните
непосредствени ефекти на късовълновата и корпускулярната слънчева радиация.
Горната атмосфера обхваща почти цялото протежение на земната атмосфера, тъй
като дебелината на тропосферата не превишава 15 км даже на екватора. По своята маса
тропосферата се явява главна съставна част на земната атмосфера.

Както цялата Земя, така и горната атмосфера е подложена на въздействието на два
основни ритъма на сумарната радиация на Слънцето – денонощния и годишния, като тези
два ефекта се наблюдават в открояващите се два главни естествени периода.
Общоизвестно е, че йоносферата е продукт на ултравиолетовата радиация на
Слънцето, следователно тя представлява йонизирани частици на горната атмосфера.
Оказва се, че индексът на интензивност на тази част на вълновата радиация нараства от
епохите на минимума към епохите на максимума на 11-годишния цикъл на слънчевата
активност (Эйгенсон, 1963, Витинский, Оль, Сазонов, 1976, Herman, Goldberg, 1981).
При извършеният анализ на многогодишния ход на интензивността на циклоните и
антициклоните от Белински е установена 10, 11 и 12-годишна цикличност. Тя показва
връзката на циклоналната и антициклонална деятелност със слънчевата
активност. Както Вителс, така и Белински (1957) е показал, че увеличаването на Wͼ
води до усилване на циклоналността. Освен това знаците на слънчево-тропосферните
връзки за океаните и контитентите обикновено са противоположни.
Кац (1960) е изчислил коефициент на корелация 0,8 между средногодишните
стойности на дните с меридионална циркулация и числата на Волф. Указаната зависимост
показва наличие на 11-годишен цикъл (фиг. 1).

Фигура 1. Разположението на основните височинни (500 мб) гребени и
долини в кулминационния стадий на процесите W (-), С (--) и Е (–), (Гирс, 1960)

Както е известно, измененията на климата на Земята имат полицикличен
характер, т.е. те могат да бъдат представени във вид на наложени голям брой цикли
(хармоники) с различна продължителност. Към тях се отнасят циклите с продължителност
2–3 години (квазидвугодишен цикъл), 4–7, 10–12, 20–23 и 80–90 години (Эйгенсон, 1963,
Витинский, Оль, Сазонов, 1976, Вительс, 1977, Herman, Goldberg, 1978).
Природата на привидното ―отсъствие‖, ―прекъсване‖ или ―обръщане‖ на слънчевоатмосферните връзки е била анализирана още през 1945 г. от Визе въз основа закона за
акцентацията. Той е показал, че наличието и знака на слънчево-метеорологичните връзки
зависят преди всичко от това, с какви барични образувания е свързано разглежданото
хидрометеорологично явление.
Особени интерес представлява годишният слънчев ритъм. При повторения дори
през година процесите ще се намират приблизително на същите календарни дати.
Следователно годишният слънчев ритъм може да представлява повторение на аналогични
атмосферни процеси и състояния на времето за същите календарни срокове. Възможно е
това именно да е причината за слънчева обусловеност в изменението на различните
метеорологични елементи.
Постоянното слънчево въздействие на земната климатична машина се наблюдава
също и при това важно обстоятелство, че всички основни ритми на общата циркулация и
климата в най общ план съвпадат с главните ритми на слънчевата активност.

В 1946 г. Белински е установил наличие на 3, 5–6 и 11(12)-годишни ритми в
колебанията на интензивността на общата атмосферна циркулация.
Въз основа на климатични данни са установени ритми от слънчево въздействие с
дължина от 20–50 години, 80–90 години и с неголяма достоверност от 200, 600 и 1800
години.
Шнитников установява наличието на многовековен 1800-годишен цикъл в
колебанието на водността на Европа и Азия и водността на протичащите реки (фиг. 2).

Фигура 2. Вътрешновекови колебания на нивата на езерата в Западен Сибир и Северен Казахстан
(Шнитников, 1951)

Изследването на редица характеристики на атмосферата и хидросферата е
показало, че в техните многогодишни изменения съществуват квазихармонична
компонента, характеризираща се с периоди от 17–22 години. Според Максимов (1967),
тези 19-годишни вариации са следствие от съществуващия в Световния океан
многогодишен (19-годишен) лунен прилив (Гирс, 1971, Кондратович, 1978).
Установено е, че в многогодишните колебания на атмосферните процеси и тези от
хидросферата съществува определена специфика и взаимна обусловеност. В редица
изследвания е доказано влиянието на атмосферните процеси върху изменението на нивото
и температурата на повърхностния слой на океаните, моретата, езерата, количеството на
падналите валежи, температурата на въздуха, речния отток и т. н. (Вангенгейм, 1933,
Визе, 1940, Гирс, 1960, Голубцов, 1964, Дружинин, 1997, Логинов, 1973).
Голбуцов (1964) е изследвал връзката между многогодишните колебания на оттока
на реките в Казахстан във връзка с колебанията на основните форми атмосферна
циркулация – W, E, С (Фиг. 3). Установени са ясно открояващи се тенденции в
измененията на изследваните процеси, които добре се съгласуват помежду си (Гирс,
1971).

Фигура 3. Интегрални криви на нормираните отклонение на модулните коефициенти на годишния
отток на реките Тобол-г. Ялуторовск (1), Чаглинка-с. Павловка (2), Тура-г. Тюмен (3), Иртиш-г.
Тоболск (4), Кура-с. Романовско (5), Ишим-г. Петропавловск 6), (Гирс, 1971)

При форма Е за района са характерни отрицателни отклонения на оттока и
валежите от нормата. Тази тенденция се наблюдава и в епохата на развитието на тази
форма (1929–1939 г.). При меридионален С тип атмосферна циркулация отклоненията са
положителни, като тенденцията се запазва и в епохата на формата (1900–1928 г.). При
западен тип W атмосферна циркулация измененията на интегралните криви на оттока

следват тенденцията на изменението на тази форма (Епохите на съответния тип
циркулация са дадени в монографията в табличен вид).
Вероятно Глобалната система за наблюдение е една от най-важните в работата на
всички структури на СМО по отношение изучаването на климата. Световната система за
наблюдение предвижда провеждането на измервания на повърхността на Земята с балонисонди и спътникови наблюдения от космоса. Наземните или така наречени синоптични
наблюдения се провеждат в определени срокове. В станциите обикновено се наблюдава и
измерва атмосферното налягане, температурата, влажността, вятъра, валежите,
състоянието на времето. В някои станции се провеждат и специализирани учестени
наблюдения.
От проведените изследвания се установява, че са налице открояващи се в различна
степен взаимовръзки определени между колебанията на климатичните елементи и речния
отток за различни изследвани в това отношение райони. Количествените характеристики
(индексите) на тези процеси могат да се използват като характеристики за определяне на
тенденциите в многогодишните им изменения.
Изменението на климата е тема, която заставя редица учени да работят твърде
настойчиво и последователно през ХІХ и особено през ХХ в. За съжаление историческия
период датиран по различни признаци обхваща само няколко хилядолетия. Трябва да се
отбележи, че той е твърде кратък в сравнение с геологичските периоди (епохи) на нашата
планета Земя.
Анализът на систематизираните данни за състоянието на климата в миналото са
послужили за създаването на различни хипотези за изменението на климата. Те могат да
се обособят в три основни групи: астрономически, физически и геолого–географски.
Всяка от тях съдържа концепция за настъпилите климатични изменения.
За наблюдаване на метеорологичните и хидроложки процеси на земята след 1961г.
се използват спътници. Сегашната спътникова система на СМО включва няколко
спътника движещи се в околополярна орбита и четири геостационарни спътника (фиг. 4).

Фигура 4. Метеорологични спътници на СМО в полярна и геостационарна орбита (Тhe World
Weather Watch, 1988)

Спътниците в околополярна орбита са особено важни за полярните и субполярни
райони, а геостационарните осигуряват ефективни и постоянни наблюдения над
тропическите и умерени зони с фиксирани точки над екватора.
Системата, която формира световния климат е сложна и многообразна. Тя включва
атмосферата, хидросферата (езера, реки, морета и океани), криосферата (покритите с лед
райони), сушата (ландшафта), пресните води и биосферата (растителната покривка) и
естествено слънчевата енергия–генератора, който привежда в движение цялото това
многообразие от системи (фиг. 5). Тя е в зависимост от динамичните процеси, които
протичат във времето и са под въздействието на тези геосфери.

Фиура 5. Глобална климатична система
(Third Long-term Plan 1992–2001,1992).

Тази климатична система се намира в постоянна (динамична) взаимовръзка
(обусловеност) на компонентите, на водния кръговрат (хидроложкия цикъл) и на
химическия и биохимическия цикъл в отделните компоненти, подсистеми и вътре в тях.
Наземният сегмент от спътниковата програма осигурява прием на спътниковите
сигнали и ретранслирането им. Тази информация в отделните страни се обработва от
спътникови оператори, които кодират данните и ги транслират по Глобалната
телекомуникационна система в компютърните центрове за разработването на числени
прогнози. Оценката на преместването на облаците и на баричните градиенти определя
скоростта и посоката на вятъра. По каналите за телекомуникация се предава
информацията за температурата на повърхността на моретата и океаните и данните за
изчислените температурни профили на атмосферата и т.н. (Фиг.6). Понастоящем работят
около 700 приемници за спътникова информация, която се ползва от страните членки на
Световната метеорологична организация (WMO).

Фигура 6. Наблюдение, приемане, транслиране и обработка на спътникова и наземна информация
в службите на СМО (Public Weather Services, 1994)

Глобалната система за обработка на данните се състои от три световни центъра
разположени в Мелбърн, Москва и Вашингтон. Тяхната работа е свързана с голямата
отговорност в поддържане на постянна комуникация на трите нива–световно, регионално
и национално. Дейността на тези три световни центъра е свързана основно с обработка на
данните, анализ и числена прогноза.
Установено е, че за целия период на наблюдение на температурите (1861–2003 г.)
градиенът на тяхното изменение нараства след 1980 г. Установява се, че тенденцията на
тяхното изменение особено след 1985 г. не е наблюдавана досега. Това нарстване на
температурите е още по-изразително в Северното полукълбо.
Проблемите за колебанието на климата остават. Може да се каже, че те са свързани
с аномалиите на климатичното проявление–изразени суши и наводнения над обширни

райони. Изменението на климата е най-важната и приоритетна задача за решаване от
учените през ХХІ век.
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ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ - СЪЩНОСТ, ПРОЯВЛЕНИЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ*
Росен Илиев
NATURAL DISASTERS - NATURE, EXHIBITION AND CLASSIFICATION*
Rosen Iliev
Abstract:This report examines the nature, manifestation and the trends of natural phenomena united under
the term "natural disaster". The report also proposes a new approach to classification and presentation of natural
disasters. This classification focus on the study of the origin and development of these natural processes.
Key words: natural disaster, hazard, interaction, methodology, classification.

Въведение
Въпросът за генезиса, смекчаването на последствията и ликвидацията на природните
бедствия е доста актуална тема не само за България, но и за човечеството като цяло. Това
е обусловено от ежегодното увеличение на честотата, географията на проявление и
мащаба на катастрофалните бедствия от природен характер, което не само възпрепятства
развитието на човешката цивилизация, а в определени случаи поставя под заплаха самото
съществуване на антропосферата.
Възможности за ефективна борба с опасните природни процеси се крият не само в
знанието за техния генезис и характер на развитие, но и в причините за повишения ръст на
материални загуби за социума.
Дълбокото разбиране на природата на това или онова опасно природно бедствие ни
позволява да определим вероятността за проявление, причините за възникване и посоката
на развитие. Като по този начин биха се взели нужните превантивни мерки за максимално
понижаване риска от потенциалните материални загуби и заплахата за здравето и живота
на хората.
Целта на настоящия доклад е да разкрие същността, генезиса и проявлението на
природните бедствия. Авторът се надява да постигне зададената цел посредством
изпълнението на следните задачи:
 изясняване значението на термина „природно бедствие‖;
 определяне причините за възникване на природните бедствия;
 изследване проявлението, съвременното състояние и тенденциите на развитие на
природните бедствия по света и у нас;
 систематизация и класифициране на природните бедствия;
Що е то природно бедствие? Определение и проявление на природните
бедствия.
Под термина „природно бедствие‖ се разбира съвкупността от дестабилизиращи
природни явления, характеризиращи се с голяма интензивност и висок поразяващ фактор,
водещи до нарушаване жизнената дейност на социума, унищожаване на материални
ценности, травми и човешки жертви. Типични примери за природни бедствия са
вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, селите, тропическите циклони и
т.н. Природните бедствия имат синергетически характер, т.е. възможно е едно бедствие да
породи друго, например вулканичните изригвания често са съпътствани от земетресения,
земетресенията инспирират цунами и т.н., т.е. получава се т.нар. „домино ефект‖. В
литературата названието „природно бедствие― има редица синоними „екстремални
природни явления―, „опасни и особено опасни метеорологичния явления‖, „стихийни
природни явления‖, „опасни стихийни природни процеси‖, „природни катаклизми‖ и др.
(Мардиросян, 2007).

Природна катастрофа (от гр. catastrophe- гибел)- това е стихийно бедствие със
значителни по мащаби трагични последствия, смърт на хора и разрушения (Крепша,
2014).
Природен риск- това е процес с натуралистичен произход, представляващ
непосредствена заплаха за живота и здравето на човека.
Арена на проявление на всички гореописани процеси се явява планетата Земя. Тя
може да се разглежда като една сложна саморегулираща се нелинейна динамична система,
изградена от различни подсистеми (геосфери)- литосфера, атмосфера, хидросфера,
биосфера и т.н., в рамките на които протичат много сложни физически, физико-химически
и биохимически процеси. Под термина „система‖ най-общо се разбира съвкупност от
елементи с общ план на функциониране. Всички съставни елементи в системата си
взаимодействат по между си посредством обмен на вещество и енергия, поддържайки
общото равновесие. Промяна в първоначалните условия на взаимодействие и дори леки
изменения в параметрите на функциониране могат да доведат до особено състояние,
познато като „хаос‖ или „динамичен хаос‖. Основна причина за появата на хаос се явява
заложеният елемент на неустойчивост във всяка една система, директен отговор на
някакво дебалансиращо външно влияние. Когато върху една система, намираща се в
равновесие, се окаже някакво външно въздействие, в нея стават промени, които се стремят
да ограничат това въздействие (принцип на Льо Шателие-Браун).
Природните бедствия често се явяват продукт на такива дестабилизиращи промени
извеждащи планетарната система от състоянието й на неустойчиво равновесие, а именно:
 внезапно преместване на веществото (земетресения, свлачища);
 освобождаване на вътрешната земна енергия (вулканска дейност, земетресения,
цунами);
 повишение нивото на реки, езера, морета (наводнения, цунами);
 въздействие на необичайно силни ветрове (урагани, торнадо, циклони);
 ударно-взривни въздействия (метеорити, астероиди, комети);
 гравитационни въздействия (при преминаване на Слънчевата система около
галактическия център или други крупни космически обекти);
 рязко падане на налягането, температурата или тяхното устойчиво екстремално
значение; (по Иванов и Мазур, 2004, с допълнения)
По мнението на Booth и Fitch (1979), степента на вредоносност при различните
видове природни бедствия е различен. Най-много щети на хората носят наводненията
(40% от общата вреда), следвани от ураганите (20%) и земетресенията и сушите (по 15%).
На останалите видове природни бедствия се падат около 10% от общата вреда.
Глобалните тенденции показват значително увеличение честотата на природните
катастрофи. Само за справка през 1975 г. в световен мащаб имаме малко над 50 природни
катастрофи, през 1990 г. вече са над 300, а в началото на ХХI-ви век бройката надхвърля
500 (по данни от EM-DAT). С леки флуктуации от началото на новия век е налице трайна
тенденция количеството на природните катастрофи да не спада под 300 годишно, което
може да се окаже сериозен прът в развитието на световната икономика. Икономическите
загуби от природни катастрофи в световен мащаб съставляват средно 150 млрд. щатски
долара годишно, а през 2050 г., по различни оценки, ще достигнат 300 млрд. долара
годишно. Загубите от най-страшните природни бедствия са наистина колосални. Така
например при земетресението в японския град Кобе (февруари, 1995 г.) загиват 5,5 хил.
души, пострадват 1,8 млн., а икономическите щети възлизат на 131,5 млрд. щатски долара
(Крепша, 2014).
Освен човешките жертви и материалните загуби е интересен въпросът и за
психологическите последствия от природните бедствия. Жертвите на катастрофи се
характеризират с различни преживявания, предизвикващи различни травми: нощни
кошмари, избягващо поведение, реакции на уплаха, раздразнителност и повишена

чувствителност към травматически стимули. Правейки щателен обзор на природните
катастрофи, Rubonis и Bickman (1991) установяват, че проблеми с психологическото
приспособяване се среща средно при около 17% от жертвите на природни катастрофи.
Що се касае до България най-голям относителен дял имат наводненията (38,47 %),
горските пожари (28,48 %) и свлачищата (12,67 %), които са последвани от вятърните
бури (7,44 %), други природни бедствия (5,42 %) и снегонавяванията (4,5 %). Относително
малък дял заемат: градушките (1,26%), заледяванията и измръзванията (1,23 %) и
земетресенията (0,55 %) (Берберова, 2012).
Най-сериозен дял от природни бедствия, засегнали територията на България, заемат:
наводненията, горските пожари, свлачищата и ветровите бури. Относително малък дял
заемат: градушките, снегонавяванията, заледяванията и др. По данните на НСИ
земетресенията заемат нищожен дял, но не трябва да се забравя, че страната ни е
преживяла сериозни земетресения и по-важното, че територията на България е
разположена в един от силно сеизмичните райони на света и е силно уязвима от това
природно бедствие.
Класификация на природните бедствия
Вече посочихме, че взаимодействието между различните системи се явява основна
причина за появата на природните бедствия. Спектърът на взаимодействие е достатъчно
сложен и разнообразен, което от своя страна е предпоставка за възникването на различни
по генезис, продължителност и мащаб екстремални природни явления. Разбирането
механизмите на зараждане и развитие на природните бедствия се явява основа за
ефективно прогнозиране и минимизиране последствията от тяхното проявление. Важна
крачка по пътя към подобен род превенция се явява систематизацията на тези страшни
природни явления.
Всяко едно природно бедствие може да бъде описано посредством анализа на
различни фактори, които определят степента му на въздействие върху човешкото
общество. В световен мащаб съществуват няколко вида класификации, всяка със своите
плюсове и минуси. За основа при всяка една от тях служи най-вече генезиса на
съответното природно бедствие. По-долу в табличен вид е направен авторски опит за
систематизация на природните бедствия.
Таблица 1. Класификация на природните бедствия по генетичен признак
Клас
1.Космогенни
явления

Тип
1.1Термоядрени и
хелиомагнитни явления

Вид
Слънчеви бури, слънчеви петна, космически лъчи,
взрив на свръхнови, квазари

1.2 Импактни явления

Падане на земната повърхност на крупни
космически тела- метеорити, комети, астероиди.

1.3 Приливно-гравитационни Гравитационно въздействие на различни
явления
космически обекти върху планетата ЗемяСлънцето, Луната, друга планета от Слънчевата
система, галактически купове, черни дупки
1.4 Космически биозаплахи
Попадане на земята на чуждородни извънземни
микроорганизми, което би довело до масова гибел
сред растителния и животински свят
2. Литосферни 2.1 Тектонски явления
явления
2.2 Геоморфоложки явления
2.3 Геофизични явления

Земетресения, вулкански изригвания,
епейрогенетични движения
Изветряне, склонови процеси, абразия, ерозия,
екзарация, еолични процеси (прашни бури)
Геопатогенни зони, радиогенни зони, конверсия на
земните магнитни полюси

2.4 Геохимични явления

3. Атмосферни 3.1 Метеорологични и
явления
агрометеорологични опасни
явления
3.2 Климатогенни явления

3.3 Метеогенно-биогенни
явления

Находища на вредоносни земни елементи,
освобождаване на вредоносни газове във водоеми,
почвата или в атмосферата
Циклони, бури, урагани, смерч, торнадо, вертикални
вихри, градушка, мълнии, поройни валежи, силен
снегопад, снежни виелици, леден дъжд, мраз, жега,
мъгла, засушавания, суховеи
Климатични цикли, изостатични колебания на
Световния океан, Ел Ниньо, Ла Ниня, глобални
климатични промени
Ландшафтни пожари

4. Хидросферни 4.1 Хидроложки опасни
Тропически циклони, цунами, силно вълнение,
явления
явления в моретата и океаните силно колебание на морското ниво, ледников дрейф,
заледяване на морски съдове и пристанищни
съоръжения
4.2 Хидроложки опасни
Наводнения, маловодие, ветрови нагони, образуване
явления на сушата
на леден покров в езерата и реките.
4.3 Хидрогеоложки опасни
Ниско ниво на грунтовите води, високо ниво на
явления
грунтовите води, пропадане на земната повърхност
в резултат на карстови процеси, суфозия.
5. Биогенни
5.1 Поражения в техносферата Нашествие на различни видове макро или
явления
от биогенни източници
микроорганизми, предизвикващо повреди в обекти с
техногенен характер.
5.2 Инфекциозни заболявания Единични случаи на екзотични и особено опасни
по хората.
инфекциозни заболявания, групови случаи на
опасни инфекциозни заболявания, епидемия,
пандемия.
5.3 Инфекциозни заболявания Единични случаи на екзотични и особено опасни
по селскостопанските животни инфекциозни заболявания, ензоотии, панзоотии.
5.4 Поражения по
Прогресираща епифитотия, панфитотия, масово
селскостопанските растения от разпространение на вредители по растенията.
болести и вредители

Природните бедствия също така могат да бъдат групирани и по следните критерии:
по площ на проявление (точкови, линейни, площни, обемни), по мащаб на проявление
(планетарни, континентални, национални, регионални, районни, локални), по
продължителност (мигновени, краткосрочни, дългосрочни, вековни), по характер на
въздействие (разрушителни, парализиращи, изтощаващи, предизвикващи технологични
аварии), (по Иванов и Мазур, 2004), по тежест на последствията (най-леки, леки, средни,
силни и унищожителни) (по Мягков, 1956), по количество на жертвите (до 1000 души, от
10000 до 1 млн. души, над 1 млн. души).
Заключение
С всяка изминала година природните бедствия достигат все по драматични величини
по отношение на броя и степента на проявление. Разрушителният им потенциал
непрекъснато нараства. Независимо от научно-техническия прогрес и превантивните
мерки за обезпечаване безопасността, хората стават все по-слабо защитени от природни
бедствия. За съжаление най-уязвими към материални и човешки загуби си остават
страните от т.нар. „Трети свят‖, които раздирани от социални и икономически проблеми
все по-трудно се справят с последствията от „капризите на природата‖. Например 88% от
загиналите и 92% от пострадалите от природни катастрофи в света за периода 1965-1992 г.
са жители на страни от горепосочената група (Крепша, 2014). Като основни причини
затова могат да се посочат постоянно нарастващата популация в тези страни (по данни от
ООН близо 80% от цялото човечество), в следствие на което неизбежното заселване на
уязвими от природни бедствия територии и слабото познаване на механизмите им на

развитие. Глобалното затопляне и някои естествени цикли на изменение на климата
допълнително утежняват положението.
При анализа на природните бедствия в България ясно личи тенденция към
нарастване, което показва необходимостта от предприемане на спешни мерки за
превенция. През последните десетилетия значително е нараснал делът на наводненията,
ветровите бури, екстремните температури и земетресенията. Предвид глобалните
климатични промени, към тази група за в бъдеще все по-често ще се причисляват и
засушаванията, което от своя страна ще окаже пагубен ефект върху икономическата, а от
там и върху социалната сфера в нашата страна.
Природните катастрофи са неизбежни и в голяма си част все още непредвидими
явления, но само от превенцията и доброто познаване на тези природни феномени зависи
дали борбата с тях ще доведе до постигането на основната цел: минимизиране вредните
последствия от тяхната активност върху антропосферата.
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ИЗМЕНЕНИЯ НА СЕЗОННИТЕ ВАЛЕЖИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 1961‒2010 Г.
Нина Ченкова
CHANGES IN SEASONAL PRECIPITATION IN NORTHEASTERN BULGARIA
DURING THE PERIOD 1961-2010
Nina Chenkova
Abstract: This paper present the results of investigation of the seasonal precipitation in selected weather
stations located in Northeastern Bulgaria. The purpose of this report is to provide information on the trends of the
seasonal precipitation. An assessment of the statistical characteristics and the trends of seasonal rainfall for the
entire period (1961-2010) and two 30-year periods (1961-1990 and 1981-2010). The survey results show expressive
growth of the autumn precipitation in the period 1981-2010.
Keywords: seasonal precipitation trend, statistical characteristics, Northeastern Bulgaria

Въведение
Измененията на температурата на въздуха и валежите в многогодишен план дават
важна информация за климатичните промени. През последните десетилетия в
преобладаващата част от научните изследвания върху валежите, последните се разглеждат
именно в контекста на съвременното изменение на глобалния и регионалните климати. В
отделни райони по Земята се констатират различни по големина и знак тенденции, поради
което наличието на данни за различни географски райони е необходимо за установяването
на закономерности и съставяне на цялостна картина за земното кълбо.
По информация на Николова и Недков (2012) [1], регионалните климатични модели
за Централна и Източна Европа, използвани в проекта CECILIA (Central and Eastern
Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment [4]) показват статистически
значим тренд на повишаване на средната температура на въздуха с около 1.5 оС през
периода 2021–2050 г. спрямо климатичната норма (1961–1990 г.). Респективно се очакват
и изменения в годишното и сезонно разпределение на водните ресурси на континента:
нарастване на овлажнението и оттока в северните части на Европа, засушаване и
намаляване на оттока в Южна и Югоизточна Европа. Според Gobiet et al. (2009) (цит. по
Николова и Недков) тенденцията за валежните количества е за нарастване през зимата с
около 20% и намаляване през лятото с около 10% [1,5]. Резултатите от проекта
PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining European Climate
change risks and Effects) прогнозират, че в края на ХХІ век лятната валежна сума ще
намалее значително в Южна и Централна Европа, а екстремните валежи ще са по-чести и
по-интензивни [6].
В тази връзка, важна препоръка на водещата научна организация по въпросите на
изменението на климата IPCC към ООН, е по отношение необходимостта от насърчаване
на регионалните изследвания на климата и неговото изменение. Те дават възможност да се
разкрие спецификата на регионалните климатични колебания, на фона на глобалните.
Съвременните изменения на климата на България, и в частност измененията на
валежите, са изследвани от Векилска и Рачев (2000), Топлийски (2002, 2005), Велев и
Кононова (1979), Велев (1998, 2002, 2006), Александров и др., (2004, 2010, 2011),
Дреновски и Стоянов (2009, 2010, 2012), Николова (2014) и др. Т.к. настоящият доклад
разглежда сезонните валежи, следва да се отбележи, че Дреновски (2012) установява
статистически значимо увеличение на септемврийските валежни суми, рефлектиращо
върху есенните валежи, за периода 1992–2008 г., спрямо приетия за базисен период
1931‒1985 г. в много станции в страната [2]. За Северна България авторът посочва
значително намаление на количествата на валежите през пролетта и лятото и голямо

увеличение през есента и по-малко през зимата. Резултатът е отслабване на
умереноконтиненталните черти в годишното разпределение на валежите.
Целта на настоящото изследване е разкриване на многогодишните изменения на
сезонните валежи в Североизточна България. За постигане на тази цел са решени следните
задачи: 1) оценка на статистическата структура на редиците от валежни суми; 2) оценка на
тенденциите в измененията на сезонните валежни количества.
Изходни данни и методи
Анализът се базира на данни за месечните валежни суми от 5 метеорологични
станции от мрежата на НИМХ-БАН – Русе, Силистра, Разград, Шумен и Варна. От
месечните суми са изчислени сезонните валежни количества. Използвани са станции, за
които бе възможно съставянето на непрекъснати редици от месечни валежни суми за
периода 1961‒2010 г. (50 години). За сравнителен анализ на статистическите
характеристики и тенденциите в измененията на сезонните валежи са използвани и два 30годишни периода: 1961‒1990 г. и 1981‒2010 г. Като е известно, първият период е
определен от Световната метеорологична организация за период на „съвременен климат‖
и осреднените стойности за климатичните елементи се препоръчват като климатична
норма.
За статистически анализ на разпределението на данните е използван методът на
централните моменти [3]. Изчислени, анализирани и съпоставени са основните
статистически параметри за сезонните валежи:
• средна стойност;
• коефициент на вариация ‒ показател за изменчивостта или разсейването на
значенията на елемента спрямо средната стойност;
• коефициент на асиметрия ‒ мярка за асиметрията на разпределението;
• коефициент на ексцес – мярка за островърхостта на разпределението.
Тенденциите в многогодишните изменения на сезонните валежи са установени чрез
линейна регресия за целия изследван период 1961‒2012 г. и за двата тридесетгодишни
периода (1961‒1990 г. и 1981‒2010 г.).
Проверката за хомогенност на изходните редици, изчисленията на посочените
статистически характеристики и оценката на статистическата значимост на тренда (чрез
Т-тест) са извършени посредством софтуера AnClim (Stepanek (2006) [6].
Резултати
Статистически характеристики на сезонните валежи
През зимата и пролетта се констатират по-малки стойности на средните сезонни
валежни суми през периода 1981‒2010 г. спрямо климатичната норма (1961‒1990 г.)
(Фиг.1). Намалението е най-изразително в Русе (станцията с най-добре изразен
континентален климат). Изключения откриваме за станциите Шумен (зима) и Силистра
(пролет), където средните валежни суми показват по-високи стойности през втория 30годишен период.
При летните валежи не се установява еднопосочна промяна в средните стойности,
т.к. в две станции се наблюдава увеличение, а в останалите три – намаление на средните
многогодишни суми през периода 1981‒2010 г.
Изразителното увеличение на средните стойности на есенните валежи през втория
30-годишен период засяга всички изследвани станции в Североизточна България. Подобна
констатация е извършена от Дреновски (2012) за много станции в страната за периода
1992–2008 г., като причината е установеното статистически значимо увеличение на
септемврийските валежни спрямо приетия от автора базисен период 1931‒1985 г.
Извършените изчисления показват голяма променливост на валежните суми през
зимата - коефициентът на вариация за целия изследван период се движи от 42.13%
(Разград) до 54.13% (Силистра). Наблюдава се нарастване на амплитудата в

променливостта през периода 1981‒2010 г.
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Фигура 1. Средни стойности на сезонните валежи

Зимните валежи се характеризират с голяма асиметрия на разпределението (А>0.50),
като най-високи стойности на коефициента се установяват в станциите Варна (1.48) и
Силистра (1.31). През периода 1981‒2010 г. асиметрията намалява в Русе, Силистра и
Разград, а се увеличава в Шумен и Варна. Коефициентът на ексцес за целия 50-годишен
период е положителен и най-близък до 0 в Русе и Разград. Много висока стойност се
открива във Варна (5.69) за 1981‒2010 г.
Коефициентът на вариация на пролетните валежни суми за всички станции е около
40%. Отчитат се много малки отклонения от нормалното разпределение. Стойностите на
коефициентите на асиметрия и ексцес за всички станции и изследвани периоди не
надхвърлят + (‒) 1.
През лятото променливостта на стойностите, изразена чрез коефициента на
вариация, е между 30 и 50%. Много голяма е в Русе ‒ 66.88%. Като цяло, летните валежи
са изразително по-ниски във Варна ‒ особеност на черноморския климат. Коефициентите
на асиметрия и ексцес нарастват през периода 1981‒2010 г. Наблюдава се изразителна
разлика в тези показатели за 30-годишните периоди в ст. Русе. (А е със стойности 0.71 и
2.50, а Е ‒ съответно 0.26 и 8.35). Причината откриваме при анализа на максималните
летни суми. При норма за летен сезонен валеж в Русе 182.2 mm, през 1994 г.
регистрираната сума е 831.2 mm
Коефициентът на вариация на валежните суми през есента е в границите от 43.10%
(Шумен) до 66.39% (Русе). Стойността му нараства през втория 30-годишен период, като
изразителен скок се открива в Русе (от 47.29% ‒ на 73.94%). Коефициентите на асиметрия
и ексцес са с най-високи стойности за 50-годишния период в Русе (съответно 1.70 и 3.47).

Най-високите стойности през периода 1961‒1990 г. са в Шумен, а през 1981‒2010 г.
– в Силистра. Близки до нормалното разпределение са валежните суми през есента във
Варна, в Разград през 1961‒1990 г. и в Шумен през последните 30 години.
Линеен тренд
Коефициентите на тренда на зимните валежни суми показват негативна тенденция
в изменението на валежите за целия период (с изключение на ст. Шумен) и периода
1961‒1990 г., докато през последните 30 години наблюдаваме позитивна тенденция, с
изключение на ст. Русе (Табл. 1). Намалението на валежните количества е по-голямо за
периода 1961‒1990 г. с най-голям коефициент на линейния тренд (34,3 mm/10г.) за ст.
Варна, който е статистически значим. В периода 1981‒2010 г. най-голямо увеличение се
отчита също за ст. Варна. Не се наблюдава статистическа значимост, поради което
данните трябва да се разглеждат с повишено внимание.
Таблица 1. Коефициенти на линеен тренд на зимните валежи (mm/10 год)
Метеорологична
станция
Русе
Силистра
Разград
Шумен
Варна

1961-2010

1961-1990

1981-2010

-6.077
-1.673
-1.311
1.685
-4.311

-19.527
-14.103
-17.103
-2.975
-34.300

-0.365
5.525
10.119
1.402
23.040
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През пролетния сезон коефициентите на тренда не показват статистическа
значимост. За целия период тенденцията е негативна, с изключение на ст. Силистра.
Сравнението на двата 30-годишни периода показва слаба тенденция на повишение през
1961‒1990 г., с изключение на ст. Варна, където стойността на коефициента на линейна
регресия се различава значително (Табл. 2), докато през втория период не се констатира
еднопосочно изменение на валежните суми. Можем да отбележим понижението на
валежните суми в ст. Шумен.
Таблица 2. Коефициенти на линеен тренд на пролетните валежи (mm/10 год)
Метеорологична
станция
Русе
Силистра
Разград
Шумен
Варна

1961-2010

1961-1990

1981-2010

-4.123
2.227
-2.969
-3.698
-3.201

1.479
0.220
9.875
8.254
-13.573

3.247
7.751
-8.049
-16.825
2.334

Коефициентите на линейна регресия на летните валежи, както и през пролетта, не
са статистически значими. През периода 1961‒2010 г. се наблюдават разнопосочни, слабо
изразени тенденции на повишение на валежите в станциите Русе, Шумен и Варна, и на
понижение – в ст. Силистра и Разград (Табл. 3). Докато през периода 1961‒1990 г. трендът
показва намаление на валежите (с изключение на ст. Силистра), през периода 1981‒2010
г., коефициентите на линейната регресия бележат слабо увеличение на летните валежни
суми с максимум за ст. Варна (8,2 mm/10г).

Таблица 3. Коефициенти на линеен тренд на летните валежи (mm/10 год)
Метеорологична
станция
Русе
Силистра
Разград
Шумен
Варна

1961-2010

1961-1990

1983-2010

1.996
-0.700
-3.299
0.220
1.369

-7.904
2.592
-16.610
-0.449
-4.474

-2.361
1.324
6.005
3.967
8.166

През есента изчислените коефициенти на тренда са с най-високи стойности, в
сравнение с останалите сезони, като това се отнася за целия 50-годишен период и особено
за последните тридесет години (Табл.4). Стойностите бележат позитивна тенденция и са
статистически значими за ст. Разград и Шумен (за периода 1981‒2010 г. те са съответно
36.4 mm/10 г и 37.2 mm/10 г). През периода 1961‒1990 е налице намаление на есенните
валежни суми, без статистическа значимост.
Таблица 4. Коефициенти на линеен тренд на есенните валежи (mm/10 год)
Метеорологична
станция
Русе
Силистра
Разград
Шумен
Варна

1961-2010

1961-1990

1983-2010

12.696
14.148
14.302
14.834
7.925

-7.566
2.063
-5.246
-8.754
-12.527

29.544
30.553
36.413
37.230
15.260
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Заключение
В резултат на направеното изследване се установяват следните резултати:
1. За периода 1981‒2010 г. се отчита намаление на средните сезонни валежни
количества през зимата и по-изразително през пролетта спрямо нормата (1961‒1990 г.) в
повечето изследвани станции от Североизточна България.
2. Средните летните валежни суми не показват еднопосочно изменение.
3. Последните тридесет години от изследвания период се характеризират с добре
изразено увеличение на средните многогодишни есенни валежни количества, засягащо
всички изследвани станции.
4. През зимата е налице слабо изразена негативна тенденция за целия 50-годишен
период, без статистическа значимост. Преобладаващо позитивен, но статистически
ненадежден тренд се установява за периода 1981‒2010 г.
5. През пролетта и лятото не се установяват статистически значими тенденции.
6. Нарастване на валежите се наблюдава през есента, със статистически значими
коефициенти на тренда за Шумен и Разград. Позитивната тенденция е изразителна през
периода 1981-2010 г. което потвърждава резултатите, получени от Дреновски (2012).
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ГИС–БАЗИРАН СЪВРЕМЕНЕН ПОЛЕНОВО–КЛИМАТИЧЕН
КАЛИБРАЦИОНЕН СЕТ ОТ ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Стоян Вергиев, Марияна Филипова-Маринова
A MODERN POLLEN–CLIMATE CALIBRATION SET FROM EASTERN BULGARIA
Stoyan Vergiev, Mariana Filipova-Marinova
Abstract:A data set consisting of 63 modern pollen surface samples from the basic plant communities along
the north–south transect of the Bulgarian Black Sea Coast was created in order to obtain reliable modern pollen
analogues for palaeoclimate reconstructions using the Modern Analog Technique (MAT). Pollen percentage values
were calculated on a sum of 61 pollen taxa for each pollen sample. Climatological data for each site, including
average annual temperature, average temperature of the warm and cold half–year and average annual precipitation
was taken from the nearest meteorological station or was corrected with an altitudinal coefficient of temperature
variation. Statistical analysis was used to reveal the relationships between individual pollen types and climate
variables. All calibration data were integrated in GIS environment with base maps and digital elevation models.
Keywords: Modern pollen dataset,pollen,climate variables, modern analog technique (MAT)

Увод
Спорово–поленовият анализ е един от основните методи, прилаган
припалеоклиматични реконструкции, като в последните години все по-голяма
популярност добива Методът на съвременните аналози (МСА) [1], [2]. За разлика от
класическите качествени интерпретации на поленовите спектри, този метод предоставя
възможност за точни количествени реконструкции на параметрите на околната среда [3].
Климатичните променливи свързани с най-сходната съвременна проба, могат да бъдат
асоциирани към времето и мястото на фосилната проба, която се реконструира в рамките
на даден географски район. Този подход се основава на събирането на съвременни
повърхностни поленови проби и на сравнението на наличието и процентното участие на
поленови типове в тях със съвременни климатични данни, като по този начин се
установява зависимостта полен–климат.
Колкото по-голям е мащабът на изследвания район, толкова повече съвременни
данни трябва да бъдат използвани при палеореконструкциите, за да се
намеринеобходимия минимален брой съвременни аналози [4]. Ето защо, от голямо
значение е натрупването на база от съвременни калибрирани данни за прецизиране на
моделите, допускане на относително по-малки грешки, а от там и до по-голяма точност на
реконструкциите [5].
Материал и методика
За изясняването на връзката полен–климат в съвременни условия, са събрани 63
съвременни повърхностни проби от Източна България (34 повърхностни почвени проби
(ППП) и 29 повърхностни мъхови проби (ПМП).Пробите са събирани в периода 2013 –
2015 по трансекта север-юг в 10 характерни за българското черноморско крайбрежие
растителни съобщества.
За анализ са вземани на случаен принцип 5 повърхностни почвени подпроби от по 2
– 3 сm3 от почвения субстрат на дълбочина максимум до 5 сm и няколко подпроби от
мъхове от различни видове в рамките на пробна площадка с размери 1 × 1 m. В
последствие,подпробите са смесени в една и от нея е взето количество от 3 сm3.
Лабораторната обработка на пробите е извършена в Лабораторията по палинология
на Природонаучния музей – Варна в съответствие със стандартния ацетолизен метод на
Faegri & Iversen [6] с модификация отBirks & Birks [7].

За определяне на статистическите зависимости в поленовите спектри са изготвени
нетрайни глицеринови микроскопски препарати, в които са изброявани и определяни до
най-ниско таксономично ниво всички срещащи се в пробите поленови зърна и спори.
При установяване на зависимостта полен–климатични фактори е приложен
Анализът на остатъците (Redundancy Analysis, RDA) [8];[9], като статистическата
обработка на данните и графичното представяне е осъществено със софтуерния продукт
CANOCO 4.5 [10].
Получените данни са организирани и структурирани в атрибутни таблици и
слоевевъв векторен формат с помощта на ArcGIS v.10.0 (ЕSRI Inc.). Използвани са:
Картографска проекция UTM Zone 35 North, Земна координатна система WGS84 и
Балтийската височинна система.
Резултати и дискусия
При събирането на климатични данни са взети предвид 4 основни параметъра на
климата: средногодишна температура (СГТ), средна температура на студеното полугодие
(СТСП), средна температура на топлото полугодие (СТТП) и средногодишна сума на
валежите (СГСВ).
Тези данни са взети от най-близката до пробата метеорологична станция [11]. При
отдалечени проби е извършена корекция на метеорологичните стойности, в зависимост от
разликата в надморската височина между метеорологичната станция и опробвания терен.
С цел да се получат тези корекционни фактори беше извършен анализ на наличните данни
от станциите и надморската височина на която се намират. Логаритмичната
зависимостпоказва близки корелационни стойности, съответно и възможност те да бъдат
изчислени (Фиг. 1). За СГТ – беше получен коефициент 0,528ºС на 100 m надморска
височина. Полученият резултат е близък до използвания коефициент на температурно
отклонение от 0,57ºC на 100 m надморска височина от Laaksonen [12] и превишаващ
получения от Luo et al. [13] – 0,46°C/100 m. За другите променливи бяха получени
следните данни: СТСП – 0,529ºС/100 m; СТТП – 0,521ºС/100 m и СГСВ – 44 mm/m²/100 m.

а

б
Фигура 1. Логаритмична зависимост между надморската височина и
а) термалните климатични параметри и б) сумата на годишните валежи

При спорово–поленовия анализ на съвременните проби са установени 61 поленови
таксона, които се срещат и в изследваните фосилни проби в района.
От голямо значение за интерпретацията на зависимостта полен–климат е намирането
на статистическа зависимост в съвременните проби и след това интерполирането ѝ за
фосилните.При анализа на тази зависимост за всеки отделен поленов таксон, може да се
прецени пригодността му за анализа и дали той за бъде включен в модела или да бъде
изключен като индикатор.

С цел да се гарантира, че рядко срещаните, но важни за крайните резултати
поленови таксони, беше приложен метода „Square–root transformation― и беше изчислена
общата сума на квадратните отклонения на процентното участие на всеки от поленовите
типове. Същевременно бяха изчислени и корелационните коефициенти на Pearson между
процентното участие на всеки от поленовите типове във всяка проба и климатичните
променливи (Фиг. 2а).
По този начин бяха идентифицирани някои аномалии и отклонения, бяха
интерпретирани взаимоотношенията между поленовите типове и климатичните
променливи и бяха определени индикаторните видове, които да бъдат включени при
изчисленията в съответствие с изискванията [14].
От откритите при спорово–поленовия анализ 64 поленови таксона, в модела бяха
включени само видовете със значими коефициенти на корелация (R>0,28, р=0,1, N=68–
609). Техният брой е 46.
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Фигура 2. Ординационни диаграми на анализ на остатъците (RDA). а) Биплот показващ
взаимовръзката между растителните таксони и климатичните параметри. Всяка точка показва
осредненото участие на поленовите типове.б) Биплот показващ взаимовръзката между всеки
поленов спектър и климатичните параметри. Всяка точка отразява една повърхностна проба: 1.
ППП, 2. ПМП.

Въз основа на факторен анализ на променливите климатични данни и процентното
участие на всеки тип в спектрите беше изчертана диаграма. На нея е съотнесен всеки
поленов спектър към коефициентите на корелация на климатичните параметри (Фиг. 2б).
Процентното съотношение, на избраните като подходящи за индикатори таксони,
във всяка проба беше преизчислено до 100% (Фиг. 3).
На базата на този анализ бяха определени като представителни всичките изследвани
поленови спектри от територията на ИзточнаБългария.
Атрибутната таблица с получените данни е представена в Приложение 1.
Изводи
Извършените анализи показват значима корелация на климатичните параметри и
процентните съотношения на таксоните в поленовите спектри. За 72,9% от поленовите
типове е установена линейназависимост между процентното им съотношение и
климатичните променливи.Получените данни са приложими при палеоклиматични
реконструкции в ГИС среда.

Фигура 3. Поленови спектри
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Приложение 1. Атрибутна таблица с данни.СГТ – средногодишна температура, СТСП –
средна температура на студеното полугодие, СТТП – средна температура на топлото полугодие,
СГСВ – средногодишна сума на валежите, ППП – Повърхностна почвена проба, ПМП –
Повърхностна мъхова проба
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СВИЩОВ И БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ГЕОГРАФИЯ
Тихомир Личев
SVISHTOV AND BULGARIAN GEOGRAPHY OF THE AWAKENING
Tihomir Lichev
Abstract: The year 2015 marks 200 years since the establishment of the first modern school in our lands
(1815) and the issuance of the first Bulgarian geography textbook (1835). Both events are remarkable for Bulgarian
enlightenment and the role of awaken citizens of Svishtov is unmistakable.
This study is an attempt to summarize the main stages in the development of Svishtov as trade, craft,
educational and cultural center during the Renaissance.
The basics of the trade, educational and cultural progress of the city are placed after 1810. when the city was
burned in a Russo-Turkish War. Awaken Svishtov traders lay the foundations of modern education in the Ottoman
Empire. Philip Sakelarevich makes major donation, thereby creating the first modern school (1815).
As a discipline" Geography " occurs in our country during the second quarter of XIX century. namely in
Svishtov. Over the years here Prominent Renaissance educationists as Emmanuel Vaskidovich Neophyte Hilendar
(Bozveli) Hristaki Pavlovich, T. Hrulev V. Manchov and many others. Later traditions of geography are continued
in the newly opened school of commerce and later at University "D. A. Tsenov. "
Keywords: geography, Renaissance, First modern school

1. Свищов - търговски и културен център през Възраждането.
Още с възникването си като селище, Свищов е неразривно свързан с ролята на река
Дунав като стопански значима водна артерия за цяла Европа и с историята на българския
народ през вековете. [4] Тук се намира най-южната точка на реката (43° и 37 ′ Северна
географска ширина). Градът отстои на 2295 км. От нейните извори и на 555 км. от устието
и.[13]. Благоприятното му разположение за неговото стопанско развитие се отбелязва в
хрониките на редица пътешественици и автори [1]. Всичките посочват благоприятните
условия за осъществяването на най-пряката връзка от река Дунав през Старопланинските
проходи с Тракийската низина, Беломорска Тракия, Македония и основните центрове на
Османската империя.
Трайното присъствие на Свищов в стопанската история на нашите земи започва през
късното турско средновековие и през българското Възраждане. Това е периодът, когато
той се издига като един от важните търговски центрове с основен принос за развитието на
търговията и занаятите. Създаден като градска феодална единица, Свищов присъства в
османотурските регистри в края на XV и началото XVI век, в рамките на Никополският
санджак. Като хасово владение, платеният за държавната хазна данък е надвишавал
значително този от такива селища като Търново, Шумен, Враца, Ловеч и други [16].
До XVII век Свищов е бил малко селище с около 300 къщи и 20 дюкяна. Едва след
Пожаревацкият мирен договор (1718 г.), между Турция и Австро-Унгария, включващ и
споразумение за търговия и корабоплаване, градът се развива и замогва. Именно от тогава
започват оживените търговски връзки по река Дунав на изток и запад - до Будапеща,
Виена, Белград и др. От тогава съществува прочутият „свищовски път на керваните― през
Влашко за Брашов, Одеса и много други. Цяла днешна Северна, Южна България и
Македония са водили активни търговски връзки със Свищов [16]. Постепенно
свищовските търговци и занаятчии откривали и свои кантори в посочените по горе
страни. Основните стоки, с които се търгувало по това време били памук, вълна, коприна,
кожи, зърнени храни, сол, дървен материал и др. Според известният библиограф акад.
Никола Михов (първият директор на библиотеката във ВТУ „Д. А. Ценов―) през
Свищовското пристанище се осъществява значителен износ на зърнени храни. Според
него през 1876 г. то чувствително изпреварвало Русе, Силистра, Никопол и Оряхово взети
заедно. През 60 и 70 те години на XIX в. Свищов става център на тъй наречената

„платнена дунавска флота―. Градът е притежавал 150 гемии, с обща вместимост 120 хил.
оки [17].
В края на XVIII век Свищов вече е бил значителен търговски и стопански център в
крайдунавската част на империята. Поради тази причина населението му през 1813 г. е
било 21 хил. жители. Статистиката на Османската империя посочва, че Свищов се е
състоял от 4000 стопанства и 2327 къщи, в т.ч. само 720 немасивни. Градът е бил в
постоянен възход и всичко това се постига с търговия и производство. За разлика от
Русчук (Русе) Свищов никога не е бил значителен административен център и не е ползвал
придобивките от това.
Освен периодите на възход градът е преживявал и разруха. При Руско-Турската
война (1806 – 1812 г.) градът е опожарен от русите и значителна част от населението се
изселва във Влашко. По-късно част от населението се завръща и Свищов буквално
възкръсва като „птицата Феникс― от пепелищата[7].
Успоредно с развитието на търговията и занаятите в Свищов се развиват и културата
и образованието. Не случайно редица автори посочват жителите на Свищов като „найинтелигентните и прогресивни в цяла България― или пък градът „за един от найтърговските и образовани градове―[18]. Търговците от града, които са поддържали връзки
с множество страни, ясно са осъзнавали значението на религията, културата и
образованието за развитието на селището. Според протерей С. Ганчев, по това време в
Свищов преди „изгорялството―, както се знае от местното население изпепеляването на
селището в града е имало шест църкви, девет метоха и два манастира. Съществуват и
няколко джамии[2]. От всички тях остават по чудо единствено църквите св. „Димитър― и
св. „Апостоли Петър и Павел―, които са били каменни. С разцвета на града някои църкви
се възстановяват, съгражда се съборната църква св. „Троица―, създава се Първото
българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови― и др.
2. Свищов като образователен център през Възраждането.
Посоченото по-горе ясно говори за възхода на града в търговско и културно
отношение. Не случайно редица автори отбелязват, че поради значителните си търговски
връзки с Европа, „повечето жители на града говорят свободно френски и немски―, което е
рядкост по това време. Често се забравя, че в района има и будно павликянско население,
изповядващо католицизма. В близкото село Трънчовица се прави второто по нашите земи
училище (1662 г. след Чипровци). През 1665 г. роденият в съседното до Свищов село
Ореш , Филип Станиславов издава и първата българска печатна книга „Абагар―.
Всички автори са категорични, че основите на новобългарското образование,
безспорно се поставят през 1812 г. Тогава Свищовският търговец на кожи, живеещ във
Виена Филип Сакелариевич прави своето първо дарение за построяването на светско
училище в града. Мечтата на свищовлии се сбъдва и само след три години се създава,
както всички го наричат „Преображенското училище на даскал Манолаки„ (1815г.)
Безспорна е ролята на учителят, роден в Мелник и образовал се на остров Хиос Емануил
Васкидович. Въпреки, че учебната програма по това време е на гръцки език, безспорно
училището е със светски характер, създадено от българи и постепенно се превръща в ново
българско класно училище. Имено това е първото светско училище по нашите земи[12].
Не трябва да се забравя, че то съществува едва две години и то в условията на
гонения от турските и гръцки църковни власти. Васкидович е принуден да избяга във
Влашко при изселници от Свищов и учителства до 1823 г., когато отново се връща в
града. Според издаденият „всеобщии кондик Славянобулгарскогу училища Божественого
преображение― (1824 г.) училището се възстановява и непрекъснато се разраства. През
1831 г. учениците вече са 98. Постепенно освен юноши, започват да учат и девойки. От
1830 г. в училището вече работя като поддаскали Неофит Бозвели, Георги Владикин и др.
По това време в града се заселва и друг виден просветител Христаки Павлович и създава
ново славянобългарско училище (1831г.). По-късно през 1846 г. в града започва работа и
взаимно славянобългарско училище „Св. Никола―. Освен на Христаки Павлович заслугата

за неговото развитие е на неговият поддаскал и наследник Тодор Хрулев. Поради редица
причини трите училища се обединяват в едно главно училище в
сградата на
преображенското. Разцветът на светското образование в Свищов, безспорно предстои през
следващите десетилетия и от редица източници научаваме, че в 1872 г. училищата в града
са осем - в т.ч. девическо, турско, протестантско, а по-късно и много други.
Успоредно с развитието на училищното дело расте нуждата от издаването на учебни
пособия. Само до 1870 г. на български са издадени над 100 учебници и учебни помагала –
в т.ч. повече от 50 читанки, 31 граматики, 7 по словесност, 26 по география, 18 по история
и 27 по други предмети [15]. Значителен принос в това отношение имат и възрожденците,
свързали живота и дейността си със Свищов.
3. Свищовските възрожденски дейци и българската география.
Развитието на географията в България е неделимо свързана с плеяда български
географи, които със своята дейност са допринесли за нейното утвърждаване като учебен
предмет в училищата, но и като наука. Някои от тях се открояват особено ярко, не само с
мястото, което заемат в служебната йерархия, но и със своя значителен принос, който
имат за подготовката на кадри и за издигането на авторитета на географската наука сред
нашата общественост. Географията като учебен предмет в училищата, по нашите земи се
утвърждава през втората четвърт на XIX в. под влиянието на обществено-икономическото
и културното развитие. Първите учители по география, естествено са видни и бележити
възрожденци. Те са и първите автори на учебници по география, карти и атласи.
Безспорна е ролята на свищовските учители за това дело.
Килийните училища вече не отговарят на нуждите на формиращите се нови побогати кръгове. В новосъздадените училища географията заема важно място като учебен
предмет, защото тя не само разширява познанията за родната страна, но дава
разностранни сведения и за другите страни. По този начин географията повдига
националното съзнание и допринася за развитието на национално освободителното
движение.
През този период географията има предимно страновечески характер. Издадените по
това време географски книги са в по-голямата си част учебници по география за
училищата, в които преобладават описание на страните, на отделни селища в днешна
България, но засягат и някои общи географски въпроси. По своя характер и равнището, на
което са написани те не отстъпват по нищо на редица други европейски страни [3].
Същото се отнася и за издадените учебници на свищовските възрожденци.
Първият пробив срещу сковаващата програма на килийните училища безспорно е
„Рибният буквар― на Петър Берон (1824 г.). Основна помощ за неговото издаване има
създаденото от свищовският търговец от Букурещ Васил Ненович – „Първо Българско
Филологическо дружество― .
Виждайки нуждата от учебници за новобългарските училища, възрожденците
започват да пишат, а по-късно да издават учебници. Безспорен принос за това имат
Емануил Васкидович, Неофит Бозвели, Христаки Павлович, Тодор Хрулев и много други.
Първият български учебник по отделна учебна дисциплина е учебникът по
аритметика, издаден от свищовския учител Христаки Павлович (1833 г.). Само две години
по-късно (1835 г.), отново в Свищов е написан и първият комплект от шест български
учебника под общото заглавие „Славяноболгарское детеводство― с автори Емануил
Васкидович и Неофит Бозвели. Петата част е известна като „Краткое политическо
земеописание за обучение на болгарского младенчество― е учебника по география. Докато
при първите четири части съавторството на двамата автори е безспорно доказано, не така
стои въпроса за посоченото по горе „Землеописание―[14]. В цялата географска литература
за автор се приема Неофит Хилендарски (Бозвели). В най-добрия случай Емануил
Васкидович е посочен само като помощник или преводач.
Докато за цялата свищовска общественост и учените, занимаващи се с възрожденска
литература, съавторството на двамата велики народни будители е доказано, то това не

може да се каже за широката общественост. Едва в последните години с участието на
много автори истината е посочена и тя се крие в многото трудности при издаването на
шестте книжки в Крагуевац, Сърбия[5],[14].
„Краткото политическо землеописание― е първият български учебник по география,
той е с общ обем от 100 стр., състои се от две части – увод или обща част, в която се дават
най-общи сведения за земята и втора част, в която се разглеждат континентите (пет) и
държавите с техните по-големи градове. Най-голямо внимание в ученика е отделено на
Европа. В текста неправилно е посочено за западна граница Средиземно море, a за
източна река Дон. Разгледани са всички държави. По понятни причини по-голямо
внимание е отделено на „Турецкото самодержавие―. Прави се характеристика на
отделните области -Тракия, Долна Мизия и Татарска Скития. Много добро описание е
направено на множество наши селища (33 бр.) – София, Пловдив, Варна, Русе, Силистра,
Велико Търново, Свищов, Троян, Видин, Казанлък и др. Както по отношение на учебното
съдържание, така и по отношение методиката на обучение, учебникът на Неофит Бозвели
и Емануил Васкидович има много важен принос за утвърждаване на географията като
един от основните учебни предмети в новобългарското училище. За значението на тези
книги може да се съди и от факта, че цялата поредица е абонирана от училища в Плевен,
София, Ловеч, Троян, Клисура, Севлиево, Сопот, Карлово, Казанлък , Стара Загора,
Велико Търново, Елена, Змеево, Ново село, Шипка и Свищов, т.е. най-будните
възрожденски селища [14].
Друг ярък възрожденец безспорно е Христаки Павлович (1804-1848 г.). Въпреки
своя кратък живот, освен като основател на „Светиниколското училище―, той издава девет
учебника и учебни помагала по различни предмети. В ръкопис остава този по
Землеописание, т.е. по география. Дейността на великите възрожденци е продължена от
техните ученици, които също издават учебници и учебни помагала, като напр. Тодор
Хрулев издава „Землеописание― – (1850г.) , Д. Манчов – „Кратка география― - 1864 г.,
Иван Богоев – „Всеобща география за децата― и др. Всички тези издания се намират във
фонда на библиотеката на Първото Българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови―.
4. Стопанска академия „Д.А.Ценов“ и географската наука.
След Освобождението, разцветът на Свищов продължава. Развиват се търговията,
образованието и културата. За това можем да съдим и от един показателен факт, а именно
-в първото правителство на Княжество България след Освобождението (от 1879 - от седем
министъра, трима са от град Свищов- на финансите, образованието и здравеопазването).
През 1895 г. след дарение на свищовският търговец, живеещ в Букурещ, Димитър
Хадживасилев се създава търговска гимназия. В учебните планове на новосъздаденото
учебно заведение за пръв път в България, един от водещите предмети е „Търговска
география―.
Развитието на Икономическата география у нас е свързано с безспорния център
какъвто е Стопанска академия „Д.А. Ценов―. Малко са учебните заведения в които са
работили няколко известни преподаватели и еродити като акад. Анастас Бешков, - един от
основателите на Висшето училище, а неговия асистент е Тянко Йорданов, по-късно също
професорите Христо Маринов и Славчо Славев [6].
В града на образованието и дарителите и в „най-търговският град―, както го нарича
Иван Богоров, след дарението на Димитър Апостолов Ценов , се създава Висше търговско
училище (1936г.). Със своето възникване за преподавател е поканен Анастас Бешков
(1896-1964 г.). Младият учен завърша най-напред специалност „Търговия― в Лайпциг и
„География― в Софийския Университет. Защитава докторат по География във Виена. Покъсно издава монография на тема : „Стопанско географско поделение на България― –
(1934г.), което го прави много известен. Това е първия опит за икономгеографско
райониране на България. Добре познавайки стопанската действителност, той посочва
седем района. В Свищов Анастас Бешков става преподавател и професор. Чете лекции по
„Стопанска география―, „История на търговията― и други. Именно той е основател на

районната школа в икономическата география в Свищов. Във висшето търговско
училище, професорът остава до 1950 г. От 1948г. работи на две места. Назначен е и за
ръководител на катедрата по „Обща стопанска география― в Софийския университет
„Климент Охридски―, а след това, става академик и ръководител на секцията по
„Икономическа география― в Географският институт на БАН. Председател е на
Българското географско дружество (1948-1964г.).
Асистент на проф. Анастас Бешков за малко (1947-1950г.) е бил друг известен
икономгеограф, а по-късно професор в УНСС – Тянко Йорданов. В обратната посока, от
УНСС към Свищов идва проф. Христо Маринов,(1921-1997) а от БАН – проф. Славчо
Славев(1926-1998). И тримата учени защитават свои схеми за икономгеографското
райониране на България. Освен това проф. Т. Йорданов е световно известен учен в
областта на география на селското стопанство, проф. Хр. Маринов – в областта на
биоикономиката и екологията, а проф. С. Славев - по география на туризма.
Делото на плеядата учители Възрожденци и преподаватели е продължена от
множество последователи.
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ГЕОГРАФИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
НА ИСТОРИЧЕСКАТА БЪЛГАРИСТИКА В УКРАЙНА
Сергей Пачев
GEOGRAPHY OF DISTRIBUTION OF THE SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE
HISTORICAL BULGARIAN STUDIES IN UKRAINE
Sergiy Pachev,
Abstract:Bulgarian studies is a complex of sciences about Bulgaria and Bulgarians. One of the tasks of
Geography of the science is to study the territorial placement of scientific potential. Among the countries where
Bulgarian studies has developed considerably, one of the first places occupied Ukraine. The concentration of
scientific potential of Bulgarian studies in Ukraine has raised in the old center of Slavic Studies (Kiev, Kharkov,
Odessa, Lvov) and in the regions close to the places of compact settlement of the Bulgarian Diaspora (Odessa,
Nikolaev, Zaporozhye regions).
Key words: Historical Bulgarian studies, Ukraine, scientific potential, territorial placement.

Географията на науката все повече се налага като важен дял от социалната и
икономическата география поради увеличаването на значението на науката в обществения
живот. Една от най-важните задачи става изучаването на териториалното разпределение
на научния потенциал, включително в контекста на отделните направления в науката.
Българистиката, утвърждаваща мястото на България в съвременния свят, е
своеобразен комплекс от науки за България и българите. При това усилията на
българските учени се допълват съществено от чуждестранната българистика, която има
важна роля за изучаването и популяризацията на българското историческо и културно
наследство по света.
Украйна заема едно от челните места сред страните, в които изучаването на
историята на България достига сериозни резултати през ХХ век и продължава да се
развива активно и през ХХІ век. Тези традиции имат своите корени в ХІХ век, но
съвременната украинска историческа българистика се основава на достиженията на
следвоенния период (от средата на 40-те до края на 80-те години) на ХХ век. Именно
тогава се поставят основите на нейните научни центрове и школи, формират се
отличителните ѝ особености на фона както на съветската, така и на световната
българистика.
Отчитайки гореказаното, се налага да анализираме особеностите, определящи
географията на разпределение на научния потенциал на украинската историческа
българистика в периода от средата на 40-те до края на 80-те години на ХХ век и досега.
Традициите в проучванията на българската история в Украйна водят началото си от
ХІХ и началото на ХХ в. във връзка с развитието на историческата славистика. Научните
кадри от този период се намират в големите университетски центрове – Харков, Одеса,
Киев. Там са работили Н. Мурзакевич, А. Скалковски, И. Срезневски, В. Григорович,
М. Дринов, М. Попруженко и др. Някои от тях са успели да работят плодотворно както на
полето на украинската, така и на руската наука.
През 20-те години на ХХ век обаче е налице упадък на българистиката в Украйна
(както и навсякъде в СССР). А през времето на сталинските репресии през 30-те години
славистиката в СССР е почти напълно унищожена. Новият етап в развитието на
българистиката в Украйна (всъщност нейното възраждане в общото русло на съветската
славистика като междудисциплинарен научен комплекс) става възможен едва след
Втората световна война.
В първите следвоенни години изследванията по история на България в Украйна се
възстановяват преди всичко в места, където славистиката е била традиционно развита още

през ХІХ в. – в университетите в Киев, Харков, Одеса, Лвов. На този етап научният
потенциал на историческата българистика в Украинската ССР е още малък. Той е
представен от отделни изследователи, разпръснати в различни институции. Например в
Харков започва дейността си С. И. Сиделников, в Киев – В. А. Жебокрицки и И. А.
Василенко, в Лвов – А. С. Бейлис и Б. И. Распутнис, в Одеса – И. В. Ганевич.
Следващият етап в развитието на научния потенциал на украинската историческата
българистика през 50-те – 80-те години е свързан с формирането на съответните научни
школи преди всичко в Харков и Киев. Допълнително някои представителите на тези школи
продължават изследователската си дейност по българистика в други градове (където
попадат по разпределение или се прибират в родните си университети или институти, от
които са дошли в Киев или Харков за аспирантура). Така се появяват научни кадри на
историчеката българистика в Ивано-Франковск, Донецк, Ровно, Полтава, Симферопол,
Каменец-Подолски, Днепропетровск, Горловка, Луганск, Луцк и други градове. В някои от
тях по-късно се формират нови научни центрове по българистика.
Най-известната школа на историческата българистика в Украйна в следвоенния
период се създава в Харков. Възникването ѝ е свързано с името на професор С. И.
Сиделников. Нейно институционно ядро става Катедрата по нова и най-нова история в
Харковския държавен университет „А. М. Горки (сега–Харковски национален университет
„В. Н. Каразин―). След войната С. И. Сиделников, който е започнал своята научна дейност
в Ленинград и Сталинград, се установява в Харков, продължавайки занятията по
българистика – отначало в Харковския педагогически институт „Г. С. Сковорода― (1945–
1956г.), а по-късно – в Харковския държавен университет „А. М. Горки―. С. И. Сиделников
е един от най-авторитетните съветски специалисти по проблемите на новата история на
България, българското националноосвободително движение [5], [6].
Вследствие на естествената смяна на поколенията от края на 70-те години на ХХ век
лидер на Харковската школа по българистика става Г. Н. Попов (специализирал най-нова
история на България, по-точно проблеми на културното развитие на НРБ, съветскобългарските културни връзки, историография на българистиката и славистиката), а от
втората половина на 80-те години – Г. Й. Чернявски (отличава се с разностранни научни
интереси в областта на българистиката: история на работническото движение в България,
история на руско-българските и съветско-българските връзки, историография, персоналии)
[4, с. 3], [10, с. 11].
С.И. Сиделников се изгражда като учен в предвоенните години извън пределите на УССР,
а Г.Н. Попов и Г. Й. Чернявски са изцяло възпитаници на Харковската историческа школа.
В 60–80-те г. в Харковския държавен университет „А. М. Горки― продължават научна
дейност на полето на българистиката В. В. Бойко, Н. П. Подлесни, С. Ю. Страшнюк,
А. И. Тумаков, А. П. Чижов и други изследователи [12, с. 53, 422, 503, 541, 618].
Още едно ядро на историческата българистика в следвоенните години се създава в
Харковския държавен институт за култура (до 1964 г. – Харковски държавен библиотечен
институт, а от 1998 г. – Харковска държавна академия за култура). Във втората половина на
40-те – началото на 60-те г. в това висше учебно заведение работи И. С. Илчук,
специализирала в изучаването на живота и дейността на М. С. Дринов. По-нататъшното
развитие на българистиката е свързано с името на Г. И. Чернявски, работил тук до средата
на 90-те години. С института за култура също така дълги години е свързана научната
биография на Н. Н. Канистратенко и С. В. Потрашков [12, с. 222, 245, 434].
Освен това, значение има и разширяването на присъствието на научите кадри
историци българисти и в другите вузове на Харков: в медицинския, инженерноикономическия, авиационния институт, в института за физическа култура (С. Ю. Лукаш,
Н. П. Подлесни, П. Т. Рущенко, М. Г. Станчев) [12, с. 320, 422, 457, 494].
Представителите на Харковската школа работят впоследствие в Симферопол
(Л. А. Пашковски), Донецк (Н. И. Туривненко) и други градове. Така научният потенциал
на историческата българистика се разпространява в другите региони на Украйна. В

Донецкия университет, освен от Н. И. Туривненко, в различни години българистиката е
била представена от С. Ш. Гринберг, А. В. Крапивин и други учени [12, с.407, 543,137, 286].
В Киев в първите следвоенни години историците българисти се групират
едновременно в структурите на университетската и на академичната наука – в Киевския
държавен университет „Т. Г. Шевченко― и в Института по история на АН УССР. И в
първия, и във втория случай това е свързано с името на В. А. Жебокрицки (1906 – 1975),
който е известен преди всичко като основател на следвоенната научна школа на
историческата славистика и балканистика в Киевския университет.
Преди завършването на Втората световна война В. А. Жебокрицки защитава
кандидатска дисертация на тема „Политика Германии на Балканах в 1912 году―. След
свършването на войната през 1945 г. той се завръща в университета. Продължавайки да
работи на полето на балканистиката, В. А. Жебокрицки постепенно се концентрира върху
българистиката и през 1955 г. защитава докторска дисертация на тема „Болгария накануне и
во время Балканских войн 1912 – 1913 г.―. Едновременно в края на 40-те – първата половина
на 50-те години на ХХ век В. А. Жебокрицки работи и в Института по история на АН УССР
[2, с. 75–76], [1, с.137–139].
В Киевския държавен университет „Т. Г. Шевченко― историко-славистичните
изследвания се развиват предимно в Катедрата по нова и най-нова история, Катедрата по
история на международните отношения и външна политика на СССР, а също и в
създадената през 1966 г. Катедра по история на задграничните социалистически страни.
Един от първите ученици на В. А. Жебокрицки в университета е А. К. Мартиненко,
който специализира история на руско-българските отношения в началото на ХХ век.
Ученикът на К. А. Мартиненко В. И. Голуб се занимава с изследване на проблемите на
развитието на работническата класа и селяните в НРБ [2, с. 108, 62].
През 70 – 80-те години в Киевския държавен университет „Т. Г. Шевченко― са
подготвени и защитени дисертации, посветени на различни аспекти на съветскобългарското сътрудничество и външната политика на НРБ: К. П. Бахмат, Е. Е. Костюк,
Н. В. Мухина, Н. В. Шпакова.
Дейността на В. А. Жебокрицки способства за разпространяването на научия
потенциал на историческата българистика в другите региони на Украйна и в другите
републики на бившия СССР. Негови ученици впоследствие работят в Ровенския държавен
педагогически институт – А.И. Черний, в Каменец-Подолския държавен педагогически
институт – А. А. Копилов, в Узбекска ССР – А. Мирзаев и Ш. Файзиев. В университета
също са защитени кандидатски дисертации на историци от Народна Република България:
Т. Ангелов, В. Панталеев, Г. Димитров [3, с. 141-145].
Друг голям център на съсредоточие и подготовка на научен потенциал на
историческата българистика в Киев възниква в Института по история на АН УССР. В
Отдела по история на славяните, а по-късно Отдел по история на страните на народната
демокрация, до 1955 г. по съвместителство работи В. А. Жебокрицки. Неговият ученик в
института И. М. Кулинич защитава кандидатска дисертация по българистика през 1958 г.
[7, с. 308].
Обаче водеща роля в по-нататъшното утвърждаване на българистиката в Института
по история на АН УССР изиграва П. С. Сохан. В 1963 г. той защитава кандидатска
дисертация на тема „Пламенный революционер. Жизнь и революционная деятельность
Георгия Димитрова―, а по-късно ученият насочва своите усилия към изучаването на
украинско-българските и съветско-българските исторически връзки.
Тези дългогодишни научни изследвания водят до защита през 1973 г. на докторска
дисертация по тема „Экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество
СССР и НРБ и участие в нем Украинской ССР (1944 – 1970 г.)―, а също и до създаване на
научна школа по даденото направление [8], [7, с. 497]. Ред представители на тази школа
работят по-късно в различни научни учреждения и висши учебни заведения на гр. Киев –
В. В. Павленко, Е. Н. Кучменко, Е. В. Шевченко [7, с. 406, 312].

Дейността на школата на П. Сохан способства за разрастване на научния потенциал
на историческата българистика в редица градове като Полтава – В. Н. Жук,
Н. И. Самойленко, Горловка – Г. П. Писарева, Каменец-Подолски – С. А. Копилов,
Луганск – Т. В. Татоли [12, с. 196, 466, 512].
Фрагментарно (в качеството на отделни изследователи) научният потенциал на
историческата българистика в град Киев е бил представен в още няколко висши учебни
заведения и академични институти: в Киевския инженерно-строителен институт –
М. И. Дизанова [12, с. 164]; в Института за социални и икономически проблеми на
задграничните страни към АН УССР – Н. Ф. Балтажи; в Института за изкуствознание,
фолклор и етнография „М. Ф. Рилски― – Л. А. Демиденко, специалист по етнология на
българското население в Южна Украйна [9, с. 116].
Трети по значение географски център на УССР, където в следвоенните години се
възражда научният потенциал на историческата българистики, е Одеса. През 1947 г.
възпитаникът на Одеската историческа школа А. С. Бейлис подготовя и защитава
кандидатска дисертация на тема „Русско-болгарские отношения после Берлинского
конгресса (1878 – 1886)―. По-нататъшната му научна кариера обаче се свързва не с Одеса, а
с Лвов [12, с. 30].
През втората половина на 40-те – края на 80-те години на ХХ век в Одеса научни
кадри по българистика през различните периоди се концентрират в Одеския държавен
университет „И. И. Мечников―, Одеския държавен педагогически университет
„К. Ушински―, Одеския университет по народно стопанство, Одеския технологичен
институт и др. И. В. Ганевич и Г. Г. Обручков се специализират в изучаването на историята
на България в периода на Втората световна война и установяването на комунистическия
режим; М. Д. Дихан и А. Д. Бачински посвещават своите трудове на изследване на
българската диаспора в Украйна, а също така и на връзките на Украйна и България;
К. Н. Жеков, Н. Т. Чижевски и М. И. Иванов се занимават с проблемите на следвоенната
история на България [12, с. 27, 112, 167, 194, 215], [7, с. 603].
Известен център по изучаване на историята на България в Западна Украйна става
Лвов. Утвърждаването му в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ век е свързано с
имената на А. С. Бейлис и Б. И. Распутнис. Лвовската българистика е съставна част на
местната славистична школа – една от най-значимите в Украйна. Дълги години Института
по славистика ръководи В. П. Чорний [12, с. 30, 621] – ученик на А. С. Бейлис, специалист
по Българско възраждане, автор на първия и засега единствен оригинален учебник по
история на България, написан и издаден на украински език [11]. През 80-те години
щафетата на българистиката в Лвов продължава Т. С. Полещук.
Следващият етап в разпространяването на научния потенциал на украинската
историческа българистика започва през 90-те години на ХХ век. През новата епоха
намалява значението на изучаването на историята на социалистическите страни и се
открива нова устойчива „социална поръчка― в българистиката в ракурса на изучаване на
историята и етнологията на българската диаспора в Украйна.
Нейната актуализация се осъществява при пресичането на няколко социокултурни
тенденции. Първо, на границата на 80 – 90-те години в общественото съзнание в СССР
рязко нараства интересът към отечествената история, особено към нейните „бели петна―,
неизучени страници, една от които е потулваната в предходните години история на
националните малцинства, в това число и на българите.
Второ, на вълната на неоромантичния национално-културен подем, обхващащ
обществеността на Украйна, нараства интересът на представителите на българската
етническа група към националните им корени, към историята, езика и културата на
българския народ.
Трето, комплексните етнонационални изследвания се поощряват (вкл. и финансово)
от държавните структури на Украйна предвид на необходимостта от изграждане на
балансирана етнополитика и регулиране на междунационалните отношения.

И, накрая, четвърто, благодарение на компактния характер на разположението на
българските поселища в отделните южни региони на Украйна, тяхната история удачно се
вписва в рамките на историческата регионалистика, която в 90-те години на ХХ в.
преживява поредния ренесанс.
В резултат се появяват нови тенденции за разпределяне на научния потенциал на
украинстката историческа българистика – в регионите с компактно население на
българската диаспора в Украйна – в Одеския регион (Одеса, Болград), Запорожкия регион
(Запорожие, Мелитопол) и в град Николаев.
Българистиката не е загубила своето значение и в разреза на изучаването на
историята на България. Известните научни школи на историческата българистика в
гр. Харков, гр. Киев, гр. Лвов получават нов импулс благодарение на либерализацията и
активизацията на международната дейност на университетите, установяването на преки
връзки с колеги зад границата.
Отличителен белег на този период от развитието на научния потенциал на
украинската историческата българистика става нейната институционализация. В началото
на ХХ век се появяват научни институции, специализиращите се по българистика – Одеско
научно дружество на българистите, Център по българистика и балкански проучвания в
гр. Харков, Център по българистика в гр. Мелитопол, Център по български език, литература,
истории и култура в гр. Киев, Културно-информационен център по българистика в гр.
Бердянск и др.
Продължава тенденцията за засилване на комуникацията между историците
българисти в общоукраински мащаб в рамките на редовни специализирани българистични
конференции („Дриновски четения― – Център по българистика и балкански проучвания в
Харковския национален университет „Василий Каразин―, „Българите в Северното
Причерноморие―–Одеско дружество на българистите, „Приазовски българистичен семинар―
– Център по българистика в МДПУ „Богдан Хмелницки―, „Международен научнометодически семинар по български език, литература, култура и история― в Бердянския
държавен педагогически университет и др.).
Така можем да направим извод, че през втората половина на ХХ век и в началото на
ХХІ век в Украйна постепенно се разширява научният потенциал на българистиката както
чрез консолидация на традиционно съществуващите, така и чрез появата на нови научни
центрове. Към сформираните още в ХІХ – началото на ХХ век центрове в Одеса, Киев,
Харков, Лвов и редица нови. Разширяването на географията на българистичните центрове
е свързано, от една страна, със сложния процес на разклонения на съществуващите научни
школи, а от друга – с появата на нови огнища на българистиката в Ивано-Франковск,
Донецк, Горловка, Луганск, Луцк, Ровно, Полтава, Симферопол, Каменц-Подолски, а в
последните десетилетия – в Запорожие, Мелитопол, Бердянск, Николаев, Болград.
Тези огнища и центрове на българистиката са с различна концентрация на
специалисти – от един-двама изследователи до сравнително големи научни колективи.
Наблюдава се следната закономерност по отношение на степента на концентрация в
отделните региони: научният потенциал се увеличава главно в традиционните
славистични центрове (Киев, Харков, Одеса, Лвов) и в регионите, близки до компактно
населените с българи селища от българската диаспора (Одеска, Николаевска, Запорожка
област). Научният потенциал на българистиката е включен в регионалните научни
комплекси, същевременно се наблюдава тенденция към по-тясна институционализация на
научната общност на българистите в общоукраински мащаб.
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ЩРИХИ ЗА ЕМИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА НА ПАЗАРНО
СТОПАНСТВО
Мария Шишманова, Владимир Караджов
GLIMPSES OF EMIGRATION IN BULGARIA IN THE PERIOD OF MARKET
ECONOMY
Maria Shishmanova, Vladimir Karadzhov
Abstract: Еmigration is presented with its characteristics – both negative and positive. As a segment of it is
also analyzed the emigration emerged after student work-and-travel programs - a phenomenon that is not monitored
officially by our national statistics. Of interest are the socio - psychological and financial aspects of emigrants, in
particular also those from the student summer brigades. Several essentially important profiles of emigration flows
out of Bulgaria have been considered. Author's data of statistical observations on the studied processes are used in
this survey. Also is made an attempt to create a profile of the average emigrant and the emigrant student.

Въведение
От 1989г. започна засилена емиграционна вълна, която през следващите години
намали своя обем. Тази вълна в началото имаше предимно политически характер и беше на
етническа основа. След което емиграцията от страната придоби икономически характер от
породените условия. Тя стана решение и реакция на създалата се социална и стопанска
обстановка в страната. Масовата емиграция през последните две десетилетия,
продължаваща и сега, е не само основен, но и екстремен фактор за остротата на
демографската криза в България. Тя допринася за бързите и радикални деформации в
социалната структура на обществото. С набралата се инерция, емиграцията става основен
фактор за задълбочаване на демографската криза, но тя допринася и за общата кризата и за
нейното овладяване.
Материал и методи
Използваните данни за емиграцията са публикувани данни от НСИ, Евростат,
Агенция по заетостта, EURES, проучване „Bulgarian Migration: Incentives and
Constellations", Институт Отворено общество, Фонд "Научни изследвания" Програма
"Идеи", Институт за икономически изследвания при БАН, МТСП, БНБ. Използвани са и
данни от авторски статистически наблюдения върху изследваните процеси за емиграцията
породена от студентските бригади.
Методите ползвани за това изследване са: ретроспективен анализ, сравнителен метод,
полеви метод, анкетиране, документално проучване на съществуващи анализи и доклади.
Липсата на специална статистика за временна и циркулярна миграция затруднява едно
такова изследване.
Резултати и дискусия
1. Причини за емиграция и цели на потенциалните мигранти
Заминаването си в чужбина, отделните групи мигранти свързват с решаването на
различни проблеми. Данните от социологическо изследване през 2011г. на НСИ сочи че:
Основната цел е те да живеят и работят в условията на по-висок жизнен стандарт 54%. За всеки пети от тях (20%) емиграцията е свързана с решаването на собствени и на
семейството им материални проблеми. Над 9% от тях заявяват: ‖не желая да живея повече
в България―.
По-различна е структурата на целите в групата на потенциалните трудови емигранти.
За близо половината (47%) заминаването им за чужбина е свързано с решаването на
материални проблеми. Условията на по-високия стандарт за живот и работа са
привлекателни само за 35%. И сред двете групи емигранти получаването на желаното
образование за тях или за техните деца е цел за близо 5% от тях. Основните причини за

напускане на страната са нисък жизнен стандарт и безработица. Допълнително някои
анкетирани уточняват „по-добри възможности за собствен бизнес в чужбина―, „за да
събера пари да си платя кредитите /да започна бизнес/ за обучение на децата ми”.
Сред краткосрочните мигранти преобладаващ е делът (42%) на тези, които свързват
своето пребиваване в чужбина с решаването отново на материални проблеми. По-високият
жизнен стандарт в другите страни е привлекателен за 33%, за 5% целта е да се реализират
професионално, а за 4% - образователната подготовка.
Оптимизмът на реализацията на поставените цели е най-голям сред ‖потенциалните
преселници―. Три четвърти (74%) са сигурни, че ‖там― те ще осъществят своите цели.
Около 20% нямат представа и само 5% изразяват сериозни съмнения. При ‖трудовите
мигранти― 63% считат, че ще осъществят своите намерения, а 27% нямат представа, а 9%
са несигурни. Тук е по-голям делът на несигурните, почти двойно. Краткосрочните
мигранти изразяват малко по-слаба увереност по отношение на реализацията на целите 60% са убедени, 30% нямат представа и 10% не са сигурни.
Сред трите категории мигранти се показва една твърде широка по обхват увереност,
че след миграцията в другите страни ще се осъществят техните намерения и цели.
За бъдещата си заетост потенциални емигранти не са наясно за действията си в
чужбина, нямат никаква представа 39% от краткосрочните мигранти и 42% от
дългосрочните мигранти.
От „преселниците― най-голям е делът на тези, които възнамеряват да се занимават със
занаяти - 12%, с хотeлиерство и търговия - 7%, а 6% ще продължат своето образование.
15% от ‖трудовите мигранти― също разчитат да се занимават с различни занаяти. Към
селскостопанска дейност са се ориентирали 9%, а 5% ще работят в областта на търговията
и хотилиерството. И тук 6% например от студентите възнамеряват да използват престоя си
в чужбина, за да продължат образованието си и да подобрят своята квалификация.
Краткосрочните мигранти също предпочитат да се занимават със занаяти - 14%, със
селскостопанска работа - 9%, а с търговия и хотeлиерство - 7%. Промишлените дейности
ще осигуряват трудовата заетост едва на 5% от всички категории мигранти.
Новите мотиви за напускане на страната към края на 2011г. са свързани с трайни
дефицити на системата за социална подкрепа и предоставяне на обществени услуги,
показват данните в доклад на "Отворено общество". По-конкретно това са страх от бедност
и безработица, заплаха за физическото оцеляване, несигурност, липса на ред и
задлъжнялост [http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/12/04/1218502].
Обобщено причините за напускане на България са три: финансови проблеми,
безработица и липса на вяра за перспективите в страната. Статистиката потвърждава, че
българските работници в Европа най-често планират да останат там, докато решат
паричните си затруднения, например - най-голям е делът на пребиваващите между 1 и 5
години. Те са хора в активна възраст. Повече са жените, но това е разбираемо предвид
факта, че много от тях гледат възрастни хора или деца или са заети в хотелиерството и
ресторантьорството. Заплащането обикновено е по-ниско, отколкото ако същата работа се
върши от местни [http://www.competencemap.bg/?YdK3cle3YlaDIROPcle].
2. Характеристика на емиграцията
С разрастването на кризата в страните от ЕС привлекателността им за българите
намалява и темповете на емиграцията се забавят. За повечето български емигранти
налагането на ограничения за достъп до пазара на труда в приемащите държави означава
само че по-дълго време ще работят незаконно [http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2011/12/04/1218502].
През годините между двете преброявания на населението (1992 - 2001г.) емиграцията
на населението на страната е приблизително 196 хил. души. В същото време в страната са
се завърнали и преселили около 19 хил. души. При съпоставката на тези два насрещни
миграционни потока салдото от външната миграция на населението се изчислява на 177
хил. души.

Общо за целия период от 2001г. до 2011г. в резултат на външна миграция
постоянното население на страната е намаляло с 175 244 души.
Сред българите, които сменят своя настоящ адрес в страната с адрес в чужбина
жените са с 10% повече от мъжете, близо половината са на възраст 20-39 години, 15% от
тях са на възраст под 20 години, а около 80% са със средно и висше образование.
През 2012 г.12 147 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от страната в
чужбина, като от тях 47.3% са мъже, а 52.7% - жени. В сравнение с 2011г. броят им се
увеличава с 2 630 души. Но все пак, миграцията на населението извън страната и през 2012
г. остава значително по-ниска от тази през 2010 г. Близо 51% от емигрантите са в
репродуктивна възраст: между 20-39 години. Най-младите емигранти (под 20 години)
съставляват 15.0%. Или промяна на настоящия адрес от страната в чужбина като съответно
46,9% от тях са мъже и 53,1% са жени.
Таблица 1. Изселени от страната по години
Пол
Възраст
Общо
Мъже
Жени

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 958
1 119
1 839

2 112
766
1 346

19 039
8353
10 686

27 708
12 607
15 101

9 517
4 460
5 057

16615
8836
7779

19 678
9 841
9 837

Източник: НСИ

През 2013г. мъжете и жените са равен брой сред емигрантите, докато сред
имигрантите делът на мъжете е по-голям. През 2013г. 19 678 души са променили своя
настоящ адрес от страната в чужбина. В сравнение с 2012 г. броят им се увеличава с 3 063 18.4 на сто, а в сравнение с 2011 г. – с 10 161, тоест над два пъти. Това показват данните от
отчета за изпълнението на актуализираната Национална програма за демографско развитие
до 2013г., публикуван за обществено обсъждане. Все пак броят на емигрантите е
значително по-малък от пиковата 2010 г., когато са били 27 708 души.
През 2014г. изселените от страната са 28 727, от които 15 747 са мъже (55%), а12 980
са жени (45%). Най-голям дял представляват младите възрастови групи (20-24, 26-29, 3034, 35-40, 41-44 г. съответно 4 263, 4 342, 3 850, 3 354, 2 654 души). С увеличаване на
възрастта реципрочно намалява и броя на емигрантите.
Броят български граждани, заминали на работа в чужбина чрез фирми посредници за:
2004 г.- 94 души, 2005 г.- 116 души, 2006 г.- 161 души, 2007 г.- 308 души, 2008 г.-518 души,
2009 г.-316 души (Кръстева, А., 2011).
Намерилите работа в чужбина чрез фирми посредници е различна и се оглавява от
Чехия, Дания, Великобритания, Кипър и САЩ.
Според данни от проведено през месец май 2015г. експресно социологическо
проучване на нагласите за трайна емиграция сред 100 студенти, обучаващи се на
територията например на община Благоевград се разкриха следните зависимости:
Таблица 2. Нагласи за трайна емиграция на студентите
Твърдо оставам в България
Колебая се къде ще ми е по-добре

25 %
32 %

Обмислям да напусна страната, по принцип
Обмислям да напусна страната в конкретен срок

29 %
9%

Подготвям напускането си

5%

Източник: Авторско изследване, май 2015, гр. Благоевград

Впечатление прави високият процент потенциални трайни емигранти сред младото
население на страната. Студентите, обучаващи се на територията на град Благоевград са с
различно местожителство, идват от почти всички региони на страната, така че резултатите
от изследването могат да се приемат за национално представителни.
3. Емиграция чрез осигурени договори
Картината на българските граждани, които работят на временни договори в
чужбина е на базата на двата типа данни, предоставени от МТСП: на заетите по линия на
спогодби и на получилите работа чрез фирми посредници.
Таблица 3. Брой български граждани, заминали на работа в чужбина по международни
спогодби или чрез EURES по години
Година
М/Ж
Общо

2004

2005

2006

2007

2008

2009

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

1029

1932

1112

2434

2174

2458

918

3479

2310

5419

1208

2858

2961

3546

4632

4397

7729

4066

Източник: МТСП

Тенденцията на български граждани, заминали по двустранни спогодби или EURES,
е възходяща и нараства от 2691 през 2004 г. на 7729 през 2008г, когато рязко намалява на
4066 през 2009г.
Основните дестинации на този вид мобилност са Испания и Германия. Италия е
една от предпочитаните дестинации за трудова миграция, както и Франция, но по
отношение на приетите българи международните спогодби стойностите са повече от
скромни.
Таблица 4. Български граждани заминали на работа в чужбина по международни спогодби
Страна
Испания
Германия
Швейцария
Франция
Италия

2004
1479
1451
31

2005
1984
1523
32
3
4

2006
3211
1384
11
7
19

2007
3051
1319
18
9

2008
4739
2959
14
17

2009
4055
5
6

общо
14464
12691
111
42
23

Източник: МТСП

Български граждани, заминали на работа в чужбина чрез фирми посредници (по
страни) подредени по възходящ ред са Чехия (407 души), Дания, Великобритания, Кипър,
САЩ, Словакия, Гърция, Кувейт, Тунис, Полша, Израел, Либия, Португалия, ОАЕ (24
души) и т.н.
Представително изследване на българското население за нагласите за емиграция
посочва, че на фирма – посредник биха разчитали 22.3%, а на съществуващите
двустранни спогодби – 4%. Не повече от ¼ от потенциалната емиграция може да се
регулира чрез регистрационния режим на фирмите, предоставящи пореднически услуги,
наредбата за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта,
спогодбите за взаимно наемане на работа на граждани и др. Т.е. съзнателно или не, през
годините България се е ориентирала към либерална миграционна политика (Михайлов, Д.
2007).

4. Причини за завръшане от временна емиграция
През периода 1980 - 2011г. 233 463 лица са променили своя настоящ адрес от
чужбина в България. От тях 91.9% са български граждани, завърнали се в страната след
престой в чужбина. Близо 73% от тях са пребивавали от една до пет години в чужбина,
17.1% - от шест до десет години, и 7.2% - повече от 11 години. От пребивавалите в
чужбина 57.5% са мъже. Най–голям е относителният дял на българските граждани,
пребивавали в Руската федерация - 16.1%, следват лицата, завърнали се от Испания - 9.3%,
Германия - 9.2%, Гърция - 9.1%, и т.н.
Сред живелите в чужбина български граждани преобладават лицата със средно
образование - 45.8%, с висше образование са 34.1%, с основно - 13%.
Броят на завърналите се в страната български граждани се увеличава след 2006
година. През 2006 г. в страната са се завърнали 9 467 (4.4%) български граждани, през 2008
г. - 15 288 (7.1%), а през 2010 г. техният брой достига 23 811 или 11.1% от всички за
върнали се в страната [http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/Census2011final.pdf].
Какво кара хората да поемат пътя обратно към родината? Кои са факторите, които
привличат към България? Интерпретационните схеми са различни на завръщането: едни
оценяват като неуспех миграционния проект, други – обратното, като успех и логичен
завършек на конкретна миграционна цел, трети – като нормален етап в един мобилен
професионален път.
Резултатите от представително изследване на завърналите се от временна емиграция
са:
Таблица 5. Продължителност на престоя зад граница
Колко време пребивавахте в чужбина?
До 3 месеца
Над 3 до 6 месеца
Над 6 до 12 месеца
Над 1 до 2 години
Над 2 до 3 години
Над 3 години
Не отговорили
Средна продължителност

% месеца
27.9
22.8
16.9
12.3
6.8
7.8
5.5
13.8

Източник: Михайлов, Д. 2007

Средната продължителност на престоя зад граница, според това представително
изследване, е малко повече от 1 година – 13.8 месеца.
Противно на разпространеното мнение за преобладаващо икономическия характер
на трудовата миграция, главната причина за нейното прекратяване е социалнопсихологическа – привързаността към семейството и близките е важно за 80% от
завърналите се. Други причиниса от икономически характер и те са свързани както с
възможностите за добра работа или бизнес в България (21%) или, обратното, с
трудността да се намери легална работа с официален договор и осигуровки в чужбина
(36.8%). Мобилният начин на живот не е за всеки и някои го осъзнават едва, когато
преживеят миграционен опит. ˝Не желая повече да живея в чужбина˝, споделя всеки
четвърти (24%) от анкетираните [Михайлов, Д. 2007].
България продължава да бъде напускана (макар и с по-бавни темпове в последните
години) от млади и образовани хора, в които държавата е инвестирала и които се адаптират
по-лесно към изискванията на пазарната икономика. Емигрирането на млади и високо
образовани хора има сериозни икономически и социални последици за бъдещото развитие
на страната.

Емиграцията оказва силен негативен ефект и върху възпроизводството на
населението, тъй като чрез емиграция/външна миграция на жени в родилна възраст се
понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15
г., но и за много по-дълъг период от време – 40-50 години.
Както в останалите страни от Централна и Източна Европа, така и в България след
масовите вълни в началото на реформите, през последните години емиграцията намалява.
5. Отрицателна характеристика на емиграцията
Емиграцията е един от най-убедителните аргументи за отлагане раждането на
първото необходимо и на второто желано дете – преди всичко сред образованите и
социализираните, интегрираните и производителните слоеве от населението. За тях
емиграцията е освен поминък, но и лично усилие за професионална кариера и достоен
живот.
Емиграцията е една от най-директните причини и мотивации за отлагане на
браковете, както и за предпочитане от младите на безбрачни партньорства – при всички
онези, които се готвят да отпътуват някъде навън поне за няколко години, както и за вече
учещите и работещите в чужбина.
Емиграцията води и до масово разделяне между партньори в брак, отдалечаване и
отчуждаване между тях. Както и до целенасочено или принудено търсене на брак с
чужденец – с ясната мисъл, че това означава не само трайно емигриране, но и среда за
дебългаризация на децата.
Със стреса и неудобствата при емигриране неусетно се загубва патриархалната норма
за близост между поколенията, за приемственост между тях. Разстоянието прави това
постепенно и невъзвратимо, въпреки субективното нежелание на повечето хора
[http://www.assa-m.com/katalog1111.php].
Чрез масовата емиграция на младите на практика не само се изнася огромен човешки
и финансов капитал навън от България, но се изтощава и разсейва българският генофонд,
подтиска се жизнеността и виталността на българския народ и нация.
6. Положителна характеристика на емиграцията
Нагласите към емиграцияопределено отдават предпочитание на временната
емиграция. Всеки пети българин (20%) изразява положително отношение към идеята да
поработи за няколко години в чужбина, но след това да се завърне в страната. Този
процент е почти два пъти по-висок от тези, които предпочитат трайно да се заселят в
чужбина (13%.). Необходимо е да се уточни, че 13% изразяват нагласа, а не реално
намерение: тези, които сериозно възнамеряват да емигрират, са едва 3%. Тези данни са
почти непроменени преди кризата през 2008г. и през 2010г., когато ясно се усетиха
всички нейни отрицателни ефекти1.[Григорова, М. 2010]
Необходимо е да се подчертае, че макар нагласите да са ориентирани към временна
емиграция, те не предпочитат краткосрочната: желанието за престой в чужбина за период
повече от 1 година е по-силно в сравнение с желанието за престой по-малко от година
(Михайлов, Д. и др., 2007).
Логично и очаквано е нагласите за емиграция, включително и за временна, да бъдат
най-проявени сред младите на възраст 18-25 години, както и сред по-образованите –
висшистите и компютърно грамотните българи [Григорова, М. 2010].
Притокът на парични средства от емигрантите не само че не стихна, а дори се
увеличава, като представлява между 3 и 4% от БВП. В условията на спад на източниците
на финансиране парите на българските емигранти допринасят съществено за финансовата
стабилност в държавата и сигурността на домакинствата. Тоест имат осезаем социален
ефект, особено в по-слабо икономически развити региони на страната.
7. Социално-психологически профил на емигрантите
Съгласно официалните статистически данни висшистите масово емигрират от България през
1

Намалял е процентът на желаещите да работят и живеят в България – от 70% на 62%, но не за сметка на емиграционни
нагласи, а на ясно съзнание за алтернатива („не знам‖ – 5%) (Григорова, М. 2010).

първите две години на реформите, докато постепенно техният относителен дял намалява в общия
излизащ поток.От лицата с висше образование само 8% са взели твърдо решение да се изселят
от страната при настоящото им пътуване, докато в групата на лицата с образование, по-ниско
от основно (8 години учение) този дял е 33% [Калчев, Й.С. Цветарски. 1991].
От проведено проучване сред 1100 души между 15 и 35 г. в цялата страна 45% от
младите хора в България при никакви обстоятелства не биха напуснали България, 43% имат намерение временно да напуснат. Те са на възраст между 15 и 18 години, жители на
селата, от етническите малцинства, ниско образованите и безработните, а 12% - за
постоянно завинаги - по-често това са на възраст до 18 г., ниско образовани, безработни и
необвързани. За много от младите стандартът на живот е по-важен от образованието
["Българската младеж 2013", НЦИОМ, 2013].
Според авторови проучвания от 2015 година, 43% от студентите, обучаващи се в
университетите на гр. Благоевград, са потенциални емигранти за трайно заселване в
чужбина. Тези студенти са от територията на цялата страна, което прави изводите
представителни на национално равнище. Като цяло, по-склонни към емиграция са
студентите с по-голяма самостоятелност и независимост от семейните връзки. Също и
онези, които са по-силно амбицирани да се докажат на професионалното поприще в
чужбина, тъй като условията на труд и заплащане в България не ги удовлетворяват.
Предимно младите, които категорично искат да останат, са с висше образование
(56%), между 30 и 35 г. (56% ), живеещи в София (52%), на заетите в държавния сектор
(58%) и на семейните (53%).
Битието на емигранта и разкъсаните роднински връзки и общуване закономерно
прави тази субективна и духовна промяна вътре в хората. В името на оцеляването или на
добрата кариера на своите деца, родителите се отказват от огромната радост във втората
фаза на живота си да се радват и грижат за внуци, а в третата фаза като стари хора – да не
останат самотни, все по-забравени и дори изоставени.
Емиграцията е примиряване с екзистенциалната самота – както от страна на младите,
които поемат някъде далеч към чужбина и в голяма степен се лишават от средата и
подкрепата на близките си. А това в българската културна традиция е изключително важна
форма на личностна пълноценност и реализация след 50-60-те години на живота.
Сред студентите, основни причини за емиграция са: повече възможности за
реализация, спокойствие, ниска корупция, по-добри условия за създаване на семейство.
Допълващи причини са: създаването на контакти, по-добрите пенсионни политики,
възможността да се завърнат след определен период от време в родината и др.
8. Финансов аспект на емиграцията
Общият размер на паричните трансфери от емигранти към България за последните 7
години възлиза на 6.16 млрд. евро- или близо 30% от общия обем на чуждестранните
инвестиции за последните 7 години. Тези данни обхващат само част от реалната динамика,
тъй като не отчитат парите през международни трансферни институции като Western Union
или парите, които се носят на ръка. Голяма част от тези пари на практика са използвани за
поддържане на стандарта на живот, за здравеопазване и образование, като са облекчавали
функциите на държавата, които финансираме с данъците си [http://www.temanews.com/
index.php].
И през 2013г. българите в чужбина остават сред най-големите инвеститори в родната
икономика. От януари до октомври 2013г. те са изпратили на близките си по банков път
687,1 млн. евро. Данните на БНБ сочат, че за същия период през 2012г. сумата е била 681,6
млн. евро., а за цялата 2012г. парите са били 800 млн. евро. След окончателното
приключване на отчетите за 2013г. се очаква средствата от емигрантите да достигнат 1
млрд. евро.
В по-бедните райони цели семейства живеят почти изцяло от средствата, изпращани
от техни близки. Въпреки прогнозите, че кризата в някои държави в Европа ще се отрази
отрицателно на размера на изпращаните към България средства, тяхната сума се увеличава.

През 2008г. те са били 6,727 млн. евро, през 2012г. – 800 млн. евро [http://www.bulgaren.org/
melangebulgaren/2014/01/08/].
През 2015г. ръстът на емигрантските пари продължава да се увеличава, като тази
тенденция ще се запази в близките 5-6 години по прогноза на института „Отворено
общество―. Статистиката показва, че изпращаните средствата възлизат на близо 1,3 млрд.
евро годишно.
Най-големите потоци от емигрантски средства логично идват от страните с найголеми български общности. Такива са диаспорите ни в Гърция – 320 000 българи, САЩ –
300 000, Испания – 250 000, Великобритания – 110 000, също приблизително толкова са в
Германия, Италия и Франция, сочат данни на Евростат.
През 2011 средната сума, спестена от български студенти по време на лятна
студентска бригада в САЩ е 3 631 долара за период от 3 до 4 месеца средно, което по
настоящия обменен курс се равнява на 6 209 лева. Според НСИ за 2011 средният годишен
доход на член от домакинство в България е 3 937 лева. Това показва, че работещите в САЩ
студенти печелят 8 пъти над средните доходи, които се получават в България за период
между 3 и 4 месеца. Това говори за все още много високият потенциал на летните
студентски бригади в чужбина и ги прави безалтернативен източник на бързи доходи за
българската младеж.
В резултат на всичко това, преводите от българите в чужбина изглеждат една доста
постоянна величина, която по никакъв начин не се влияе от кризи, трудови пазари и
икономически условия в изпращащата и получаващата страна.
Заключение
Два въпроса имат съдбоносна и същностна значимост при емиграцията:
 първият е източване на огромен национален ресурс, обедняването на България
откъм млади и жизнени поколения, които са носители на съвременна образованост, висока
култура и професионална квалификация, предприемчиви и иновационни с енергия за
кариера и развитие. Следствието е съответно и закономерно примитивизиране на
общностите в много от селищата и районите в страната, доколкото те губят своя качествен
и жизнен български социален и природен генофонд, който прави хората ни интелигентни и
адаптивни;
 вторият е риск от невъзможност да бъдат съхранени и развивани българската
народност и нация, огромният ни потенциал – интелектуален и професионален,
предприемачески и адаптационен; като народ, нация и държава със своя ярка физиономия
и достойнство, като реална и респектираща сила на Балканите, в Европа и света като цяло.
Българската политика по отношение на временната и циркулярната миграция има две
основни характеристики, които на пръв поглед изглеждат противоположни. Първата е
липсата на специфичен интерес, тя не фигурира сред приоритетите нито на Стратегия 2008,
нито на новата Стратегия 2011. В същото време отношението към нея е много
положително и в документите тя се „насърчава‖ и „стимулира‖.
Един от основните приоритети на българската миграционна политика е привличането
обратно към България на част от българската емиграция от последните двадесет години,
особено на по-квалифицираните и по-младите. Без да бъде назовавана ясно, всъщност се
мисли за временна миграция, за политическа воля държавата да работи така, че
емиграцията да не води до усядане в други страни, а до връщане в родината.
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ОТ ЕКЗАРХИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ. ГЕОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ
Атанас Дерменджиев
FROM EXARCHATE TO BULGARIAN STATEHOOD. GEOGRAPHICAL NOTES
Atanas Dermendzhiev
Abstract: Subject of characterization is the logical correlation war-border-territory. In broadest sense border is used
as an approach in the geographical science. Discretion and continuity are imposed and rationalized through it.
From the politico-geographical point of view are analyzed the spatial changes in the period after the establishment
of the Bulgarian autocephalous church. The correlation territory-national identity of the Bulgarians is traced. The
focus is on the geometry in the center-periphery relation of the newly created state political formation.

Няма справедлива война. Има война за справедливост, крайните резултати от
която не винаги удовлетворяват враговете. В този смисъл всички войни са неуспешни.
Успешна е избегнатата война. Към тези политико-еволюционни мисли ме насочва
въпросът за политикогеографския резултат от Руско-турската „освободителна― война,
почти 140 години по-късно. Той провокира мисли и проектира намерения.
Интерес буди логическата корелация война – граница – територия, тъй като темата
за политическата граница изисква както глобална, така и регионална философия. В найширок смисъл границата се използва като подход в географската наука
(пространствологията). Чрез нея се налага и се осмисля дискретността и континуалността.
От политикогеографска гледна точка причините за противоречията, войните и
конфликтите са заложени не в природната среда или в географското пространство изобщо,
а в политическата и икономическата система. Не може да има дори малко политическо
пространство, в което да няма зародиш за географско начало на развитие, както не може
да има и трайна териториална политическа конструкция, една своеобразна арматура,
около която съседните територии да не се прилепват, както живата плът към костната
система (изразът е на Люсиен Фебр). Има и ―трансплантация на плът‖. Това е видно от
пръв поглед върху политическата карта на България и Добруджа, на България и
Беломорието, без да се налага какъвто и да е исторически, етнически или друг обзор и
анализ.
Политическото пространство може да послужи като пример как в Османската
империя, както във всяка друга империя, процесите на прилепването на плътта към един
видимо развиващ се организъм, каквато е била българската народностна общност и
формирането на българската нация, не се подпомага, не се улеснява от ―главата‖ на
империята, т.е. от Високата порта. Напротив. Този организъм сякаш не се забелязва,
сякаш няма български народ и цялото регионално развитие на Османската империя се
осъществява с оглед интересите на турците и на Цариград. За това ярко свидетелства
периферният характер на развитието и конфигурацията на железопътните линии от 1866 г.
до Освобождението. [1].
И въпреки всичко преминалата трите степени на самоорганизация, себедоказване и
импулсивно-нелогична свенливост и/или привидна агресивност, национална идея, достига
своя санстефански завършек. Не като някаква изрично формулирана доктрина, а резултат
от серия политически събития, благодарение на които започва да се оформя съвременната
национална идентичност на българите.
На първо място, това е султанският ферман, с който на 11 март 1870 г. се учредява
българската автокефална църква – Екзархията.
На второ място – Цариградската посланическа конференция от 23 декември 1876 г.
и нейният проект за автономна България, с което се полага началото на международното

признание на българската нация в етническите й граници, определени според пределите
на българските епархии в Османската империя. [2].
Решаващата трета стъпка във формирането на съвременната представа за
националната територия на България, е свързана с победата на Русия във войната с
Османската империя и с подписания в Сан-Стефано мирен договор. Той отприщва у
българите стремежа за чертаене на смели проекти за границите на новата българска
държава. Моментът е изключително важен. Сан-Стефанската проекция на българските
надежди е орисана да бъде ―политически редуцирана‖ с оглед интересите на Великите
сили. Индикация за предстоящата редукция е срещата на руския посланик в Лондон
Шувалов с немския канцлер Бисмарк. Предразполагайки го към Русия посланикът споделя
новия проект за споразумение с Великобритания. В основни линии той се свежда до
следното: политическата граница на България ще се отдалечи от Егейско море; България
ще бъде разделена на две области; северната ще бъде политически автономно княжество, а
южната ще има широка административна автономия, начело с генерал-губернатор
християнин; в нито една от двете области няма да има земи, в които да не преобладава
българското население; Русия не възразява Австро-Унгария да окупира Босна и
Херцеговина. Бисмарк приема изцяло проекта. Тези положения се одобряват и с
подписаното на 15 юни 1887 г. в Лондон споразумение между Шувалов и Солсбъри. [3].
Дипломацията предполага паралелни политически прояви за формулиране на
териториални претенции. В случая те са свързани с проекта за очертаване на границите на
новата българска държава, лансирани от княз Черкаски, началник на гражданското
управление на освободените от османското владичество български земи и аргументирано
подкрепени от съветниците по балканските въпроси, начело с Марин Дринов. В проекта
на Черкаски са очертани онези земи, в които освободена България трябва да се разпростре
и които да осигурят оптимално развитие на младата държава. Те включват територии от
Битоля до Тулча и от Ниш до Дедеагач. От геостратегическа гледна точка излазът на
Егейско море би превърнал България в своеобразен хинтерланд с хомогенен етнически
състав. Това мултиплицира политическите преимущества на държавата и я превръща в
зона с голям потенциал на балканско въздействие. Макар че е бил подкрепен (логистично)
от руския император Александър II, историческите обстоятелства налагат териториалното
редуциране на проекта, свързано с ―отказ‖ от Добруджа в полза на Румъния и от земите
около Ниш, Куршумлия и Лесковац в полза на Сърбия.
Докладът на княз Черкаски, зад който прозират националните въжделения на
българските експерти, е публикуван изцяло в книгата на генерал Овасяный ―Руското
управление в България 1878-1879‖, 1906, т. I. Той е пряко картографско изражение на
политико-административните мечти на българските родолюбци преди Руско-турската
освободителна война. В него територията на България се приближава до проекта за
границите на българските земи, които са залегнали в политическата програма на БРЦК –
Гюргево, 1876 г. [4].
При нормални политически условия и относително стабилен стопански живот
държавните граници налагат появата и на вътрешни административно-териториални
граници.
Тези общи постановки изглежда са били известни на участниците във Великото
народно събрание от 1879 г., което взема решение за преместване столицата на младата
българска държава в София. Този акт, издържан в духа на теорията за геостратегическите
диагонали на континенталния хартланд, оказва поразително въздействие върху
обществените процеси у нас. Освен че влияе върху локализирането на геополитическия
център на Балканите и България, той води след себе си до преформатиране на стопански
взаимоотношения, до концентрирането и географското видоизменение на икономическия,
социалния и демографския потенциал, до геометричната поява и реализацията на
националната ни инфраструктура.

В това решение няма нищо изненадващо, тъй като то е логически продукт на тезата
за очертаване границите на България в нейните етнически рамки. Тяхното
хипертрофиране преимуществено в западна посока обаче редуцира влиянието на София
върху балканския ареал. Появата на паралелни присъседски инфраструктури, резултат от
бариерната функция на новообразуваните политически граници, е най-яркото
доказателство за това.
Географията като обществена картина на пространството легитимира
историческите и политическите процеси. Появилият се нов държавен център предполага
наличие на оформящо се около него наситено демографско и стопанско ядро. А
географската периферия би могла да изпълнява две функции – на постоянно стремяща се
да поддържа все по-активни отношения с центъра (ядрото), с което все повече се
приближава към него и обезсилва (пространствено и съдържателно) географския
хинтерланд (функция от васално-поддържащ тип), или на периферия-форпост – с което,
без да прекъсва най-съществените отношения с центъра (ядрото) възпроизвежда нови и
нови функции до ситуация, в която обръща посоката и интензитета на политическите и
други взаимоотношения по оста център-периферия, размива периферните граници и ако
не изземе функциите на ядрото, то получава такъв потенциал, с който е в състояние да
хомогенизира географското пространство и да ерозира центростремителните връзки
(функция от автономен тип).
В контекста на законодателното решение и произтеклите от неговата реализация
процеси към първия тип бихме могли да отнесем огромни ареали от северозападна,
югозападна и северна централна България, а към втория – останалите територии в
политическите граници на държавата (Княжество България и Източна Румелия).
Геополитическото утвърждаване на София е свързано и с местоустановяването й по
географското направление ―Северозапад-Югоизток‖, създало и организирало живота на
нашия античен свят. Въобще в хорологичен (времеви) аспект социалните контакти на
стария континент са географски предиспонирани. Паралелното простиране на
геоморфоложките макроформи и географският строеж на Балканите и съседните им земи
превръща Италия, Илирия, Тракия, Елада, Мала Азия, Сирия и Египет в една културна и
стопанска общност. [5].
Постепенно София, въвлечена във водовъртежа на социалните, стопанските и
културните взаимоотношения, и натоварена с политически функции, се превръща в
потребител и разпределител, създаващ сложна и йерархично построена териториалноселищна мрежа. С утвърждаването на младата българска държава тя става все поадекватна на социално-икономическите дадености, стремейки се да съблюдава четири
основни принципа на териториално засебяване – на перспективност, динамичност,
йерархичност и съпоставимост на стопанските с административните граници.
Търновската конституция от 1879 г. установява първата административнотериториална структура на Княжество България, разделяща го на окръжия, околии и
общини. Тристепенното деление отразява възгледите за стопанска и политическа
съподчиненост, чрез регламентирани управленски функции на столичния град.
В новосформираното политическо пространство центърът (София) придобива
регулативни функции. Между него и типологично сходните му пунктове (21 окръжни
селища в Княжеството) протичат връзки и взаимоотношения, имащи своето геометрично
изражение.
Връзката от радиален тип притежава императивни свойства, тя легитимира силата
на въздействието на центъра. Връзката от диагонален тип провокира политикоадминистративния волунтаризъм. Макар и по-рядко проявяващ се в годините след
Освобождението вторият тип връзки стимулира появата на процеси, подвластни на
конюнктурни обстоятелства. В този случай дерегулацията и големите автономни права
водят до консумация на автономията по много произволен начин, превръщат се в условия

за проява на многоаспектен сепаратизъм и са предпоставка за задълбочаване на
проблемите в управлението на българската държава.
Спектърът от геометрични модели на териториално управление предполага и
връзки в диапазона от авторитаризъм до стихиен децентрализъм. Вероятно и това
впоследствие е причина за появата на различна, от гледна точка на руските интереси,
политика, както и на политици русофоби, тръгнали по друг път на утвърждаване на
държавните устои. В което съществена роля играе характерът на политическите граници.
Като ―периферен орган на държавата‖ (според Фридрих Ратцел) те са органически
свързани с територията на страната. Те не само очертават нейните предели, но отразяват
напълно историческите й съдбини. Динамиката в промяната на конфигурацията е зримия
процес на политическата нестабилност, пасионарност или безпомощност на социотериториалния субстрат. И трите са потенциални причини за война. Която може да сломи
духа на един народ, но и да го изстреля в орбитата на многовековните му надежди, във
времето на случващите се мечти, във вибриращия от националистичен озон балкански
въздух, във века на националната превъзбуда, в нетърпеливото желание за етническо
изливане, засебяване и държавен копнеж.
Но за да стане това Руско-турската „освободителна― война трябваше да се случи.
Дори само този факт е контрапункт на встъпителните ми думи.
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МИГРАЦИОННИ НАГЛАСИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ПРЕЗ 2015.
НАСОКИ И НАЧИНИ НА ФОРМИРАНЕ
Владимир Караджов
MIGRATION ATTITUDES AMONG BULGARIAN STUDENTS IN 2015. TRENDS AND
METHODS OF FORMATION
Vladimir Karadzhov
Abstract: Data are submitted by an author’s survey, held in the spring of 2015, concerning the migration
attitudes of Bulgarian students. The ways of obtaining a notion of the desired destination are studied, as well as the
degree of preparedness of emigration and the most attractive destinations. The study aims to discover the shortage
or poor quality of which aspects of everyday life of young people in Bulgaria are currently unsatisfactory. The study
serves as a starting point for proposals for adjustments to the problem areas of social and economic life here in
order to minimize permanent emigration among students.

Въведение
През 2015 може с голяма увереност да се приеме, че живеем в условията на
динамична миграционна обстановка. Емиграцията на български граждани продължава,
превръщайки се от година на година във все по-голяма заплаха пред демографската и
социална сигурност на страната. Обратният процес на завръщане на наши сънародници в
родината или на трайно заселване на чужденци е минимален и не повлиява на общата
демографска картина. При тези будещи тревога обстоятелства, настоящето изследване
има за цел да проучи миграционните нагласи на българските студенти. Те са една от найуязвимите и същевременно най-динамични и свободни във възможностите за мобилност
групи в българското общество. Получените сред студентите резултати могат да маркират
тенденциите в емиграционната активност на населението като цяло в бъдещите 5 години,
тъй като тази таргет група е сред най-активните в миграционно отношение слоеве на
населението. При отделно бъдещо изследване трябва да се проучи темата за бежанската
криза и потенциалните опасности, които крие тя.
Материали и методи
Резултатите представени в това изследване са получени по данни на
репрезентативно социологическо проучване на автора, проведено сред 100 студенти,
обучаващи се на територията на град Благоевград, през месец май 2015 година.
Студентите, обучаващи се на територията на град Благоевград са с различно
местожителство, идват от почти всички региони на страната, така че резултатите от
изследването могат да се приемат за национално представителни.
Методите използвани в това изследване са: социологическо проучване, анализ на
получените резултати и сравнителен анализ. Данните са авторски и са получени чрез
провеждане на количествено и качествено социологическо изследване, осъществено чрез
електронна форма, попълнена лично от респондента, следвайки инструкциите на автора на
изследването. Обработката на данните е автоматична, което изключва опасения за
субективна намеса. Използвани са и данни от официални статистически източници.
Резултати и дискусия
Настоящото изследване премина в няколко етапа. Студентите трябваше не само да
изброяват възможности, но и да оценяват тяхната тежест във формирането на собственото
си мнение и нагласи. Така се получиха резултати с различна тежест, което е отчетено от
методиката на изследването. Тук ще бъдат представени три от основните етапи на
работата, а останалите ще бъдат публикувани и разисквани в следващи публикации.
1. Какво най-вече Ви привлича в чужбина? Степенувайте по важност.
Резултатите от първият етап на изследването са представени на таблици 1, 2 и 3.

Участваха 100 респонденти, които даваха на следните смислово и тематично обединени
отговори тежест по скалата от 1 до 12, като имаха възможност да включват или изключват
отговори в бланката, в зависимост от техните представи и предпочитания.
Оформиха се три групи от фактори, които правят живота в чужбина привлекателен
за младите. Според коефициента на относителна тежест те бяха групирани в три групи.
В първа група са факторите с най-голяма тежест и значение. Те имат коефициент над
7 пункта (Табл. 1)
Таблица 1. Фактори с най-висок коефициент за привличане на студенти в чужбина

Най-убедителният довод, който участниците изтъкват като причина за евентуална емиграция
е „повече възможности за реализация‖ със 7,47 пункта. Следват го: „повече забавления‖ – 7,45
пункта; „по-високи доходи‖ – 7, 31 пункта; „спокойствие‖ - 7,10 пункта и „по-добри здравни и
образователни услуги‖ със 7,02 пункта.
Резултатите са релевантни с възрастовите особености на участниците. Те са млади,
високообразовани и горят от нетърпение да се докажат в професионалното поприще. За тях найважни са безкрайно по-високите възможности за реализация в напредналите икономики в Западна
Европа и САЩ, което е свързано едновременно и с по-високи доходи и с повече възможности за
забавления (и пътувания). Същевременно трябва да се оцени прозорливостта на младите, които не
подценяват ролята на здравните услуги, макар на тяхната възраст здравето да изглежда като
проблем, за който последно се тревожат. Уместно са оценили и образователните услуги, тъй като в
съвременната конкурентна среда е твърде вероятно да продължат обучението си в магистърска
или докторска степен и постдокторантски програми дори и след заминаването в чужбина.
„Временната миграция от новите към старите членки се приема от мигрантите като
възможност да подобрят стандарта си на живот – своите и на семейството си”(Каханец, М.
2009).
Много силно впечатление прави и чувствителността на младите към престъпленията,
нарушаването на реда и беззаконията в България, защото сред факторите с най-голяма тежест при
вземане на решение за емиграция те поставят и факторът „спокойствие‖. Това трябва да послужи
като сигнал към политическото съсловие на страната, ако искат да върнат или да задържат
младите в страната.
Втората група фактори са тези с тежест между 6 и 7 пункта. Те са представени в Табл. 2.
Таблица 2.
Фактори със среден коефициент за привличане на студенти в чужбина

Отново ставаме свидетели на нетърпимостта на младите към корупцията и
беззаконието, което откровено доминира в страната в последните десетилетия. Студентите
са буди и мислещи хора и ясно са оценили, че това е, което изяжда възможностите им за
реализация тук и сега, подкопава устоите на държавността и ги лишава от бъдеще. Цели
два фактора, включително водещият във втора група касаят гореспоменатото: това са
„ниска корупция‖ със 6,85 пункта и „спазване на законите‖ с 6,14 пункта.
„Признателност за труда и приноса‖ с 6,57 пункта, е нещо ново в България като
аспект на трудово-правните взаимоотношения, но е с дългогодишни традиции в западните
общества. Младите са добре запознати с нравите и коректността на бизнес отношенията в
чужбина както от личен опит (при студентските летни бригади), така и чрез познати и
електронни медии. Те вече изискват и настояват да получават и признание за труда и
приноса си, наред с по-доброто заплащане. В това отношение е радващо, че добрите
практики от старите пазарни общества вече навлизат и у нас.
„По-лесно е да се отгледа семейство‖ с 6,47 пункта, и „пенсионна политика‖ –
6,29 пункта са фактори на вземане на решение, които разкриват и далновидността на
младите. Те очевидно се стремят да планират в средносрочен и дългосрочен план и тази
група фактори неслучайно е във втората по значимост група на този етап от изследването.
Третата група фактори в никакъв случай не бива да се подценяват. Макар да са трети
в коефициента на тежест резултатите им са съвсем близки з първите две групи и в
зависимост от личностните особености на респондентите, в някои случай са дори водещи.
Те имат коефициент на тежест от 5 до 6 и са представени в Табл. 3
Таблица 3. Фактори с най-нисък коефициент за привличане на студенти в чужбина

Данните от тази група фактори при вземане на решение потвърждават изводите на
колегите от института CELSI в гр. Братислава, Словакия. Те споделят, че: „В същото
време според изводите от анализа мигрантите от държавите - членки от Централната
и Източна Европа, често имат относително силни връзки с родината си. Причините,
поради които те не са склонни да я напускат, са семейството им, собствеността,
която притежават, и чувството на привързаност. Затова и авторите на анализа
коментират, че завръщането на мигрантите заради привързаността им към страната
може да бъде подхранено с подходящи политики.”(Каханец, М. 2009).
В потвърждение на казаното по-горе, водещ отговор в трета група е мотивът:
„мисълта, че мога да отида временно и да се върна с по-добри приходи‖ е събрал 5,38
пункта. След него е нагласата „да натрупам опит, да създам контакти‖ с тежест от 5,20
пункта. Тези намерения говорят за силната мотивация за реализация, съчетана с избягване
загубата на време за нископлатена работа у нас. Младите имат неограничения достъп до
информация и сравняват трезво условията на труд. Все пак привързаността към дома и
семейството омекотяват тази нагласа, придавайки й временен характер, докато се
реализират набелязаните цели.
2. Откъде получихте информация за живота в чужбина?
Това е вторият етап на изследването. Той има за цел да провери доколко достоверни
са представите и очакванията на младите от реалния живот в чужбина. Откъде те черпят
информация по въпроса. Това е жизненоважно за осмисляне на събитията, тъй като
невярната информация създава илюзии и подтиква към емиграция. След това идва момент

на отрезвяване и преосмисляне на ситуацията, което води само по себе си до още стрес,
разходи и неудобства у участниците в миграциите. Една реалистична картина на всички
аспекти от живота в чужбина може да охлади някои страсти у студентите и да ги откаже
от намеренията за продължителна или трайна емиграция. Резултатите от този етап са
представени схематично на Фиг. 1.

Фиг. 1. Получаване на информация за живота в чужбина
Източник: Авторско изследване, Май, 2015, Благоевград

Анализирайки резултатите от втория етап можем да заключим, че информацията,
която младите имат за условията на живот в чужбина е в голяма степен достоверна. Над
една четвърт (26%) от участниците имат лични впечатления за държавите, в които биха
емигрирали, а две трети (67%) – от близки, познати и роднини. Тези хора, поради
естеството на взаимоотношенията си с участниците биха им дали сравнително точна и
достоверна информация. Едва в 27 % от отговорите решенията се базират в някаква степен
на прочетеното и видяното в медиите и интернет.
Тези резултати показват, че студентите не подхождат хаотично или романтично към
вземането на решение за заминаване. Те се подсигуряват с възможно най-достоверната
информация преди да направят своя избор. Това е положителен момент за тях самите като
участници в миграционния процес, но е неблагоприятно за държавата, тъй като повишава
убедеността при вземане на решението за заминаване.
3. В каква степен сте готови да емигрирате в момента? Това е заглавието на
третият етап от настоящото изследване. Резултатите от него са обобщени на Фиг. 2.

Фиг. 2. Степен на готовност за емигриране в момента
Източник: Авторско изследване, Май, 2015, Благоевград

Тревожно впечатление прави високият процент потенциално трайни емигранти сред
младото население на страната. Принципно с нагласа да напуснат са една трета (29%)

от участниците; други 9 % вече са взели решение на направят това в конкретен срок, а 5
% вече подготвят заминаването си.
Според резултатите от друго изследване
процентът на емигриращите трайно в САЩ студенти, участници в студентски бригади за
целия период на съществуване на явлението от 2000 до 2015 г. е между 3% и 4%. За
период от 25 години (1990 – 2015) процентът на трайно емигрирали в САЩ българи
(общо) е точно 3,4%. Тези данни показват пълно припокриване на миграционната
активност на студентите с общото население на България (Караджов, Вл. 2015).
Следователно не можем да обвиняваме студентските летни бригади (Work-and-travel
programs) за увеличаване на трайната младежка емиграция.
Ситуацията е двузначна. От една страна е положително, че студентите са активно
търсещи реализация и по-добри условия на живот и труд. От друга страна,
неконкурентоспособността на родната икономика и недобрите бизнес практики тук
отблъскват младите и ги принуждават да търсят осъществяване на плановете си в
чужбина. Така държавата се „обезкървява‖, застарява и губи демографски, социален,
трудов, възпроизводствен, отбранителен и т.н. потенциал. Не е възможно заместването на
българите с имигранти от чужбина, освен това е и опасно. Такива нагласи биха
застрашили националната сигурност на страната, нейният етнически, генетичен,
религиозен и обществен облик. Съхранението и просперитета на нацията трябва незабавно
да станат приоритет на политическото съсловие на страната.
Заключение
Не бива да забравяме, че студентите участват в международни трудови миграции по
време на следването си. Там формират представи за доходите и условията на труд, за
условията на живот и организация на обществото. Но сами по себе си тези временни
трудови миграции не оказват влияние върху намеренията за трайна емиграция у
студентите.
Положителните изводи са, че българските студенти са модерни и възприемчиви
граждани на света. Те познават добре условията на труд и живот както в България, така и
в развитите икономически държави. Те са мобилни и предприемчиви. Искат да се
реализират по честен начин в живота, чрез труд, но само при адекватно отношение и
заплащане. Те не биха си губили времето да бъдат роби на труда. Младите активно
сравняват предлаганите им условия и без много носталгия напускат страната в търсене на
по-добро бъдеще. Студентите се отвращават от корупцията и беззаконието в страната, с
което настоящото изследване дава повод за сериозен размисъл на политическите партии и
на държавните институции.
Като цяло надежда за запазване на прекрасния човешки демографски и трудов
потенциал има, но трябва да се работи по модела на развитите икономики, а обществената
грижа да прилага най-добрите практики и у нас. Пътят към постигане на тези цели е дълъг
и към момента не се проявяват сигнали за това, че сме тръгнали по него. За съжаление,
към момента перспективата е по-скоро песимистична, и вероятно трайната младежка
емиграция ще задържи нивата си в близко бъдеще (следващите 5 години). Дотогава трябва
да се създадат с общи усили подходящи условия за реализация на младите тук, на родна
земя, с което да се измести фокуса на желанието за еализация от чужбина обратно към
България.
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Abstract: We use detailed data for the foreign capitals in Bulgaria in order to analyse the national specifics
and the predominant trends and to distinguish different stages in the investment process after 1989. The
retrospective study uncovers the dynamics in the origin and time distribution of the FDI, as well as in their sectoral
and territorial structure. By interpreting diverse indicators that measure the FDI role, we conclude that the impact
could vary significantly. Our results could serve as a sound scientific base for forecasting future FDI inflows in
Bulgaria, for analysing the country’s competitive position, and for drawing adequate policy recommendations.
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Увод
Все повече се налага становището, че икономиките на държавите не могат да
функционират нормално без привличането на чуждестранни инвестиции, които от своя
страна да спомагат за циркулирането на капитали, ресурси, производствени мощности и
иновации и за постигането на кумулативни икономически и социални ефекти. Това се
отнася особено за държави с ограничени местни капитали и бюджетен дефицит. В този
смисъл ПЧИ, възприемани като съвременни носители на интеграционните процеси и
глобализацията, като средство за ускорен растеж и развитие на икономиките, придобиват
особена важност през последните десетилетия. Ще потърсим отговор на въпроса как
България се възползва от мощната инвестиционна „вълна‖, разбира се без да
абсолютизираме ролята на ПЧИ и без да ги тълкуваме еднопосочно.
Динамика на ПЧИ в България (1990-2013)
Условно може да разделим съвременния инвестиционен процес на 4 отделни етапа:
1990-1996г., 1997-2002 г., 2003-2007 г. и 2008-2013 г. (фиг. 1).
С началото на пазарните реформи и демократичните преобразования след 1990 г.
българската икономика се отваря за внос на ПЧИ. През 1993 г. са налице и първите
приватизационни сделки с чужди инвеститори – „Царевични продукти‖ (Разград) и
„Република― (София). Очакванията за голям приток на ПЧИ през първите години на
смяната на икономическата система обаче не се оправдават. Въпреки значителния ръст на
притока на инвестициите към България за периода 1990-1996 г., то през 1996 г. вносът на
ПЧИ е едва 109 млн. щ.д., което съставлява 1,23% от БВП на страната. Причините за това
са комплексни, като значима роля имат продължителната политическа нестабилност,
застоят в икономическото развитие, липсата на прозрачност при приватизацията на
големи обекти, технологичната изостаналост, забавянето на икономическите реформи,
както и други фактори.
Впоследствие, в резултат на постепенната политическа и финансова стабилизация
след 1997 г., ускорените пазарни реформи и възстановяването на икономическия растеж,
интересът на чуждестранните инвеститори към България се увеличава. Над 1/3 от ПЧИ
навлизат чрез приватизационни сделки, 23% са свързани с изграждане на нови
производствени мощност., докато 22% се генерират чрез придобиване на частни
фирми. Периодът 1997-2002 г. като цяло се характеризира с позитивни тенденции. През
2002 г. България привлича с 813 млн. щ.д. (над 8 пъти) повече инвестиции спрямо 1996 г.,

Фиг. 1: Динамика на ПЧИ в България за периода1990-2013 г.

като същевременно притокът на ПЧИ нараства от 1,23% до 5,77% от БВП на страната.
Въпреки всичко това, приватизационният процес не довежда в България значими в
международен план инвеститори, както и не успява да разгърне потенциала на страната за
привличане и извличане на ползи от ПЧИ. През 2003 г. в България се отчитат загуби от
около 500 млн. долара поради неизпълнени следприватизационни отговорности и поради
това на този етап ПЧИ не могат да бъдат възприемани като съществен фактор за
стопанското развитие на страната (за разлика напр. от Унгария и Полша).
В периода 2003-2007 г. съществува непрекъсната и силна тенденция за увеличаване
на вноса на ПЧИ в България. Именно това са годините, в които България се налага в
световните класации като една от страните с най-високи темпове на привличане на ПЧИ.
Ако през 2002 г. притокът на ПЧИ е 922 млн. щ.д., то през 2007 г. той достига 12389 млн.
щ.д. (т.е. имаме увеличение от близо 11,5 млрд. щ.д., което е над 13 пъти). Логично,
ръстът на общият размер на ПЧИ в България също е значим – над 9,2 пъти, като за 2007 г.
запасът на ПЧИ достига близо 38 млрд. щ.д. През този период в страната навлизат и поголеми инвеститори в областта на недвижимите имоти, строителството и транспорта.
Най-негативните тенденции за България по отношение на вноса на ПЧИ се отчитат в
периода 2008-2013 г. Данните показват, че през 2008 г. вече е налице намаляване на
притока на ПЧИ спрямо върховата 2007 г. (с близо 20,5%), но в същото време стойността
на привлечените ПЧИ остава висока. Ситуацията се променя драстично през 2009 г.,
когато е регистриран рекорден спад в притока на внесените ПЧИ, а до 2013 г., притокът на
ПЧИ в България се стабилизира на едно относително ниско равнище. Описаната картина
съответства в голяма степен на тенденциите и динамиката на процесите на глобално
равнище, обусловени през този период най-вече от финансово-икономическата криза. С
други думи, причините за негативните процеси далеч не се свеждат само до фактори,
които са национално детерминирани (като напр. политиката за привличане на
инвестиции). Същевременно обаче отчитаме и неблагоприятни тенденции, чиито корени
са предимно във вътрешния инвестиционния климат и бизнес среда. Типичен пример в
това отношение са ниските нива на реинвестираната печалба (едва 6,02% от всички ПЧИ в
България), които ограничават ефекта от чуждестранните капитали.

Секторна структура на ПЧИ
Статистическите данни за България за периода 1999-2013 г. показват, че ПЧИ се
насочват предимно към седем икономически подсектора (фиг. 2). Ако през 1999 г.
преработващата промишленост привлича почти половината от ПЧИ в България, а
строителството – под 2%, то през 2013 г. имаме най-голямото сближаване между 7-те
подсектори, като стойностите варират в диапазона между 7% и 20% от общите ПЧИ в
страната. В периода 1999-2009 г. относителният дял на ПЧИ в преработващата
промишленост показва силно изразена тенденция на намаляване. Противоположна е
тенденцията на привличането на ПЧИ в „операциите с недвижими имоти, наемодателната
дейност и бизнес услугите―, като именно това е и икономическата дейност, в която имаме
най-голям ръст на ПЧИ. От 2007 г. насам тя заема първо място по приток на ПЧИ.
Същевременно през 2013 г. на добивната промишленост се падат само 1,58% от общите
ПЧИ в България, а на селското, ловното и горското стопанство – едва 0,43%. Все още
ролята на ПЧИ за развитието на туризма не е толкова осезаема – около 2% от ПЧИ в
България, като повечето външни капитали в туристическия бизнес навлизат под формата
на кредитиране и закупуване на недвижима собственост.

Фиг. 2: Водещи икономически подсектори в България от гледна точка на снабденост с ПЧИ за
периода 1999-2013 г.

Ако направим обаче съпоставка между разпределението на ПЧИ по икономически
дейности и дяла на тези дейности в общата промишлена продукция, то картината се
променя драстично. Така напр. се оказва, че направените ПЧИ в производства като това на
метали или на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, въпреки сравнително
високата им номинална стойност, не са от чак толкова съществено значение. На другия
полюс е ситуацията с производството и разпределението на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива, като тази дейност съставлява 13,8% от ОПП на България,
като същевременно в нея са направени 26,6% от всички ПЧИ в страната.
ПЧИ в България по икономически дейности ни дава и частично обяснение на
описания вече срив в притока на ПЧИ след началото на икономическата криза. Въпреки
сравнително големия обем на ПЧИ в България годините преди кризата, тяхното
разпределение е насочено основно в областта на финансите, търговията и недвижимите

имоти – сектори, които впоследствие са най-силно засегнати от негативните тенденции в
икономическото развитие и не носят висока добавена стойност, като някои от тях имат и
спекулативен характер.
На фона на представения дотук анализ, може да се направи извод, че структурата на
внесените ПЧИ в България не е особено благоприятна. На преработваща промишленост се
падат едва 17% от запаса на ПЧИ, докато основната част от инвестициите са в
непроизводителни дейности. Не е използван напълно потенциалът за привличане на
големи чужди инвестиции във високотехнологичните и наукоемки отрасли, които могат
да предложат висока добавена стойност и устойчив растеж. Показателно за това е и че
износът на високотехнологични продукти е едва около 7,9%, от общия експорт при средно
31,2% за ЕС през 2014 г.
ПЧИ по страни-инвеститори
Ретроспективният анализ показва (фиг. 3), че през 1999 г. е налице ясно изразен
лидер – Германия, през 2001 и 2003 г. няколко страни в челото имат близки показатели,
през 2005 г. отново се утвърждава един изключително силен лидер – Австрия, на която
тогава се дължат близо 1/3 от ПЧИ, докато след 2005 г. се налага модел с две водещи
страни – Нидерландия и Австрия, които взети заедно внасят около 1/3 от ПЧИ в България.

Фиг. 3: Класация на страните-инвеститорки в България според размера на ПЧИ за периода 1999 2013 г.

Ролята на Нидерландия през годините се засилва и през 2013 г. тя оглавява
класацията, като за последните 15 години размерът на холандските ПЧИ се увеличава
близо 100 пъти. Голяма част от тях са на практика от големи международни компании,
базирани в Нидерландия – ING (NN), Shell, Philips, TNT и др. Подобна възходяща
тенденция има и при австрийските инвестиции, като страната се налага като водещ
инвеститор през
2003 г. Австрийските капитали са основно в областта на
електроразпределителната дейност (EVN) и телекомуникационни технологии. Друга
страна, при която е налице отчетлива позитивна тенденция спрямо изходната позиция, е
Гърция, която след тежката икономическа ситуация, в която изпада страната, се

трансформира в отлив на капитали. Увеличението на запаса на ПЧИ с гръцки произход за
периода 1999-2013 г. е близо 30 пъти. Големи гръцки капитали са насочени в банковата
сфера, в производството на метали, строителни материали, текстил, хартия, стъкло.
Засилването на значимостта при вноса на ПЧИ на посочените дотук страни става за
сметка на други, като типичен пример в това отношение са Германия и САЩ.
Същевременно някои страни запазват относително стабилни позициите си през годините,
като напр. Кипър, Швейцария, Франция, Британски Вирджински острови. Анализът на
данните показва още, че като цяло най-значимите инвестиции в България идват от
европейски страни и то предимно от ЕС. Изключение в това отношение прави Русия (7-мо
място за 2013 г.), но предвид дългогодишните традиции в икономическите връзки с тази
страна, нейната роля не е изненадваща. Впечатление прави също така силната позиция на
Британските Вирджински острови, което логично повдига актуалните въпроси, свързани с
офшорния бизнес и избягването на плащане на данъци. Към 2013 г. общият размер на
внесените ПЧИ от офшорни зони надхвърля 1,3 млрд. евро. Ако прибавим към това ПЧИ,
направени от Кипър и Люксембург (известни с облекчените си данъчни режими), то
сумата възлиза на близо 5 млрд. евро.
В заключение следва да отбележим, че дотук направеният анализ на основните
страни-инвеститорки в българската икономика следва да се приема и с известна степен на
условност от гледна точка на методологията и методиката за отчитане на притока и
размера на ПЧИ по години и страни.
Териториална структура на ПЧИ
Изследване на разпределението на запаса на ПЧИ (в абсолютни стойности) показва
категорично, че на равнище области са налице огромни неравенства. Нещо повече,
ретроспективният анализ на статистическите данни ни дава основание да заключим, че в
периода 2004-2013 г., не само че няма сближаване между областите по този показател, но
като цяло дори съществува (макар и слаба) тенденция за задълбочаване на различията.
Повече от половината запаси на ПЧИ в България са концентрирани в София (столица),
10,4% в Бургас, 7,1% в Пловдив, 6,1% във Варна, 5,4% в София, 3,4% в Стара Загора.
Петте най-слабо обезпечени с ПЧИ области (Силистра, Монтана, Кюстендил, Ямбол и
Видин) разполагат от своя страна с едва 0,96% от общите ПЧИ в България.
Ако съотнесем ПЧИ към територията на административните единици, то очаквано
тяхната концентрация в София (столица) е значително по-голяма от всички останали
области. На второ място по плътност на инвестициите, с над 24 пъти по-ниска стойност за
показателя, е Варна, следвана от Бургас и Пловдив. Прави впечатление, че се оформят две
зони със силна концентрация на инвестициите: паралелно ориентирана (обхващаща
София-столица, София, Пловдив, Стара Загора и Габрово и гравитиращите към тях
Перник и Пазарджик) и меридионално ориентирана (включваща областите Варна и Бургас
и гравитиращата към тях Добрич). От друга страна ПЧИ са като цяло значително по-ниски
в периферните райони. Типичен пример в това отношение е южната граница на страната,
където се намират някои от областите с най-ниска плътност на инвестициите (особено
Хасково и Ямбол). Сходно е положението и със северната граница, където въпреки
предпоставките за инвестиционна активност, предопределени и от р. Дунав, то единствено
Русе е привлякла сравнително голяма сума ПЧИ, докато Монтана и Силистра са областите
в България, отличаващи се с най-ниска инвестиционна плътност. В териториален аспект
особен интерес представляват случаите с Велико Търново и Кюстендил – области с много
ниска инвестиционна плътност, заобиколени от такива с много по-висока.
За разлика от абсолютната стойност на ПЧИ, то данните за чуждестранните
инвестиции, отнесени към броя на населението, ни показват, че има процес на постепенно
сближаване на областите по този показател (фиг. 4). Калкулациите на отношението ПЧИ
към БВП показват, че три области имат по-високи стойности по този показател спрямо
средното за страната – Бургас, София и София-столица. Същевременно размерът на

инвестициите е незначителен (под 10%) в пет области – Монтана, Велико Търново,
Хасково, Кюстендил и Силистра.

Фиг. 4: Промяна на размера на ПЧИ/ч. по области между 2007 и 2013 г.

Съпоставка между ПЧИ и индекса на локализация показва, че в седемте области с
най-голям запас на ПЧИ/ч. има специализация във вторичния и третичния сектор, като
единствено при Бургас индексът на локализация е близък и в трите сектора. От друга
страна нито една от 12-те области с най-ниска обезпеченост с ПЧИ/ч. няма индекс на
локализация за вторичния или третичния сектор по-голям от 1, като някои от тях имат
силна степен на специализация в земеделието – напр. Силистра (2,51), Смолян (2,19),
Кърджали (2,00) и др.
Заключение
Акцентът на теоретико-приложните аспекти в динамиката на чуждестранните
капитали се измества от макронивото към регионалните и локалните образувания, като
това е обусловено и от нарастващите икономически и социални диспропорции между
териториалните единици от различен ранг. Това предполага/изисква диференцирано
системно териториално изследване в анализа на пространствените модели на
чуждестранното инвестиране в България, което да послужи за основа при обосноваване на
адекватна, гъвкава и проактивна регионална и местна политика. В този дискурс ПЧИ се
явяват в различни роли на: фактор за регионален растеж; индиферентно физическо
присъствие, което не променя местната среда; „външен играч на местната сцена‖, който
влошава екологичните и социално-културните качества на средата и настройва враждебно
териториалните общности.
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БЪЛГАРИТЕ В ТАВРИЯ: КУЛТУРНО-ГЕОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ
Наталия Краско

BULGARIANS IN TAVRIA: CULTURAL AND GEOGRAPHICAL RESEARCH
Natalia Кrasko
Abstract: Ethno-cultural landscape as a space, which is a habitat of particular ethnic groups, at the
crossroads of the twentieth and twenty-first centuries, becomes a hot topic of geographical research. This issue is an
attempt to analyze the interaction features of the Northern Azov region (Tavria) natural landscape and the
traditional Bulgarian culture as an important part of the ethnic and cultural landscape formation on the given area
and the possibility of successful regional tourism development.

Една от перспективните насоки в географските изследвания е изучаването на
пространствените характеристики, влияещи на формирането, развоя, запазването или
трансформациите на културата на един или друг народ. Рамките на концепцията за етнокултурния
ландшафт ни позволяват да изследваме регионалните култури като резултат на усвояване и
устройване от местните културни общности на природното пространство и възможност за
включване на дадения феномен в туристически маршрути.
Изследванията от този род са крайно недостатъчни. Много от тях се намират на нивото на
поставяне на проблема. Практически липсва опит за историко-културни микрогеографски
реконструкции, които имат съществено научно и практическо значение.
Провеждането на културно-географски изследвания на отделни региони на Украйна, които
се отличават със своето етническо разнообразие, е много актуално. Северното Приазовие
представлява кроскултурно пространство и се проявява като естествена «лаборатория», а неговият
многонационален етнически състав с достатъчно постоянно процентно съотношение – украинци,
руснаци, българи, албанци, немци, чехи и др. – става важен геокултурен ресурс за региона.
Българите, бежанци от Южната Бесарабия2, се заселват в Северното Приазовие през 1861 –
1863 г. Те заемат трето място по численост сред цялото национално многообразие [Кочерга,
1997] и създават 36 български села [Пачев, 2007]. Българите усвояват и устройват тук «свое»
пространство, опиращо се на собствените им традиции и съобразено с географията на местността,
формирайки по такъв начин ярко изразена съставка на етнокултурния ландшафт на Таврия3.
Разглеждайки характерните особености на културно-битовите традиции на приазовските
българи в природно-климатичните условия на степна Украйна, е необходимо да обърнем
внимание на етнокултурните традиции на предходните поколения преселници от България и
географското пространство, усвоено от тях в родината им. Известно е, че таврическите българи,
основно, са преселници от Сливенска и Ямболска област в България, което ни позволява да
направим по-точен сравнителен анализ на природно-климатичните условия на тези територии и
територията на Северното Приазовие (Украйна).
Сливенска и Ямболска област се намират в източната част на Преходната природна зона на
България, в широката долина на река Тунджа. Релефът на тази местност е предимно хълмист, с
плата с височина, достигаща 515 м (Бакаджик) над морското равнище. Основен воден ресурс е р.
Тунджа (390 км.) с притоците ѝ: Мочурица (86 км.), Калница, Поповска и др.[Иванов, 2013].
Климатът е преходно-континентален, доближаващ се до средиземноморски. Средната
температура за януари е около -2оС, за юли +29оС. Количеството на валежите е от 550 мм до 600
мм за година и максимумът им е през май, а минимумът – през август. През зимата снежната

Българи от Ямболско, Сливенско и Одринско, които бягат оттам, спасявайки се от османците по време на руско-турските войни през
1806 – 1812, 1828 – 1830 и 1853 – 1856 г. Царското правителство им дава земя в Южна Бесарабия и ги освобождава от военна
повинност и данъци. След сключването на Парижкия мирен договор (1856 г.) Русия отстъпва част от Бесарабия на Молдовското
княжество и 40 от 83-те български колонии минават в неговото владение. През 1860 година Молдовско правителство налага на
българите колонисти военна повиност и увеличава данъците. Тези действия предизвикват недоволства, които завършват трагично. За да
потуши протестите молдовско правителство използва войска, което води до много жертви. Това дава тласък за масово преселване на
бесарабските българи обратно в Русия. Обаче земите в Руската част на Бесарабия вече са заети. Руското правителство прадлага на
българските колонисти нови земи в Таврия.
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Таврия (от др.-греч. Ταῦρος) — старото название на степна Украйна в пределите на съвременната Запорожка и Херсонска област.
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покривка е незначителна и не е трайна. Преобладават чести и силни северозападни и северни
ветрове[Иванов, 2013].
Разпространени са всички типове канелени горски почви, което оказа влияние върху
флората и фауната. Тук преобладават широколистни дървета (предимно дъб, габър) и различни
видове треви. Обитават сърни, диви свине, лисици, вълци, зайци и други бозайници. Доста широко
е представен птичият свят.
Северното Приазовие се намира на Приазовската височина, която се отличава с равнинна си
повърхност, с по-повдигната североизточна част. В тази част забележимо се открояват хълмове с
гранитен произход, от които най-високи са Белмак-Могила (324 м), Корсак-Могила и др. Южните
ѝ склонове полегато се спускат към Азовското крайбережие и са разсечени от руслата на реки
[Андрющенко и др., 2005]. Най-големи реки в региона са: Молочна (197 км.), Берда (125 км),
Обиточна (96 км), а по-малки – Лозоватка (76 км.), Корсак (58 км.) и др. Характерна тяхна
особеност е, че приличат на полупланински реки – в горното си течение те са бистри и развиват
интензивна ерозионна дейност, а в средното и долното течение имат вид на типични степни реки с
широки корита и тресавища в тях. [Даценко и др., 2014].
Климатът на Северното Приазовие е умерено-континентален с черти от морски. Средната
температура за януари е -4оС, за юли +31оС. Средногодишното количество валежи е от 300 мм до
350 мм. Максимумът им е през юли във вид на порои, минимумът – през март, април. Броят на
дните със силен вятър е до 7 всеки месец [Андрющенко и др., 2005]. През зимата духат източни и
североизточни ветрове, а през лято – западни и северозападни със средната скорост от 3,6 м/с до
4,2 м/с. Зимите са почти без сняг, а летата – сухи. [Даценко и др., 2014].
Почвите на дадената територия са южни черноземи и кестенови. По крайбережието на
Азовско море и Молочни лиман почвите са глинести, песъчливи и солени. [Даценко и др., 2014]
Недостигът на влага обусловя степния характер на растителната покривка (степни житни
растения и различни видове треви). Естествена дървесна растителност се среща по бреговете на
реките (върба, топола, маслина), в доловете и деретата преобладават бряст, ясен, клен, липа.
Недостатъчността на дървесно-храстовата растителност се запълва от изкуствени горски масиви
(ясен, дъб, бор, и др.) и пояси (акация, ясен, клен и др.). В животинския свят се срещат диви свине,
сърни, зайци, лисици, вълци и др. Доста разнообразен е птичият свят (врана, сврака, ястреб, кос,
чайка, гларуси, чапла и др.) [Андрющенко и др., 2005].
От казаното горе, очевидно е, че попадналите в Таврия българи се оказват в доста
благоприятни за тях природо-географски и климатични условия. Обаче по всички метеорологични
показатели, регионът се отнася към зоната на рисково земледелие, защото често се случват
мразовити и безснежни зими и сухи лета. Силни ветрове често издухват плодородния слой на
почвата със засетите семена. За целта всички ниви по периметъра си имат изкуствени
ветрозащитни горски пояси.
При всеки етнос, живеещ в границите на конкретен ландшафт, възникват специфичени
механизми за обмяна с околната среда, която обезпечава неговата жизнедейност и съхраняването
му. Промяната на околната среда задължително води и към определени изменения на етносите.
Усвоявайки някаква територия, човешките общности оказват влияние върху нея и произвеждат
нови традиции за взаимодействие с околната природа, превръщайки я постепенно от природна в
културна среда [Афанасьева, Елькин, 2006].
Спецификата на ландшафта, метеорологичните и климатичните условия в Сливенско и
Ямболско, а също и основните видове стопанска дейност – отглеждане на зеленчуци и плодове,
лозарство и овцеводство – са наложили отпечатък върху духовната култура на българите,
живеещи на тези територии. Те стават основа за формирането на широко разклонена календарна
обредност, чиито ритуални действия съвпадат с всички видове селскостопаски дейности и носят в
себе си различни фунции. Традиционните занаяти (лов, сеч, добив на естественен камък)
определят важната роля на териториална община в живота на всеки отделен неин член.
Природните ресурси и климатичните условия на тези области; видовете селскостопанска
дейност, занаятите (дърворезба, коване, керамика, предене, тъкане) оказват непосредствено
влияние и върху формирането на материалната култура, което е ярко отразено в материалите,
използвани за строеж на жилища (камък, дърво, глина), в изготвянето на дрехите и домашния
текстил (памук, вълна, коприна, кожа), в семантиката на декоративните елементи (везби, гайтани,
дантели), в изработването на кухненски съдове (глина, дърво, мед) и предмети на интериора
(дърво, метал), а също на стопански инструменти (камък, дърво, метал), и на музикални
инструменти (дърво, кожа) и др.

На територията на Северното Приазовие българите се разселват по бреговете на реките
Корсак, Лозоватка, Обиточна, Килтичия и Берда, а също и по крайбрежието на Азовско море и
Молочни лиман. Традиционите видове на стопанската им дейност преминават «естествения
подбор» на най-оптималните за местните климатически условия породи животни и сортове
растения, определяйки производствената специализация на всяко отделно село, а културните им
традиции стават значима съставка на етнокултурния ландшафт на региона.
Зеленчуко- и плодопроизводството се развиват като основни направления на стопанската
дейност в селата Петровка, Първо Николаевка, Ановка и Гюновка. Известни производители на
български чушки и семена на лук (арпаджик) и досега са селата Степановка-ІІ и Богдановка, а
известното троянско зеле се отглежда в селата Андровка и Трояни.
Българите-преселници произвеждаха най-голямото количество търговско зърно «Българите
са предимно земледелци, доста трудолюбиви, пресметливи и пестеливи […] хлебопродоволствени
магазини са изградени във всички колонии и са пълни с хляб…» [Бучная]. До средата на ХХ век в
българските села Софиевка и Палаузовка се отглежда памук, а в селата Ботиево и Надеждино се
развива бубарство и примитивно производство на коприна.
Благодарение на българите, в Северното Приазовие се развива лозарството. Големият брой
слънчеви дни и морският бриз са благоприятни условия за отглеждане и пълно узряване на
гроздето. Лозарството и винопроизводството стават основна стопанска дейност в селата
Радоловка, Луначарское, Инзовка, Ботиево, Надеждино и др. С най-хубави лозя и вино е известно
село Райновка, защото в района на селото преобладават глинести и песъчливи почви.
В селата Степановка-ІІ, Богдановка и Инзовка и до ден днешен овцевъдството не губи
актуалността си, което позволява да се запази традиционият комплекс на обредните действия,
свързани с този вид стопанска дейност, както първо пасище, стригане на овци и т.н., а съответно и
запазване на традиционния обред «курбан» и традициите при приготвянето на каварма.
За интензивното социално-икономическо развитие на някои от българските села
способствоват морето и минералните извори. Село Луначарское е курортна зона в региона. В село
Строгановка е организирано санаторно-курортно лечение за хора, страдащи от кожни заболявания,
дори и такива трудни за лекуване като псориазис. Ботиевските извори се използват при лечение на
заболявания на стомашно-чревния тракт. Особено известна из цялата Украйна е бабановска вода с
голям процент на подземните газове. Такива извори има доста в селото и много често може да се
види как младежите запалват извора и се наслаждават на хубавата гледка – горяща
вода[Арсененко и др., 2014].
Природният ладшафт на Северното Приазовие не е бил чужд за мирогледа и стопанството
на българите преселници, но в същото време допринася за развитието на нов за тях занаят –
риболова – и свързаните с него плетене на мрежи и изработване на лодки, при което се съхранява
и донякъде се трансформира духовната и материалната им култура.
Мъжкото население от крайбрежните села Гирсовка, Надеждино, Ботиево, Строгановка,
усвоявайки морския риболов, е снабдявало с риба гр. Мелитопол и района. Благодарение на
риболовния занаят, традиционната българска кухня се обогатява с блюда от риба. Рибата спасява
таврийските българи по времето на страшния глад в Украйна през 1932 – 1933 г., за което има
много разкази от българи, преживели това.
Морето и риболовът внасят своите корекции и в отношението към светците. Общо взето,
българите почитат Господ Бог и Св. Богородица. В семейства, където мъжете са били рибари, найпочитана става иконата на Св. Никола Чудотворец – закрилника на моряците и рибарите. В
крайбрежните села устойчиви са табутата, свързани с дните на Св. Троица и Св. Илия – забрана за
излизане в море и къпане. Съществуват много легенди за морски русалки и истории за опасни
случки в морето в тези дни. Например срещу празника Св. Троица от отвъдно идват митични
същества самодиви, които се веселят до водоемите и завличат хората със своите песни и игри,
прибирайки ги в техния си свят, а на Илинден «Св. Илия си взема курбан», т.е. чака
жертвоприношение и за това в деня му задължително ще има удавен.
Приказките за магьосници и таласъми, които обитават в заблатеното устие на река Корсак,
са разпространени из селата Ботиево и Строгановка. Хората минават отстрани на мястото, а
добитъкът отказва да пасе, макар че там тревата е гъста и сочна. Геолози се интересуват от
странното явление още преди Първата световна война и откриват причината на него – дълбоко
под земята има залежи от нефт и понякога на повърхността излизат нефтени петна, които
покриват водата и растителността. При това над блатото се разназяся неприятна миризма, коята
добитък не понася.

Друг вид морски занаят за българите преселници става събирането на тип водорасли, които
по време на буря се изтръгват с корените от дъното на морето и се изхвърлят на брега. Много
бързо лятното слънце ги изсушава и превръща в меки кафяви лентички – камка. Камката
притежава удивителни свойства, тя не гори и не гние и с годините запазва своята първоначалната
здравина, само че се обезцветява напълно. В бита я използвали като пълнеж на дюшеци, а в
строителството – като материал за термоизолация [Кривошей и др. 1982].
Традиционни за Сливенско и Ямболско от дървено-скелетен или каменно-скелетен тип на
два или на етаж и половина къщи, с чардаци и изби, при българите от Северното Приазовие не се
срещат, тъй като липсват дърво и камък. Основен материал за строежа в таврическите степи е
природната глина, от коята се прави саман4 и керемиди. Български жилища тук са от скелетен тип,
едноетажни, по дължината на двора, обеденяващи под един покрив жилищни и стопански
помещения. Покривът е двускатен и от керемиди. Фронтонът е от дърво или тухли. Прустът, по
правило, се разполага по дължината на дългата стена на къщата от страната на входа и
представлява дървен навес на подпори. Фронтонът и навесът задължително са украсени с
дърворезба. Дърворезбата присътства и в интериора на къщите (крака на маси, столове, легла,
корнизи на прозореци, рамки за картини и др.).
Традиционното предене и тъкане са основен занаят за жените. От овча вълна те предат
прежда, която после се използва за изработване на черги, месали, тъкани за връхни дрехи (сукман,
престилка). От домашна прежда се плетат чорапи, ръкавици, елеци. Отпадъците от преработването
на вълната са използвани като пълнеж за дюшеци. От домашното памучно и копринено платно се
правят долни дрехи и бельо (ризи, покривки за маса, пешкири), украсени с везба, в чиито
орнаменти присътстват основно флористични и зооморфни елементи; чаршафите се украсяват с
ръчно изработени дантели. Кожи от диви и домашни животни се употребяват за изготвяне на
зимни дрехи и шапки, а също за обувки. Обработката на кожи (чембарлък) става основен занаят за
жителите от село Федоровка.
Българките от Таврия до 70-те години на ХХ век пазят във всекидневните си дрехи елементи
на традиционните български носии (кърпа за глава, риза, сукман, елек, престилка), което днес
може да види във всеки етнографски кът в българските села тук. Мъжките дрехи претърпяват
някои промени. Традиционните стеснени надолу потури се заменят от широки панталони (гащи),
пъхани в ботушите (чизми). Неизменен остава тъканият елек, украсен с гайтани, и калпакът от
овча кожа.
В района на село Манойловка се намира Корсак-Могила (под 300 м. височина). Тя е
единствената планина по средата на равната степ и е наслада за окото на привикналия към
планинските пейзажи българин. Този природен паметник е един от няколкото реликтни останки
(върховете от древните планини на украинското кристалично плато), чиято геоложка възраст
достига 1700 – 1800 млн. год. Названието Корсак в превод от татарски значи «лисица».
Възможно е това име хълмът да е получил благодарение на покриващите го ръждивочервени
камъни. В края на ХIХ век тук са били открити залежи от желязна руда и през 1893 година
белгийско-руското дружество „Провиданс― започва разработка на това находище. Като спомен
от добиването на един от хълмовете са останали ями и кариери. Корсак-Могила често се
споменава в местния фолклор. Легенди за красив змей, живеещ в пещерите на Могилата, дават
основание да се предположи, че тези легенди са донесени още от Балканите (в района на гр.
Сливен се намира група от пещери с названието «Змееви дупки») и адаптирани към името на
единствета ниска планина в Таврия.
Българите интензивно развиват търговско-икономическия потенциал на региона и активно
провеждат културно-просветна дейност, резултатите от тяхната работа в тази област са отразени
не само на местно ниво, но и в мащабите на цяла Украйна, и дори извън нея.
Българинът Тодор Велков5 като кмет на село Бердянск (сега гр. Бердянск), отчитайки
природните условия на Бердянския залив (доста дълбок и защитен от бури) построява пристанище.
Друг българин Янко издига около него големи складове-магазини. Купува зърно от българите и го
продава на гърци и турци. Малко по-късно Янко строи пристанища в село Приморск и в село
Ботиево. Там изгражда складове, изкупува и продава зърно, кожи, добитък. За предприемача Янко
и неговото богатство се разпространяват легенди. Много бързо Бердянск от малко рибарско селце
се превръща в град с 10 хиляди души население (сега е над 100 хиляди). А
От смес на глина, слама и вода се правели тухли и се сушели на слънце.
Баща на Анна Тодорова Велкова (псевдонимът ѝ е Ана Карима) – българската писателка, публицистка, преводачка и общественичка;
съпруга на политика Янко Сакъзов и майка на историка доц. Иван Сакъзов.
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Тодор Велков получава титла потомственен дворянин.
В село Преслав през 1875 година българите построяват първото българско училище в
Таврия – Преславската гимназия. През 1918 година се преобразува в педагогически техникум, в
който се подготвят учители за българските училища. Преславската гимназия е възпитала видни
културни дейци: Никола Фуклев6, Димитр Марков7, Атанас Варбанский8.
Село Радоловка е Малката родина на българския писател Никола Шимов9, журналистите
Димитър Паскалов и Александър Кетков10. Артистът и режисьорът Стефан Кунчев11 е роден в
село Гюневка, а българският писател, публицист и общественник Мишо Хаджийски12 произхожда
от село Инзовка.
Малкото селце Лозоватка е прочуто със своите певци и танцьори, а също така и с
използването на традиционните музикални инструменти – кавал и гайда. Жителите от селото
добре помнят народни традиции и обреди и са съхранили автентичен български фолклор. Тук
може да се види българският обичай «валевица». В село Гюновка е запазен традиционен сватбен
обред, съпроводен от песни «гуляй», «субат» и «на трапеза», а същото се играе «хоро» и
«ръченица». Обредите за предизвикване на дъжд «Пеперуда» и «Калоялник» са практикувани в
село Петровка [Червенко, 2012], а обредни действията за празника на лозарите и
винопроизводителите Трифон Зарезан се провеждат всяка година в село Ботиево и другите села.
Въз основа на гореизложените факти може да се твърди, че българите са «се вписали» в
природния ландшафт на Таврия. Природно-географските, метео-климатичните условия на региона
не влизат в противоречие с традиционния мироглед и културно-битовите традиции на българския
народ, а понякога, дори способстват за тяхното запазване.
Позволявайки на българите да съхранят традиционната си култура, околната природна среда
ги подбужда към усвояване на нови видове стопанство, което, в крайната сметка, води към
хармоничното взаимодействие на човека и природата.
По такъв начин, «Приазовска България»13 е пълноценна съставяща на етнокултурния
ландшафт на Таврия и важен ресурс в развитието на регионалния туризъм. Тя разполага с всичко
необходимо за развитие на съвременната курортно-рекреационно-туристическата индустрия.
Комфортният климат, минералните води и кални бани, уникалният природен ландшафт, богато
историко-културно наследство и национално-етнографската специфика могат да станат
привлекателен туристически продукт, позволяващ да се съчетае селския зелен туризъм с отдиха и
оздравяването.
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НАСЕЛЕНИЕТО В ЮЖНОТО ЛУДОГОРИЕ
Красимира Колева, Десислава-Девора Атанасова
POPULATION IN THE SOUTHERN LUDOGORIE
Krasimira Koleva, Desislava-Devora Atanasova
Abstract: The study is the result of many years of field work in all settlements from the Southern Ludogorie.
There is analysis of ethnolinguistic and confessional situation. Data are backed up by official statistics and
demographic resources. The application includes demographic tables and maps for the linguistic situation of the
population. The findings refute the myths about modern picture of the population in this densely populated east end
of Bulgaria.
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Изследването е резултат от многогодишна теренна работа [1]. Проучени са всички
селища от южното Лудогорие. Направен е анализ на етнолингвистичната и
конфесионалната ситуация. Данните са подкрепени от официалните статистически и
демографски ресурси. Приложението включва официални демографски таблици и
административни карти, както и лично направена езикова карта въз основа на теренните
проучвания. Пакетът от данни опровергава съвременните митове за картината на
населението в този гъсто населен край на българския Североизток, единият от които е, че
този ареал има анклавен етнически облик [2].
Съвременната география ситуира Лудогорието (калка от 1942 г. на старото име
Делиорман) между Добруджанското плато на север и североизток, Елията (Дунавското
крайбрежие) на северозапад и долините на реките Бели Лом и Поморийска на юг и
югозапад. Според познавача му Васил Маринов то е „индивидуална географска област,
която се различава твърде много от областите, които я заграждат. Тя представлява свое
хармонично цяло, със своя особена физикогеографска и културно-стопанска физиономия.‖
[3] Следвайки неговата методология на анкетиране на местното население и опирайки се
на документалните извори и публикациите по темата, Борис Илиев допълва и прецизира
редица данни за тази географска област от североизточната част на Дунавската равнина,
която не е обединена около свой административен, културен и стопански център и чиито
граници все още са спорни: „Областта е разположена между 20°20" и 27°12" източна
дължина и най-южната й точка е 43°26" северна ширина, със средна надморска височина
300 м. Обхваща около 5 000 кв.км. площ.‖ [4] Административно Лудогорието е разделено
между Разградска, Силистренска, Добричка и отчасти Варненска и Шуменска област.
Една трета (южният дял) е в Шуменска област. Днешното Лудогорие е един от важните
селскостопански райони на България. Съвременният пейзаж е далеч от стереотипа за
„лудата гора‖. Останали са малки острови, съхранили някогашната природа и следите от
живота на племената и народите, населявали тези земи от хилядолетия.
В нашия фокус е съвременната демографска ситуация в южния дял на Лудогорието,
който административно спада към Шуменска област – общините Каолиново, Венец и
Никола Козлево. Тя е илюстрирана в най-важните по темата параметри в Приложението.
Статистическите данни са обобщени в таблици. Хронологията им дава възможност да се
посочи трендът в различни сегменти, а в диахронен план – да се проследят факти, значими
не само за обществената география. Особено важни в това отношение са наблюденията
върху патриархалния език – домашния, майчиния език на населението, чрез който
традициите, вярванията, обичаите – всички фолклорни практики запазват родовия код и са
белег за ентитета и идентитета на населението. В устния наратив, който събират и
използват и В. Маринов, и Б. Илиев, както и ние, но на базата на съвременни научни
програми за теренни проучвания на Terra Slavica и Terra Balkanica, се съдържат важни

сведения за миграционните процеси и чрез анкетния метод на практика обхващат всички
сведения за живота на хората в синхронен и диахронен аспект.
Лудогорието има благоприятни природни условия и областта е обитавана от дълбока
древност. В античността е населявана от гетите. Само в южната част има над 40 тракийски
могили. По време на Римската империя се строят крепости по дунавската граница и
пътища от Сексагинта Приста, Тансмариска и Дорусторум (дн. Русе, Тутракан и Силистра)
към Абритус, Марцианополис и Одесос (дн.Разград, Девня и Варна), пресичащи територията
в посока изток - запад и север - юг. През VI в. тук усядат част от преминалите Дунава
славяни, а през VII век - и прабългарите. Първата и втората столица на новата българска
държава са много близо до Лудогорието. От летописите на волжките българи е известно,
че тук са преобладавали мюсюлманите и непокръстените, избягали от външните области.
При османското нашествие първи приемат исляма езичниците и еретиците и заедно със
завоевателите мюсюлмани постепенно започват да се числят към турската общност. През
17-и век християнските селища в областта са разорени и населението е ислямизирано
насила. „Новите‖ турци са наречени калъч какчканъ ‗потурчени, за да не бъдат съсечени
със сабя‘. Няма сведения за масова колонизация на население от Мала Азия. Има данни за
заселване по различно време на еничари, юруци и алиани (казълбаши), но тези мигранти
не променят демографския облик на района.
Миграционните процеси в СИ България са нестихващи през следващите векове, и в
наше време. През 18-19-ти век той е арена на периодични военни конфликти между Руската и
Османската империя, в резултат на които е почти обезбългарен. Много българи се изселват в
Бесарабия. Последните погроми над християнското население (заличени са цели села) са
през 1828 г. Те са последвани от чумна епидемия. Затова старото автохтонно българско
население ерлии и капанци се е запазило компактно в малко лудогорски села (Хърсово,
Сини вир). Капанците са сравнително добре проучена местна българска общност [5].
Миграционните процеси в Лудогорието са характерни за областта. Те протичат в
двете посоки – изселнически и заселнически миграционни вълни по политически и
икономически причини и засягат както българското население, така и небългарските
етнически групи. Конфесионалната принадлежност е релевантна при тези процеси.
Наблюдава се зависимост между наталитета и религиозната принадлежност.
Мюсюлманите, независимо от етническата им (само) идентификация (турци, цигани,
българи помаци, татари), имат по-висока раждаемост, отколкото християните.
Същевременно смъртността при тях също е по-висока. Делът на българското население е
непропорционален в трите микрорайона – под 2% в компактно населения с турци Венецки
район на запад и 13% в централния Каолиновски район, където е единственият град в
южното Лудогорие. В източния микрорайон (община Н. Козлево), където е съсредоточено
тракийското беженско население, то е почти половината от популацията. Там, където
миграцията запазва динамиката си, се наблюдава отрицателен прираст.
Най-голям процент през последните столетия е турското население, което живее
компактно (само в 12 села - главно в западната периферия на микроареала) и в
преобладаващ брой селища със смесено население, в които българските къщи са в
покрайнините. Турците не са хомогенна група по редица показатели. Те са от два
физически типа: чернооки, тъмнокоси и синеоки, руси, без антропологически и расови
разлики. Домашният им език е истанбулското наречие, което се класифицира като
европейски диалект. Миграционните процеси засягат много силно това население.
Мюсюлманите сунити (турците, татарите и черкезите) се изселват в Турция на няколко
големи вълни, чието начало е след Освобождението, през тридесетте години, когато е
извършена официално смяната на турсо-арабските имена със славянските им
съответствия, и през 1989 г. („голямата екскурзия‖). Притокът на българско население от
различни краища на България и оземляването му е резултат от тези процеси. Голяма част
от заселниците са бежанци, главно тракийци. Репатрират се компактни маси българи от
Северна Добруджа, част от тях след Крайовската спогодба (1940 г.). Любопитно е, че в

посттоталитарния период се наблюдава репатриране на турци, изселени в Турция, но не и
завръщане на българите мюсюлмани в югозападните български райони с компактно
помашко или със смесено население, откъдето са принудително откъснати по време на
т.нар. възродителен процес. От политически в началото този миграционен процес
придобива след заселването икономически характер. По-богатият на природни и човешки
ресурси североизточен регион задържа имигрантите и връща емигрантите.
Интересна конфесионална особеност на Лудогорието е наличието на мюсюлмани
алевити, наричащи се тук алиани, а от другите общности – казълбаши. Смята се, че те са
дошли от Иран по време на Османската империя.
Циганите, които в миналото са водили чергарски живот, са уседнали в голям брой
села. Техният дял нараства. Те са преобладаващ брой само в Църквица. Най-малко са във
Венецкия район, доминиран от турското население, а в останалите два са около 13%,
почти колкото е и българското население. По отношение на вероизповеданието повечето
от тях са християни, но не само православни в резултат на експанзията през последните
години на различни по религиозна специфика мисионери.
В региона има малък брой татари мюсюлмани, прогонени някога от Русия.
Гагаузите, тюркоезични християни, наричани „вехти българи‖, също са малко на брой и
спадат към графата „други‖. Теренни проучвания на тюркоезичните общности в южното
Лудогорие през 80-те години на миналия век провежда проф. Емил Боев.

се наблюдава промяна в поминъка и
манталитета, в стереотипа – балканджията скотовъдец се превръща постепенно в „ерлия‖
земеделец, което води до промяна в ландшафта – постепенното изсичане на горите и
превръщането им в обработваеми площи. Развива се нов поминък – лозарство,
овощарство, пчеларство. Животновъдството става по-трудоемко заради безводието.
Балканджиите от Централна и Източна Стара планина усядат главно в Каолиновския и
Никола-Козлевския микрорайон, където има българи от други географско-етнографски
области. Те са чернодрешковци, което е техен характерен етнографски маркер.
Тракийците се установяват в райони със смесено население главно в селища,
частично обезлюдени поради изселването на турците след Руско-турската война от 18771978 г. Тук идват българи от почти всички краища на етническия ни континуум, като след
балканджиите втората по големина колония е тракийската. Названията на членовете й са:
тракиец /тракийчанин, беломорец/ беломорчанин, маджурин и в някои села се среща
турското гьоч, гьочове ‘преселник‘. В селищата със смесено население те живеят
компактно в махали (‘на гьочовете‘). Миграционните процеси са протичали на няколко
етапа и с различна интензивност. Те са започнали през 19-и век и са продължили и през
първата половина на 20-и век. Важна особеност е, че голяма част от преселниците (това се
отнася главно за бежанците), преди да се установят в Шуменско, са отсядали в селища из
Северна Тракия, Влашко, Бесарабия, Русия и Северна Добруджа. Най-ранните тракийски
преселници са бежанците по време на руско-турските войни от началото на 19 век
напускат Тракийското поле и тръгват след руските войски към Влашко, Бесарабия и

Русия. Част от тях, предимно от село Главан, се връщат в южното Лудогорие и се заселват
на мястото на прогонените черкези. Село от този тип е Красен дол, в което и днес живеят
само българи тракийци. Първата голяма миграционна вълна от Тракия към Мизия започва
през 1881 г. В обезлюденото след Руско-турската освободителна война Лудогорие се
заселват българи от Северна Тракия, присъединявайки се към дедите си. Най-много
тракийци идват от харманлийските села Черепово, Главан, Изворово и Българска поляна и
по-малко от Миладиново, Крушево, Хлябово и от ямболското село Владимирово. Днес
потомците им живеят, освен в Красен дол, единственото село с компактно тракийско
население, и в големите съседни села: Хърсово, Никола Козлево, Пет могили, Каравелово,
Вълнари и Тодор Икономово, както и в по-малките: Лиси връх, Крива река, Дойранци,
Ружица, Климент, Изгрев, Сини вир, Осеновец, Пристое, Долина и Тъкач.
От всички 41 селища в южното Лудогорие българи живеят в 29, а в 18 от тях има
тракийци. Говорът им е много добре запазен и е източен тракийски, главански тип.
Тракийците са единствените българи в Лиси връх (тук те са на мястото на черкезите) и в
Осеновец, а в останалите села заедно с тях живеят и от две до пет етнолингвистични
групи. На няколко места се заселват тракийци, които първоначално живеят в съседни
селища, например: от Никола Козлево са отишли в Пет могили, от Лиси връх – в Долина;
Хърсово също е заселено с тракийци от съседните села.
В Лудогорието миграционните процеси от Северна Тракия продължават и след
Междусъюзническата война, и по-късно – през 30-те години и следващите. Обикновено
тракийците живеят в селища със смесено българско население. По-рядко те са в контакт с
билингви – турци и цигани: в Осеновец и Лиси връх. Тракийските говори в Шуменско са
много добре запазени поради специфичния начин на живот на населението, свързан с
особеностите на терена.
Пъстрият етнически и конфесионален състав на населението в южното Лудогорие е
резултат главно от продължителни миграционни процеси. Те не са стихнали и правят
региона интересен обект за наблюдение.
Приложение
Карта 1
ЮЖНО ЛУДОГОРИЕ,
ШУМЕНСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Таблица 1 СЕЛИЩА И НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Брой : 2005 – 21477 д.; 2009 – 14070 д.; 2011 – 12093 д.
Етнически състав 2011 : БЪЛГАРИ – 12.19%;
ТУРЦИ – 74%

ЦИГАНИ – 13.8%

ДРУГИ – 0.01%

Карта 2
ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Таблица 1 СЕЛИЩА И НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Брой : 2005 – 9703 д.; 2009 – 7812 д.; 2011 – 7137 д.
Етнически състав 2011 : БЪЛГАРИ – 1.75%

ТУРЦИ – 91%

ЦИГАНИ – 5.79%

ДРУГИ – 1.42%

Карта 3
ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Таблица 3 СЕЛИЩА И НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Брой: 2005 – 8927 д.;
2009 – 6613 д.;
2011 – 6100 д.
Етнически състав 2011 : БЪЛГАРИ – 46% ТУРЦИ – 40% ЦИГАНИ – 13% ДРУГИ – 1%

Карта 4
ДИАЛЕКТИТЕ В ЮЖНОТО ЛУДОГОРИЕ
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РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ГРАДОВЕ
Мария Шишманова
REGIONAL POLICY AND SMART CITES
Maria Shishmanova
Abstract: This survey researches the essence of smart cities, as a prerequisite for the growth of the
knowledge economy, the social inclusion, tourism, culture and an environment more suitable for living. The
evolution of the urban reality towards smart cities is considered as a driving force for maintaining and regaining
the leading positions in the world. The possibility for development of intelligent cities in our country is also
examined. An analysis is made on the documents, which possibly could apply the creation of conditions for their
development. The sustainable development of cities and regions cannot happen without investment in new
technologies and implementation of intelligent solutions in all areas.

Въведение
Терминът "Интелигентен град" е въведена като квалификация на обитаемостта за
градска среда, където комуникационни инфраструктури обхващат интегриране на найнапредналите жични и безжични технологии се обединят с крайно оборудване, услуги и
приложения на най-модерните, за да се опрости живота на гражданите и бизнеса, в
домове, офиси и обществени места.
Специализираните решения за управление на мобилността, както по отношение на
транспортната инфраструктура по отношение на информационните системи и
мониторинг, са добавени като втория аспект на технологията в интелигентния град.
Третият аспект се отнася до повишаване на енергийната ефективност, в резултат не само
от приемането на технологии за интелигентни мрежи в разпределението на енергия, но
също така и от дизайна на сгради с ниско въздействие по отношение на нуждите на
отопление, вентилация и климатизация. До скоро се говореше още като цяло за „цифрови
градове―.
Интелигентни градове са градовете, които използват модерни, интегрирани
технологични услуги и инфраструктура в енергията, транспорта и информационно –
комуникационните технологии, за да отговорят на социалните и икономически
потребности на обществото.
Най-общо казано това са градове, които прилагат високи технологии в различни
области на градските дейности, които са интегрирани и оптимизирани с помощта на
информационно-комуникационните технологии.
Материал и методи
Ползвани са документи, доклади, програмата за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020―, Становище на Комитета на регионите „Европейско партньорство за
иновации - „Интелигентни градове и общини― НКПРР България, проекти отнасящи се до
проблематиката на Smart градовете.
Използваните методи в настоящето проучване са:
 теоретичен анализ литературни източници по изследваният проблем;
 събиране, систематизиране, обобщаване и представяне в подходящ вид на данни
за актуалната проблематика на интелигентните градове;
 документално проучване на съществуващи анализи и доклади, отнасящи се до
проблема.
Резултати и дискусия
1. Политика за изграждане на интелигентни градове
Европейската комисия през пролетта на 2014 г. отправи покана за поемане на
ангажименти за развитие на интелигентни градове и общини с цел насърчаване на

работата по приоритетите на плана за действие.
Комисията предостави около 200 млн. евро за "Интелигентни градове и общини" от
бюджета на програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" за 2014 и
2015г. Ще има и възможности за финансиране и от европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Европейската комисия обяви през пролетта на 2014 г., че отправя покана за поемане
на ангажименти за развитие на интелигентни градове и общини с цел насърчаване на
работата по приоритетите на плана за действие.
Европейската комисия, в своята Digital Agenda, предвижда специално внимание на
въпроса за интелигентни градове, като предпоставка за растеж на икономиката на
знанието, социално включване, туризъм, култура и среда, по-годен за живеене.
Еволюцията на градската реалност към интелигентни градове се счита за движеща сила за
поддържане, ако не да си възвърне, водещи позиции в света. Те са в действителност,
много - не само в Европа - изследователски инициативи, групи от експерименти,
демонстрационни проекти и пилотни проекти на територията.
На проведения в Брюксел форум бе подчертана ролята на европейските столици като
стимулираща среда за иновации и интелигентен растеж и основен партньор по стратегията
„Европа 2020―. За това София трябва да заема водещо място сред българските общини в
регионалното развитие на страната и усвояването на финансов ресурс от ЕС. На форума
си дадоха среща иноватори от индустриите, свързани с управление на градското
планиране, с градските лидери, които работят за превръщането на своите градове в
„умни―.
Участват големите фирми в създаване на технологии за интелигентните градове.
IBM пое инициативата "По-умна планета" - прилагане на технологиите в поефективното управление на всичко – от енергията до транспорта (редуциране на трафика и
замърсяването на въздуха, прогнозиране на задръстванията) и здравните услуги;
• Cisco е подел темата „Интелигентни + свързани общности― и участва в пилотния
проект Сонгдо;
• Siemens е отделил бизнес направление „Инфраструктура и градове―;
• MicroSoft подмомага създаването на пилотна "градска операционна система" (нещо
като Windows), чрез която да се дават команди на градските системи.
Първите по-целенасочени стъпки се предприемат в началото на 21 век. В Австрия
през 2007 г. се извършва проучване на тема "Smart cities – Ranking of European mediumsized cities". Включени са експерти и от други страни и се разработи методика за
оценяване до каква степен градовете покриват изискванията на „Интелигентен град―.
2. Методика на проучване на интелигентни те градове
Десет са критериите на които трябва да отговаря Smart city: интелигентни публични
паркинги, онлайн паркинги, споделено пътуване, използване на биогаз от отпадъци,
интелигентни сгради, управление на зелените площи, възобновяема енергия, дигитални
телекомуникации, системи за енергийна ефективност, споделен ангажимент - ангажимент,
който допринася много бързо за подобряване на качеството на живот на всички граждани.
Методиката на проучването включва 6 характеристики, 31 фактора, 74 индикатора.
Обект на проучването са градове с население от 100 000 до 500 000 жители. Подбрани са
70 града от 26 страни, включително България с Плевен и Русе. В града трябва да има поне
един университет и наблизо да няма друг по-голям град, който да доминира.
Характеристики и фактори:
Първа група - Интелигентна икономика
 Иновативен дух;
 Предприемачество;
 Икономически имидж и търговски марки;
 Продуктивност;

 Гъвкавост на пазара на труда;
 Международно embeddedness; вграждане
 Способност за трансформация.
Втора група -Интелигентен народ – социален и човешки капитал
 Ниво на квалификация;
 Афинитет към ученето през целия живот;
 Социално и етническо многообразие;
 Гъвкавост;
 Креативност;
 Космополитност – открито мислене;
 Участие в публичния живот.
Трета група - Интелигентно управление
 Участие и вземане на решения;
 Публично и социално обслужване;
 Прозрачно управление;
 Политическа стратегия и перспективи.
Четвърта група - Транспорт и ИКТ
 Локална достъпност;
 Международна достъпност;
 Наличност на ИКТ инфраструктура;
 Устойчива, иновативна и безопасна транспортна система.
Пета група - Интелигентна природна среда – природни ресурси
 Атрактивност на състоянието на природната среда;
 Замърсяване;
 Опазване на околната среда;
 Управление на устойчиви ресурси.
Шеста група - Интелигентно живеене
 Удобства в културата;
 Здравен статус;
 Индивидуална безопасност;
 Качество на жилищата;
 Учебни заведения – образователни услуги;
 Туристическа атрактивност;
 Социално сближаване.
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3. Измерения на градския живот
Различните измерения на градския живот – икономически, екологични, социални и
културни, са взаимно преплетени и устойчиво развитие може да се постигне само чрез
интегриран подход и постигане на равновесие между тях. Сградите и тяхното управление
влияят пряко на околната среда и микроклимата, следователно правилното планиране с
концепции за експлоатация и използване на природосъобразни материали са ключови за
постигане на по-устойчива градска среда. При планиране на устойчиви градски структури
трябва да се съблюдават няколко важни принципа – изграждане на интердисциплинарен
екип от специалисти от различни сфери: устойчиво строителство; развитие на града от
вътре навън; оптимално използване на съществуващите сгради и инфраструктура;
повишаване на плътността на застрояване; създаване на достатъчно на брой и качествени
открити зелени обществени пространства в пешеходна близост; изграждане на
многофункционални зони; използване на възобновяеми ресурси. Необходимо е да се
прави периодична оценка на устойчивостта на сградите и урбанизирани райони чрез
прилагане на доказани сертификационни системи, базирани на качествени и количествени
индикатори.
В областта на интелигентните градове, ще се изследват различни възгледи и
различни изследователски подходи, свързани с тях. Целта е да се разработят нови
възможности за подобряване на начина, по който хората си взаимодействат с други хора и
с градската среда. Идеята е за "хибриден град", като интеграция на царския град и няколко
паралелни и виртуални градове. Проучват се различни благоприятни фактори,
технологични, социални и екологични, които допринасят за постигането на целта за
създаване на умен град. С оглед на важността му, в действителност, тази технология не е
самоцел, а средство за създаване на това, което се нарича "хуманен град". Необходимо е
създаване на програма за научни изследвания в тази област.
Устойчивото развитие на градовете и регионите не може да се случи без инвестиции
в нови технологии и внедряване на интелигентни решения във всички сфери.
4. Примерът на града Сонго
Сонгдо се създава от нулата по последните достижения на градостроенето от найдобрите в света проектантски, архитектурни, строителни и технологични фирми. Към
2016 година ще бъдат построени 400 сгради, включително най-високия в Южна Корея
небостъргач. С проектирането на този град, погледа е напред не 10, а 50 и даже 100
години.
Опитът на Сонгдо се изучава в много страни, от него се интересуват много кметове и
губернатори, считащи този град пример за най-ефективна организация на градския живот.
Счита се, че проектът ще внесе забележителен принос в световното развитие.
Строителството на нов град с едновременно внедряване на нови технологии е много
икономичен и ефективен подход. Това дава възможност да се внедрят оптимални
информационни и комуникационни технологии. Внедряват се технологии, обединяващи
всички експлоатационни системи в едно цяло. В резултат разходите за експлоатация и
техническа поддръжка на градското стопанство съществено падат.
Мрежата, която се разгръща в Сонгдо, съединява всички градски системи. Към нея се
включват всички постройки, така че може дистанционно да се управляват домашните
уреди и във всяка точка може да се получи достъп до видеовръзка. Съчетаването на стари
и нови технологии помага да се създаде устойчива, екологично чиста градска среда
(http://www.songdo.com).
В създаването на устойчиви интелигентни решения бизнесът е партньор както с
инвестиционната си, така и със социално отговорната си програма, тъй като няма как
градът да се развива, ако не се обръща внимание на хората в него.
5. София и другите големи градове в България
Само преди години в София бяха открити редица обекти, които показаха, че
реализацията на който и да било инфраструктурен проект – дали изграждането на метрото

или на ВиК мрежа, предполага цялостни решения за градската среда на дадена зона.
Важно за развитието на столицата е и нейното финансово състояние, че през 2012 г. е бил
повишен кредитният рейтинг на града.
За следващия програмен период София е подготвила над 110 идейни проекта на
стойност над 4,5 млрд. лв., голяма част от които са по новата ОП "Региони в растеж".
Включването на целия потенциал на града - взаимодействието с бизнеса и науката, е от
изключителна важност за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Фиг.2 Финансов план ОПРР2014-2020

Освен за София трябва да се помисли и за останалите големи български градове.
Когато се говори за региони в растеж, каквото е името на новата ОПРР, би следвало
всички тези градски центрове, които са се наложили през годините, да станат един от
водещите фактори за повишаване на стандарта и качеството на живот в България чрез
икономически растеж, намаляване на безработицата, подобряване на инфраструктурата и
физическата среда. Това е една постижима цел, ако централната и местната власт си
обединят усилията и вземат консенсусни решения. През новия програмен период
българските общини трябва умно да оползотворят силните си страни и да се опитат да
мултиплицират добрите практики, което ще доведе до по-доброто им управление и
устойчиво развитие. Предстои да бъде намерен един труден баланс на разпределението на
средствата по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020" между 67-те градове бенефициенти, тъй
като все още проблемите и предизвикателствата пред големите, средните и малките
общини в България са коренно различни и не бива да се допуска моноцентричен модел на
развитие на страната (http://www.zonastroitelstvo.eu/bg/news/9497/inteligentno-upravlenie-nagradovete-i-vazmojnosti-za-prilojenieto-mu-v-sofiq).
6. Национална концепция за пространствено развитие на Република България
В контекста на следващия програмен период ОП "Региони в растеж" се насочват
63% от общия си ресурс към устойчиво и интегрирано градско развитие. Приоритетът
включва широк набор от инвестиции, концентрирани в рамките на зоните на въздействие
на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за 39 града от 1-во до 3-то
ниво и на цялата градска територията за останалите 28 града от 4-то ниво.
В рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие се финансира
общинска културна, образователна и социална инфраструктура и подобряване на
градската среда, изведени като списък от проекти от съответната община, и които се
одобряват, като част от ИПГВР. Енергийната ефективност в жилищни сгради се
финансира на цялата територия на градовете, а в публични административни сгради - в
рамките на зоните за въздействие с публични функции. Инвестициите в интегрирания
градски транспорт включват дейности на цялата градска територия с оглед постигането
интегриран продукт и изпълнение на цялостни решения за градската мобилност.

Реализирането на проекти от типа JESSICA са приложими по отношение на
градското развитие. Инвестициите реализация са в рамките на зони с потенциал за
икономическо развитие в градовете (индустриални и бизнес центрове), изграждане на
офис площи и търговски центрове, по отношение на спортната инфраструктура и
енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради.
7. Пловдив сред "интелигентните" градове в България
Новата управленска политика в община Пловдив поставя акцент върху
стратегическото планиране за постигането на изискващото се устойчиво градско развитие.
Подхожда се новаторски с изключително прецизирани като обозрима и възможна за
финансиране малка територия на трите зони, но същевременно включваща всички
възможни
социални,
икономически,
транспортни,
историко-археологически,
технологично-иновационни, енергийни, инфраструктурни фактори – т.е. на практика
целия набор от обществени функции на една високо урбанизирана територия с претенции
за интелигентно устойчиво развитие. Активно присъствие има община Пловдив в
планирането на областната стратегия за развитие. Маркирани са няколко конкретни
приоритета, свързани с реализиране на значими мероприятия, касаещи община Пловдив и
съседните общини - нов вид селищен и междуселищен транспорт тип S-BAHN, проектът
"Водоснабдяване на Пловдив от каскада "Въча", потенциалът за развитие на летище
Пловдив.
8. Инвестиции в иновации и технологии
Инвестициите в иновации и технологии имат ключово значение за развитието на
интелигентни градове. Производството на системи за сигнализация на трафика при все позасилващата се урбанизация на градовете, мобилността ще е една от потребностите на
бъдещето. Внедряването на интелигентните транспортни системи водят до 30%
намаляване на произшествията, 15% намаляване на задръстванията и 20% снижаване на
енергийните разходи. За да са ефективни тези технологии, е важно да бъдат заложени в
градското планиране.
Налагане на "Зелена инфраструктура", когато процентът на короните на дърветата
стане с 10%, по-голям спрямо общата територия на града – през горещите месеци се
отчитат с 3 до 8 градуса по-ниски температури.
Създаване на "синьо-зелена" инфраструктура - за по-пълноценно интегриране на
урбанизираната среда с водните ареали. "Отваряне" на града към водните му ареали и
преосмисляне на зоните за отдих. Интегриране на води и зеленина в тъканта на градските
дейности.
Обвързване на развитието на града с историческото наследство и стимули за
опазването му. Внимание към индустриалното наследство.
Разработената концепция Smarter City позволява създаване на интегриран
оперативен център, който анализира големи обеми данни от ключови градски системи, и
подава на градските власти информация в реално време за предотвратяване на проблеми,
свързани с градската инфраструктура, повишаване на обществената безопасност и т.н.
Географските информационни технологии също позволяват интегриране на найразлични данни, свързани с града, и тяхното съвместно обработване и анализиране за
нуждите на устройственото проектиране, 3D анализ и моделиране на градската среда. С
облачните и уеб възможности на ЕSRI ГИС технологията може да се публикува 3D град
онлайн, така че да е достъпен за гражданите и за определени партньори. ЕSRI закупи от
швейцарска компания продукта City Engine за интелигентни 3D градове. Голяма част от
разработваните ИПГВР се базират на ГИС, която не бива да се превърне в една статична
карта, а да се развива като една динамична електронна платформа от общините
(https://sustainurbanplanning.wordpress.com/2012/04/28/%D0%B8%).
Заключение
Проблемите на градовете са изключително сериозни и нарастват. Решение може да се
намери при съчетаване на усилията на местните власти, бизнеса и гражданите, във

въвеждането на модерни решения с използване на ИКТ. Работи се в много страни от света.
Изграждат се над 100 интелигентни градове. Включени са големи високо - технологични
фирми от много отрасли.
„Интелигентен град" означава, че се използват възможностите, които предлага ИКТ
за да се увеличи местния просперитет и конкурентоспособността. Подход, който включва
интегрирано градско развитие въз основа на множество участници, мулти-сектор и
перспективите на много нива. Това насочва към полагане основите на бизнеса към
градското развитие, за създаването на благоприятен бизнес-град, с цел привличане на
нови фирми. Данните показват, че бизнес-ориентираните градовете са в действителност,
сред тези със задоволително социално-икономическо развитие. За тази цел, градът може
да проектира бизнес паркове като Smart City. Способността на местното познаване на
ситуацията е неразривно свързана с тази на икономиката на знанието. иновациите и
технологиите, които са основните двигатели на растежа и колективната интелигентност на
общността. Тук трябва да се подчертае значението на работата в мрежа като ключов
фактор за успеха. Това изисква отлично познаване на планирането, свързано с развитието
на иновационно управление на градовете и регионите, свързано с концепцията за „Smart
City―. Чрез развитието на клъстери и дори по-умни градове, можете да се даде възможност
на определени територии за нови иновационни механизми.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(НА ПРИМЕРА НА ГРАДОВЕТЕ СОФИЯ И СТАРА ЗАГОРА)
Нено Димов, Мая Георгиева
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE URBAN ZONES OF IMPACT
(FOR EXAMPLE THE CITIES OF SOFIA AND STARA ZAGORA)
Neno Dimov, Maya Georgieva
Abstract: Over the years the concept of sustainable development has been developed and filled out and now
the essence of it includes some of the most important components of urban areas – zones of impact in cities. The
analysis of various aspects in sustainability in urban areas in Bulgaria uses the integrated approach. According to
the methodological guidelines for the development and application of the Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development, the report clarifies the nature, functions and importance of the three types of
zones of impact with giving concrete examples. The authors attempt to propose the overall synergetic effect in urban
areas and to evaluate the policies that support the system of urbanized areas with national importance.
Key words: urban areas, zones of impact, integrated development, spatial development

Устойчивото развитие е сравнително нова научна концепция за глобално развитие и
пространствено-времева организация на човешкото общество, формирана в края на 60-те
и началото на 70-те години на XX век. Нейната теоретична конструкция се базира на идеи
и научни подходи, насочени към преодоляване на негативните тенденции и процеси от
нарастващото антропогенно въздействие върху природата, застрашаващо бъдещето на
човешката цивилизация от екологична катастрофа, остър дефицит от природни ресурси и
социален безпорядък. Акцентирайки върху взаимодействието между глобалните и
регионалните природни и социално-икономически системи, устойчивото развитие следва
да се разбира като сложен процес, обединяващ традиционни и общи представи за
задълбочаващата се асиметричност на взаимовръзката „човек – природа―, и същевременно
да интегрира иновациите на съвременната икономическа, социална, екологична и
нелинейна теория и практика [1]. Така дефинирано, устойчивото развитие включва и
пространствената структура и функции на динамичните урбанизирани пространства,
оказващи влияние върху общественото здраве, благоустрояване, транспортните и
природните системи, връзката между урбанизираните и неурбанизираните територии или
между града и непосредствено заобикалящата го среда. Докладът на Световната комисия
за околна среда и развитие към Обединените нации – „Нашето общо бъдеще―, доразвива
идеите за устойчиво развитие, за ролята на градовете и влиянието на урбанизацията върху
околната среда, т.е. „дава тласък към съдържателно интегриране на екологичния с
политическия дневен ред на обществото [3]. Този документ поставя началото в развитието
на идеята за устойчиво развитие и на безкрайните спорове относно неговата същност.
След конференциите от 70-те и 80-те години на XX век обществото се обединява
около обща идея за устойчиво развитие, осъзнавайки отговорността, която носи не само за
следващите поколения, но и за своето съществуване. Започват да се появяват различни
трактовки на понятието „устойчиво развитие―, които носят в себе си сходен смисъл и
звучат почти еднакво. „Устойчивото развитие е процес на промяна на взаимодействието,
при която използването на ресурси, пространствената регулация на инвестициите,
ориентацията на технологичното развитие (пазарна, иновативна и екологосъобразна),
както и нормативните и институционалните промени, са в обща хармония и увеличават
както сегашния, така и бъдещия потенциал за задоволяване на човешките нужди и
стремежи―[14]. Следователно, още в началото на приложението на модела за устойчиво
развитие на човешката цивилизация, се включват процесите, характеризиращи развитието
и организацията на урбанизирани (градски) територии. Социално-икономическите
акценти на устойчивото развитие се съдържат в интерпретацията на Д. Пиърс и Дж.
Уарфорд, които отбелязват: „Всяко общество, което си поставя задачата за устойчиво

развитие, трябва да се развива икономически и социално по начин, който свежда до
минимум онези дейности, чиито разходи са за сметка на бъдещите поколения, а когато
тези дейности са неизбежни – да предвиди компенсация на бъдещите поколения за тези
разходи― [13]. В този смисъл, устойчивото развитие е процес на съвместна еволюция на
взаимодействащи системи в обща среда, при което всяка от тях следва собствен път на
самоорганизация, в отговор на предизвикателствата на своята специфична среда― [12].
От извършените изследвания, посветени на устойчивото развитие, се установява, че
вниманието главно е насочено към дефиниране на категорията устойчиво развитие, а
обясненията на същността на елементите, които формират генезиса на процеса и тяхното
взаимодействие на различни йерархични равнища, са подценени и/или непълно обяснени.
Един от тези структурни елементи е земното пространство-време. Понятието
„пространство― е с интердисциплинарно съдържание, и се съдържа в методологията на
много науки - география, социология, икономика, физика, математика както и всички
пространствени науки [2]. Земното пространство-време в своите измерения и структура не
е линейно и едномерно, а се проявява чрез свойствата регионалност, районообразуване и
многомерност. То е формирано от мрежи „региони― (райони), без които то не се проявява.
В този смисъл пространство-времето е ключова категория за регионалната наука и
географията. Може да се приеме, че „всеки регион (район) е определено пространствовреме, с конкретни координати, граници, административен център и функции, но не всяко
пространство е регион― [6]. По мнението на П. Стоянов, последното предполага по-висока
степен на организация, което според нас е резултат от съществуващата йерархичност в
организацията на природно-социалните системи.
Част от пространство-времето е урбанизираното пространство, което е найантропогенно активно и натоварено на Земята. Това е територия (пространство), която се
характеризира със значителни застроени площи, висока средна гъстота на човешки
ресурси и места за труд, развит градски транспорт и друга инфраструктура –
производствена, социална, екологична и управленска. Урбанизираното пространство
включва и незастроени, зелени площи, използвани за рекреационни нужди, спортни
комплекси и съоръжения и др. Според нас, тази категория фокусира вниманието на
изследователи и проектанти все повече. Желанието им е да разкрият и оценят
специфичните характеристики и координати на урбанизираното пространство и да го
организират и управляват природосъобразно за човека. В този смисъл съществува
функционална зависимост в триадата пространство-време, урбанизирано пространство и
устойчиво развитие.
Заедно с това авторите приемат за целесъобразно и необходимо допълнително
изясняване на същността на устойчивото пространствено развитие. То се явява главна цел
в „Ръководните принципи за устойчиво териториално развитие на европейския
континент―(2000) и Лайпцигската харта (2007). В тези документи се приема, че
устойчивостта като свойство се планира в дългосрочен план, а ползите, осигурени от
политиките за пространствено развитие, имат целенасочен характер и не трябва да
противоречат на други обществени и секторни дейности. Ръководните принципи на
европейската политика за пространствено устойчиво развитие определят четири елемента
на управление на територията, като към икономическата, социалната и екологичната е
добавена културната устойчивост.
Устойчивото развитие на урбанизираната среда е реален процес, базиран на
определени принципи и норми, благодарение на които се решават специфични и ключови
проблеми на градските райони. Извършва се функционално свързване на мерките за
природно-социално обновяване с мерките за повишаване качеството на образователната и
здравната система, икономическото развитие и социално-екологичната среда в градското
пространство.

Таблица 1. Избрани показатели за устойчиво развитие
Основни групи
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И
ИКОНОМИКА

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ
И АГРАРНО СТОПАНСТВО

ПРОМИШЛЕНОСТ

ТРАНСПОРТ
АТМОСФЕРА

Наблюдавани показатели
Дял на човешките ресурси в градовете
Брутен вътрешен продукт за света
Брутен вътрешен продукт на 1 жител
Обем на световната търговия
Индекс на производството на храни
Напоявани площи
Площи с органично земеделие
Риболов
Производство на цимент
Производство на стомана
Производство на електроенергия
Производство на пластмаси
Производство на автомобили
Въздушен транспорт - пътници
Въздушен транспорт - товари
Емисии на въглероден диоксид
Вещества изчерпващи озона

Динамика на
показателите в % за
периода 1992 – 2012 г.
26
75
39
311
45
21
240
13
170
100
66
130
88
100
230
36
93

В този процес изследователят се стреми да разкрие и осмисли все по-сложния и
рисков диалог между човека и природата в новата (природно-социална) среда на човека.
От тези изходни позиции приемаме, че устойчивото развитие е определен начин на живот
на социума, при който усвояването на природните ресурси задоволява човешките
потребности и се запазва естествения баланс и цикличност в околната среда. Устойчивото
развитие обединява две научно обосновани цели на обществото: а) поддържане на
икономически растеж, повишаващ качеството на живота и средната продължителност на
хората, и б) опазване и подобряване на свойствата на околната среда.
В този контекст голяма актуалност придобива проблема за интегрирания подход на
политиките за градско планиране и развитие. Поставеният проблем следва да се анализира
и оценява по-подробно, от гледна точка на определяне „зоните за въздействие― в
градските пространства и тяхното значение в устройството на територията при
възстановяването и развитието на градовете в България.
През последните години интегрираното планиране и управление на територията е
основен проблем на страните от ЕС. В тази изследователска сфера попадат фактори с
различен генезис и сила на проявление. Те определят и регулират динамиката на
пространствения синергетичен ефект от политиките за регионално и градско (локално)
развитие. Сега България участва пряко в изпълнението на Програмата на ЕС за устойчиво
и интегрирано обновяване на градското развитие (ESPON). Тази проблематика присъства
и в Националната стратегическа референтна рамка през плановите периоди 2007 – 2013 г.
и 2014 – 2020 г. Приоритет 4 от НСРР, отнасящ се за „Балансирано териториално
развитие―, е основополагащ в Оперативна програма „Регионално развитие―, а за
Приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие― са предвидени
повече от половината средства по програмата. През настоящия програмен период (2014 –
2020 г.) се финансират само мерки в градовете с одобрени интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР).
Същността на ИПГВР може да се открие в допълнителните разпоредби на Закона за
регионалното развитие - „Интегриран план за градско развитие“ е план за икономическо
и социално развитие или възстановяване на населено място – град или част от него,
разработен за прилагането на оперативна програма „Регионално развитие“, както и на
други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете [9]. Въпреки това е
необходима по-конкретна правна регламентация при интегрирането на стратегическите

документи на локално и регионално равнище – планове, стратегии, концепции и схеми.
Отсъствието на синхрон при изпълнението им ограничава и задържа реализирането на
пространствена синергия и увеличава разходите на ресурси в урбанизираните
пространства. Доказателство за това са резултатите съдържащи се в VI Доклад на ЕС за
икономическо, социално и териториално сближаване [8].
През 2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройство
публикува „Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР― [9], в които се
дават разяснения относно същността и съдържанието на интегрираните планове. Изходна
теза в документа е, че интегрираните планове обединяват политики, мерки, действия и
инвестиционни намерения в определени зони за въздействие в градовете, принадлежащи
към определена целева група. В методическите насоки се изисква реализиране на
синергетичен ефект от общите мерки предложени за изпълнение. Същевременно се прави
разграничение между Общ устройствен план (ОУП) и ИПГВР по отношение на границите,
обхвата, времевия хоризонт и съдържанието [4].
Характерно е, че в утвърдените методически стандарти обхватът на ИПГВР покрива
урбанизираното градско пространство в регулационните граници. Останалата част от
територията на общината и съседните населени места остават изолирани от тази нова
политика. Това ще причинява задълбочаване на неравенствата в „полюсите на растежа― –
градовете и ще генерира неустойчивост в развитието. Ето защо според нас е необходимо
да се допълни новата политика за градско развитие, като се премине към формиране на
„коридори за развитие― към по-малките и с ограничен и изчерпан ресурсен потенциал
малки съседно разположени населени места. Целта е да се извършва регулиран трансфер
на импулси от урбанизираното пространство и зоните за въздействие към малките
населени места в общините. Предлаганият подход ще осигури допълнителни сравнителни
предимства за развитие и постигане на устойчив синергетичен ефект. В резултат на това
ще се ограничат инвестициите за инфраструктура за нови складове, жилищни и курортни
зони усилващи тенденциите за екстензивно развитие (urban sprawl). Според някои автори,
концентрирането на инвестиции от различни сектори в градовете и жилищните и
производствените зони, генерира задържащ ефект в пространственото развитие.
Същевременно малко внимание се отделя на процесите на етническа трансформация в
урбанизираните пространства на страната. В първото поколение ИПГВР, изготвени през
програмния период 2007 – 2013 г., се разработиха мерки, реализацията на които ще се
осъществява през настоящия период (2014 – 2020 г.), като за страната се определени три
вида зони за въздействие [5]:
Зони с преобладаващ социален характер;
Зони с потенциал за икономическо развитие;
Зони на публични функции с висока обществена значимост.
Зоните с преобладаващ социален характер обхващат жилищните територии, които
трябва да отговарят поне на един критерий от трите групи, определени с Приложение № 1
на Методическите насоки, а именно – състояние на техническата инфраструктура и
околната среда (екологична инфраструктура), критерии за социално-икономическо
състояние и критерии за физическо състояние на средата и сградния фонд. Това са
квартали, в които преобладават многофамилни жилищни сгради, строени по
индустриални способи преди повече от 25 години, в които е налице остаряла техническа
инфраструктура, неефективна система на масовия пътнически транспорт, неподдържани
озеленени площи, градини и публични пространства, висока и трайна безработица,
бедност, социални и етнически проблеми, сравнително високо равнище на престъпност и
ниска степен на енергийна ефективност.
За другите зони критериите, които дават възможност да се оцени състоянието на
икономическия потенциал, социалната и икономическата инфраструктура са обединени в
една група, но изискването е зоните да отговарят на три критерия.

Зоните за въздействие разполагат с различен потенциал за развитие. В тях
доминират производствени и бизнес дейности, в които са налице белезите на упадък –
неподдържан и/или изоставен сграден фонд, недоизградена или остаряла транспортна,
техническа и социална инфраструктура, ниска енергийна ефективност на сгради и
съоръжения, лошо състояние на публични пространства, паркинги, градини и др.
Следователно градските пространства са източник на неравенства в пространствената
организация и развитие на природно-социалните системи. Наред с това в урбанизираните
пространства има активи и площи с неизяснена собственост, които ограничават
развитието и ефективното и устойчиво развитие на градовете. В този сложен планов и
управленски процес, ролята и влиянието на публично-частното партньорство не се
използва рационално.
Зоните на публични функции с висока обществена значимост обхващат
обществените центрове, в които има концентрация на обществени и административни
сгради, важни публични пространства, съхранени недвижими културни центрове.
Критериите, на които трябва да отговарят, са потребност от обновяване на техническата
инфраструктура, от подобряване на енергийната ефективност, на интегрирания градски
транспорт, на зелената система, обновяване на сградния фонд. В повечето случаи в
центровете на градовете има културно наследство, за което през последните години не са
полагани адекватни грижи и се нуждае от спешно интегрирано управление, обхващащо
всички дейности от разкриването и проучването до консервацията, опазването и
социализацията на културните ценности.

Фиг. 1. Зони за въздействие в ИПГВР на гр. София и
пространствената им обвързаност
Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София

Анализът показва, че в ИПГВР определените зони за въздействие варират по площ –
от 5 % (Пловдив) до 90 % (Силистра). В част от тези планове трите зони за въздействие са
откъснати една от друга или са свързани с тесни линеарни връзки, което затруднява
интегрираното въздействие и синергетичния ефект от реализирането на проектите в тях и
цялостното възприемане и функциониране на урбанистичната среда.
За да онагледим възможностите за устойчиво развитие на градските зони за
въздействие, сме избрали примери с градовете София (фиг. 1) и Стара Загора (фиг. 2).
В ИПГВР на гр. София определените три основни зони за въздействие са:
С1 – Зона с преобладаващ социален характер - Северозапад – Запад
С2 – Зона с преобладаващ социален характер – Североизток
И1 – Зона с потенциал за икономическо развитие – Изток
И2 - Зона с потенциал за икономическо развитие – Север
О1 – Зона на публични функции с висока обществена значимост – Център

О2 - Зона на публични функции с висока обществена значимост – Студентски град
Има също 4 линейни обекта с общоградско значение: Бул. „Източна тангента―, Бул.
„Тодор Каблешков―, Бул. „Западна тангента― и Трети метродиаметър.
Всички зони покриват 38,0 % от територията на града и около 4 % от територията на
Столична община, която съвпада в своите граници с област София-град. В териториалните
им граници живее малко над 402 хил. души население.
Предложеният обхват на зоните за въздействие биха допринесли за изпълнението на
някои от най-важните цели за устойчивото развитие на града в четири основни
направления:
1. Инфраструктурни проекти с общоградско значение: изграждане на транспортни
артерии и тангенти в източна и западна посока за завършване на градската транспортна
мрежа; изграждане на трети метродиаметър;
2. Намаляване на пространствения дисбаланс в развитието на града: развитие на т.
нар. „Северен град―.
3. Стимулиране на икономическия и иновационен потенциал: развитие на модерна
икономическа структура, базирана на знанието и иновациите; включване в зоните за
въздействие територията на БАН и реализация на проекти като София Тех Парк за
подобряване на връзките между науката и бизнеса.
4. Използване на уникалното културно-историческо наследство за „отключване― на
туристическия потенциал на София: интегриране на това наследство в цялостна система
от публични пространства и пешеходни зони, съчетано с добре планираната туристическа
стратегия и маркетинг.
В приетия ИПГВР на гр. Стара Загора териториалният обхват на зоните за
въздействие е следния:
- Зона с преобладаващ социален характер, която включва кв. Железник, кв. Три чучура,
кв.Три чучура - север, кв.Три чучура - юг и кв.Казански;
- Зона с публични функции с висока обществена значимост, включваща централна градска
част, парк „Митрополит Методи Кусев /Аязмо/ и Станционна градина;
- Зона с потенциал за икономическо развитие, включваща Индустриална зона изток и
Индустриална зона запад.

Фиг. 2. Зони за въздействие в ИПГВР на гр. Стара Загора
и пространствената им обвързаност
Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Стара Загора

Сравнителният анализ на ИПГВР на София и Стара Загора разкрива следните
различия. Забелязва се, че липсва обща методика за определяне границите на зоните за
целенасочено въздействие в урбанизираното пространство. По-голямо внимание е
необходимо да се отдели към разширяване на положителното въздействие на градските
ядра върху прилежащата съседна периферия. Целта е да се постави начало на формиране
на хоризонтални мрежи от селища, потенциалите на които да бъдат в основата на
балансираното и устойчивото развитие на територията.
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИТЕ СЕЛИЩА И ПРИСТАНИЩА В
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ.
Камен Петров
REGIONAL DEVELOPMENT AT DANUBE RIPARIAN PORTS AND TOWNS IN THE
NORTH CENTRAL PLANNING REGION
Kamen Petrov
Abstract: This report is dedicated to the strategic importance of the Danube riparian ports and towns,
especially those that are located in the North Central Planning Region. The report is an attempt to systematize the
problems of regional development in the area, оn overview of all key ports derived proposals for regional
development as outlined respective views on socio-economic development of the planning area and its regional
development.
Key words: regional, district, port, growth, economy development;

Увод
Очертаването за насоките по развитието на българските региони не може да се
откъсва от реалностите. Това налага в периода 2014-2020 г. да се подхожда към районите
за планиране като се разглеждат функционалните възможности за тяхното развитие при
съчетанието на теорията и практиката като се извеждат проблемите и се подлагат на
анализ. В подхода към Северния централен район за планиране можем да приемем, че
стратегическо значение има река Дунав. Същевременно очевиден е дефицитът на
националното ни развитие в това пространство, което показва, че икономиката в Северна
България почти не е обърната към реката и речните пристанища, а селищата по реката
нямат необходимото значение за икономическото развитие на региона. В резултат на
членство на България в ЕС, наложената визия за регионална интеграция и политиката за
свързаност в Европа от стратегическо значение за развитието на района за планиране
може да има р. Дунав, която да насърчи социално-икономическото развитие на
пристанищата и селщита по реката, с цел да се превърнат в градски съсредоточия на
регионалното развитие и възможност за икономическо оживление в българското дунавско
пространство, както и развитие на трансграничното сътрудничество и туризма. Така в
настоящия доклад ще направим опит да направим анализ, оценка и начертаем
възможностите за социало-икономическо развитие на района за планиране в контекста на
неговото стратегическо място и естествена граница с река Дунав.
1. Кратка характеристика на Северен централен район за планиране
Северен централен район (СЦР) обхваща пет области в територията между Стара
планина и р. Дунав – В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Районът граничи на
изток със Североизточния, на запад със Северозападния, а на юг с Югоизточния райони. В
състава на СЦР влизат 36 общини, неговата площ е 14974.0 км², а населението му, според
данните от преброяването през 2011г. е 861 112 жители. Районът граничи с Румъния, като
четири от петте области попадат в обхвата на Дунавския трансграничен регион –
Силистра, Разград, Русе и В.Търново. Основните оси на урбанизация са паралелните
Плевен – Русе и Плевен – В.Търново и меридионалната Русе – В. Търново – Габрово–
Казанлък – Стара Загора – Хасково – Кърджали – Маказа. Тази ос продължава на север по
направлението Русе – Гюргево – Букурещ и се очаква нейното транснационално значение
непрекъснато да расте. В района са развити всички видове транспорт – автомобилен,
железопътен, воден и въздушен. През района преминават коридор №7 – трансевропейският
воден път Рейн – Майн – Дунав от Ротердам до Сулина и коридор № 9, който свързва
северна, средна и източна Европа с Егейско море. Районът разполага с 5 висши училища
и мрежа от професионални училища след 8 клас и професионални колежи, което е
предпоставка за повишаване на квалификацията на работната сила в производствените
сектори на индустрията и услугите и за модерно развитие на аграрния сектор.

2. Оценка на възможностите на района за планиране с река Дунав
През последните години българската държава постоянно отстъпва от отговорностите
свързани с развитието на дунавското крайбрежие. Съществуват благоприятни възможности
за развитие на пътническия речен транспорт по р. Дунав между България, Румъния и
страните от Зап. Европа, но от българската страна лиспват инциативи. На този етап по р.
Дунав се извършват значителни по размери и ежегодно увеличаващи се круизни плавания,
като по- голямата част от тях спират в пристанище Русе 14. Това предполага да се мисли в
стратегическо отношение за развитието на дунавския регион по-специално дунавското
крайбрежие поне в три посоки. На първо място предприемане на действия за създаване на
Държавна агенция „Дунавски флот―, която да възстанови дейността на ликвидираната
през 1961г. Дунавската флотилия. Възстановяването на дунавската флота, ще спомогне за
по-фективен и навременен контрол върху границата и управлението на плаването по
реката. Държавата може да възложи и допълнителни компетенции на агенцията относно
опазването на акваторията, осъществяването на регистрационен режим свързан с риболова
и корабоплаването, управлението на кризи, следене на нивото на реката, контрол на
драгажната дейности и каботажните плавания. В нашата държава е редно да се изработи
нова стратегия за самостоятелна военноморска доктрина, концепция или програма за
строителство и развитие на речния флот в условията на членство на България в ЕС и
новите реалности през ХХI век. От друга страна България трябва да създава сигурност в
региона като насърчи доверието със съседите си. Това предполага да се търсят
възможности за създаване на съвместни дружества между България и Румъния за
насърчаването на каботажни плавания и развитието на драгажните дейности по реката,
както и съвместни военни учения по река Дунав, а защо не и създаването на съвместни
военни сили и формирования. В тази посока на регионалната интеграция е добре между
България, Румъния и Германия да се изгради каботажно безименно акционерно дружество
с цел развитието на улесни търговските и пътническите и речни връзки между градовете и
индустриалните заведения, разположени на крайбрежието, предимно в Румъния и
България и да способства за развитието на търговията, индустрията, промишлеността и
земеделието в региона на „Долен Дунав.‖ Това предполага на второ място да се обърне
специално внимание за инвестиции в яхтените и рибарски пристанища, които имат
общинско или локално значение и се използват за стопански и спортен риболов и отдих,
както и в наличните две пристанища със специално предназначение: пристанище Агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав‖ (АППРД), което се използва за местодомуване и
ремонт на кораби за осигуряване на навигационна обстановка и за поддържане на
плавателния път по р. Дунав, и пристанище „Русенска корабостроителница‖, което се
използва за строителство и ремонт на кораби. На трето място в стратегически план
икономическата дейност в река Дунав може да има и друг фокус. Това е възмжността за
развитие на драгажните дейности, който на практика подпомагат корабоплаването по
реката. В исторически план драгажно дружество е създадео на 1 март 1963 година за
добив и преработка на инертни материали по цялото българско поречие на Дунав, като
управлението е в Русе. В това дружество са влизали състави от Видин, Лом, Козлодуй,
Никопол, Свищов и Силистра. В годините дружеството развива една мощна флотилия,
която в края на 80-те години на ХХ век я прави стабилна държавна фирма не само за
добив и преработка на инертни материали, а и за транспортирането им по Дунав от Видин
до Силистра. Тогава в Драгажния флот има над 100 плавателни съда - 9 дълбачки,
шлепове, несамоходни секции, кораби, четири пристанища със съответните инсталации за
преработка на суровата баластра във фракциониран пясък за бетон и за други фракции на
бетонови изделия15. След промените от 1989 г. Дунавски драгажен флот се срива като през
Въпреки че Русе е най-големият дунавски град в България, пристанището му има сравнително скромни позиции от гледна точка на
товарооборота (17-то място сред основните 30 дунавски пристанища; Лом е на 10-то място)
15
От 1963 до 1988 година предприятието е издрагирало от недрата на българския участък на реката около 90 млн. кубични метра
инертни материали, което прави близо 140 млн. тона. Това количество представляваше една четвърт от инертните материали,
необходими за строежите в цялата страна.
14

1991 година е обявена в несъстоятелност и започна първото преструктуриране. От 100процентова държавна фирма тя бе разделена на шест фирми „Бъдин―-Видин, „Алмус―Лом, „Доним―-Козлодуй, „Истър―-Свищов, „Сексагинта Приста― в Русе и „Поларис―Силистра. Тези дружества се приватизират, но тяхната гежест намалява в новите условия
немогат да устоят на конкуренцията и постепенно западат. Стъпка в правилната посока е
да се търсят и възможности по европейските фондове да се насърчи тяхното развитие или
да се изгради едно общо акционерно дружество, което да бъде конкурентноспособно на
пазара на европейското икономическо пространство. Изключителен потенциал от гледна
точка на ресурса за производство на електроенергия от водни източници представлява
течението на река Дунав. Въпреки мащабните планове за развитие на хидроенергиен възел
в близост до Свищов, до момента този проект не е намерил своята реализация. Развитието
на този вид производство на енергия в СЦР е изключителна възможност, която следва да
бъде внимателно разгледана. Не на последно място е необходимостта от изработване на
стратегия за развитието на туризма и съхранениеот на културно-историческото
наследство, както и екологията в региона на Дунав. На практика в стратегическо
отношение Северния район за планиране има изключителни възможности да се развие,
защото съчетава в себе си два европейски коридори №7 и №9, все още има голям
демографски потенциал и най-вече населението в сравнение с другите региони е с пониска средна възраст. Така усилията през следващите 10 години трябва да са носочени
към обпъщането на икономиката и към реката, както и създаване на устойчиви практика
за социално-икономическо развитие на дунавското крайбрежие.
3. Основни и по-малки пристанища на Дунав в Северен централен район
Дунавското крайбрежие в Северен централен район включва три области,
Великотърновска, Русенска и Силистренска области. При пространствения поглед към
Великотърновска област се вижда стабилен излаз на река Дунав посредством община
Свищов, която заема най-северната част на нейната територия. В северната посока община
Свищов е свързана с река Дунав, като тук се намира най-южната точка на реката. Град
Свищов, административен център на общината, отстои на 2295 км от нейните извори и на
555 км от плавателното й устие. Свищов е един от големите дунавски градове на България
и се намира на около 230 км от столицата, на 70 км от Русе и на 270 км от Пловдив.
Международно пристанище Свищов е разположено на километър 554 от устието на река
Дунав и на 1825 километра от пристанище Регенсбург. Това е най-южната точка от
българския участък на р. Дунав. От тук се простира най-краткият път до проходите на
Стара планина, а оттам до Турция, Гърция и Близкия изток. Пристанището извършва
натоварване, разтоварване, съхраняване, препращане и ремонтни дейности. То разполага
със съвременно пристанищно и помощно оборудване и може да обработва всички видове
сухи стоки и неопасни течни стоки. Като приоритетна публична намеса е изведена
специфична препоръка към транспортната инфраструктура на Свищов по отношение на
подобряване на пристанищната инфраструктура и предприемане на мерки за развитие на
културно-историческото наследство и туризма. Важно значение за развитие на туризма
има остров Вардим, който е разположен източно от град Свищов, северно от
едноименното село. Той е трети по големина сред българските дунавски острови след
Белене и Козлодуй. На острова има уникална растителност – наред с влаголюбивите бяла
върба, черна и бяла топола, тук е царството на вардимския дъб. Остров Вардим, заедно с
остров Белене и още 17 дунавски острова образуват т. нар. Беленски дунавски архипелаг.
Той е включен в Националния план за опазване на най-значимите влажни зони и в
Световния план на влажните зони. Същевременно особено подходящо е село Вардим
(1108 жители) за развитие на туризма. подходящ за отдих и отмора. Може да се мисли,
както за изграждане на нови туристически обекти, така за създаване на възможности за
екологичен туризъм и най-вече за модирнизирането на пристанището на реката за да може
на него да слизат круизни кораби с цел туристическа обиколка на района на селото. След
Великотърновска област навлизаме в широкият излаз на Русенска област към река Дунав,

което е добра предпоставка за цялостното й развитие гр. Русе и населените места около
реката предвид транспортната функция на реката и потенциала, който тя предоставя за
развитие на индустрията, земеделието, транспорта и транснационалното сътрудничество.
областта започва със с. Батин (589 жители) за него също се вписва концепцията за
модернизацията на неговото пристанище и развитието на екологичния и исторически
туризъм особено при наличието на о. Батин, Островът е част от Държавно дивечовъдно
стопанство „Дунав―, Русе, като тук е изграден един от най-луксозните ловни домове в СИ
България. СЗ от Батин е малкият Дойчов остров, обявен за защитена местност. Фокусът на
дунавско пространство трябва да бъде към Русе като перлата на дунавското крайбрежие.
Той е сравнително отдалечен от другите големи градове в България (София - 324 км,
Пловдив - 300 км, Варна - 200 км, Бургас - 294 км, Плевен - 148 км), което го прави важно
урбанистично съсредоточие в Северна България. Същевременно той се намира на около
70 километра от Букурещ, чиято близост, създава условия за демографски и икономически
потенциал и възможности за икономически връзки между двата града. Бизнесът и
администрацията със сигурност съзнават тази възможност, но взаимодействието между
Букурещи и Русе трябва да има своята транспортна, комуникационна и социалноикономическа притегателност, както от управлението така и от бизнеса и най-вече да бъде
свързана с общата икономическа полза, която да насърчава пазара на стоките и услугите,
комбинирани туристически програми и др. След гр. Русе следва гр. Мартен (3768 души).
Градът се намира на брега на реката с надморска височина 20 метра. Около града се
намира Мартенският кастел /Тигра или Тигрис/ в близост до на река Дунав. Тази местност
днес е известна с името Мартенско кале. Така наред с модернизацията на пристанището
може да се създадат условия и за развитието на туризма и генериране на приходи за
местното развитие. По нататък по река Дунав следва защитената местност Комплекс
Алеко Телика, която е заета от местообитания /хабитати/, наречени крайречни заливни
гори или галерии, доминирани основно от бяла върба, бяла и черна топола и по-малко от
червена върба. След това навлизаме в село Ряхово (1504 души), което се намира в община
Сливо поле. Местни забележителност е църквата "Св. Георги", построена през 1887г., а р.
Дунав предоставя възможности за речен и риболовен туризъм. Местността около
пристанището е с привлекателната природа на българските острови в тази част. В село
Ряхово се намира античния кастел "Апиария" - разположен върху висока част на
дунавския бряг, известен под името "Калето" или "Хисаря". Всичко това дава
възможности също да се търсят средства за модернизацията на пристанището и
реализация на проекти по европейските фондове за развитие на селския, екологичния и
риболовния туризъм. След с.Ряхово навлизаме в защитената м. „Калимок Бръшлен― местообитание за голям брой редки в национален и европейски мащаб растителни и
животински видове и орнитологично важни места. Защитена местност Калимок-Бръшлен
е с площ 6000 хектара. Разположена е на територията на Тутраканската низина и включва
българските острови по Дунава: Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник,
Безименен, Калимок и Радецки. След защитената територия навлизаме в границите на
град Тутракан. Разположен е по брега на реката с население 9503 жители. Отстои на 58
км източно от град Русе, на 62 км западно от град Силистра и на 74 км северно от град
Разград. Пристанището му улеснява комуникациите и определя значимото място, което е
заемал и заема Тутракан в своето историческо развитие. Пристанищният комплекс на
практика не работи от 2009г., като основната причина е липсата на подходяща
инфраструктура, за да бъде използвано като товарно. Налична е информация за
съществуващ проблем с достъпността поради преминаването на пътната инфраструктура
през жилищни райони на гр. Тутракан. Към момента се осъществява преобразуването на
пристанището в пътническо. За пътуващите с туристически кораби се работи за посещения
до забележителностите в района - езерото с бели водни лилии в с. Малък Преславец,
Рибарската махала, музея на дунавския риболов и лодкостроене и останките на римската
крепост в Тутракан. Важно значение обаче за града е изграждането на ферибот между

Тутракан-Олтеница, който да насърчи социално-икономически връзки между двете страни
на реката. След Тутракан по дунавското крайбрежие следна с. Дунавец (12 души), което
има потенциала да развие селския и екологичния туризъм, особено в съчетание със село
Пожарево (97 души). Около двете села се намира защитена местност „Остров Пожарево‖.
Площта й е 71 ха, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско
стопанство „Тутракан‖. Важно значение за развитието на селския туризъм има село
Попина(535 души) в община Ситово, Област Силистра. Намира се на 35 км от Силистра и
на 15 км от Ситово.Попина се намира на река Дунав. Селото е китно, с богата
растителност и е известно с кайсиевите си масиви подходящо за развитие на селски
туризъм и риболов. Всяко лято, обикновено в първата десетдневка на август, се провежда
Празник на Дунав на брега на реката. Типични традиционни игри, запазени от миналото,
са преплуването на Дунав, хващане на прасенце, ходене по намазана с грес дървена греда
над водата. В посока Силистра покрай крайбрежието на реката се намира село Ветрен (203
души). Старата част на селото е сгушена около долината на река, извираща от селото, в
близост е разположено езерото "Сребърна", обявено за биосферен резерват. Близостта на
село Ветрен до река Дунав определя риболова като основен поминък на хората, на брега
на реката има рибарско селище,туристическа хижа и охраняван плаж, което създава
възможности за развитие на туризма. Българското дунавско крайбрежие завършва със
Силистр (34 526 души), който е важен пристанищен център в Североизточна България.
Той е административен и стопански център на общината и областта. Силистра е
един от най-старите български градове, с богата и древна история. В Силистра днешно
време няма много големи заводи. Градът е бил силно индустриализиран, но след 2000г.
големите предприятия са разпродадени или затворени. Настоящето развитие е свързано с
р. Дунав и изграждането на нов мост над реката „Силистра-Калараш―, развитие на
хранително-вкусовата и леката промишленост, както и превръщането на града като
изходна точка към пазарите на Украйна, Беларус, Молдова, Полша, Литва, Латвия и
Русия. Необходимо е да се модернизира и пристанището, да се възстановяви летището,
както и еликтрификацията (и удвояването) на жп. линия Самуил-Силистра.
Заключение
Развитието на дунавското крайбрежие в Северен централен район има съществено
значение за извеждането на националните ни приоритети и програми, свързани с
регионалното развитие, туризма и съхранението на културно-историческото наследство.
На практика подходът изисква мащабни инвестиции и формиране на Свищов, Русе,
Тутракан и Силистра като ключови пристанища и урбанизационни центрове, които да
генерират растеж, да развиват трансграничното сътрудничество, да осъществяват
устойчиви туристически политики и да имат изтеглящо значение за другите населени
места. В унисон с тази им роля са програмите за трансгранично сътрудничество и
свързаност на Европейския съюз, което значи, че дунавското крайбрежие и неговото
развитие трябва да се превърне в национален приоритет и фундамент на политиката на
местните общински власти от района за планиране.
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НАИМЕНОВАНИЯ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В СЕВЕРНОТО ПРИАЗОВИЕ
Валентина Пачева

THE TOPONYMY OF BULGARIAN VILLAGES NORTHERN TAVRIA
Valentina Pacheva

Abstract:The report is devoted research of the origin and transformation of the names of the Bulgarian
villages in Northern Tavria (North Azov Sea Region) as an inalienable component of the geographical nomenclature
of the region, multi-lingual by origin.
In this multi-ethnic region is located second for value (after Bessarabia) area of compact settlement of the
Bulgarians in Ukraine. In the south of the modern Zaporozhye region Bulgarians are on the third position in size.
The origin of the of toponyms of the Bulgarian villages in Northern Tavria refers to the moment of occurrence
of the villages themselves in the early 60-ies of the XIX century. Their appearance is connected with the massive
migration movement radically changed the ethnic make of the region. Then in Berdyansk and Melitopol counties of
Taurian province Bulgarians-settlers from Bessarabia and North-West Bulgaria was founded 36 villages. Among
them are now preserved 29. They are located within the four districts of Zaporozhye region: Berdyansk, Primorsk,
Priazovye and Akimovka districts.
Some of toponyms have been brought by settlers from the settlements of the old seats, some have emerged in a
new place. The report focuses on the fact that the names of settlements Northern Azov are not once and for all data,
are not frozen nominative marks of geographical sites. Changes in historical conditions, revolutions, wars,
migration, emergence of new state formations necessarily displayed on toponymy (disappear and are forgotten the
old names, but some of them are partially or completely overlap with the requirements of the new respectively of a
given society).
The transformation of the initial toponyms of the Bulgarian villages in Northern Tavria was associated, on
the one hand, with the renaming of individual settlements for one reason or another, and on the other hand - with the
adaptation of the toponyms to the Ukrainian- or Russian-speaking nomenclature. The analysis indicates that such
adaptation has not always been adequate (eg - oikonym Botievo both in Russian and in Ukrainian language does
not correspond to the Bulgarian surname, from which there is going). All this points to the need to follow the
principles of the transmission of foreign proper names in another language.

Регионалното изследване на собствените имена на населените места, които формират
системата на ойконимите на всеки език, особено изучаването на най-старите и найзначимите модели от гледна точка на структурата и семантиката на техните основи,
количествената характеристика и териториалното разпространение в различни исторически
епохи, е един от актуалните проблеми на съвременната ономастика. Ойконимите не могат
да бъдат еднократно и завинаги дадени, застинали номинативни знаци на географски
обекти. Както е известно, промените на историческите условия, войните, миграциите на
населението задължително се отразяват на топонимията: забравят се и изчезват стари
названия, някои от тях частично или напълно се препокриват от нови в съответствие с
потребностите на едно или друго съобщество. На всеки етап от развитието на обществото
са присъщи свои закономерности и особености на наименованията. Ойконимите на всеки
регион на Украйна са един от важните източници за изучаване на историята на народа,
неговия език и култура.Изследването на ойконимите има и практическо значение в
областта на правописа, картографията, а също и във всички видове общуване.
Изборът на формата за предаване на чуждоезиковото наименование е обусловлен от
характера на самите ойконими и сведенията, които ние имаме за наименованието. От тази
гледна точка Запорожкото Приазовие е интересен и едновременно с това малко изследван
регион. Особеностите на неговото историческо развитие, географското разположение в
степната зона в южната част на Украйна, миграционните процеси, които са довели до
промени на етническия състав на населението, са изгирали значима роля за изчезването на
старите и появата на нови наименования на населените места.
Ойконимната система на Запорожкото Приазовие е разнообразна, а по произход –
разноезична. Тук се разграничават не само украински, но и руски, български, чешки,
немски и други селища.

Ойконимите на Запорожкото Приазовие вече са разглеждани при собствените имена
на географските обекти в областта в книгата на В. Г. Фоменко «Откуда это название?»
(Фоменко 1969: 104), но оттогава в ойконимите са настъпили изменения.
Целта на статията е да се изясни съответствието между съвременните ойконими на
българските села от Запорожкото Приазовие и принципите за предаване на
чуждоезиковите съществителни собствени в украинския език. Един от първите източници,
в които са фиксирани наименованията на българските села в Запорожкото Приазовие, е
«Список населенных мест по данным 1864» (Список. Раевский, М.), подготвен и издаден
от Централния статистически комитет на Министерството на вътрешните работи на
Руската империя.
През втората половина на XIX и началото на ХХ в. в имената на някои селища от
областта са настъпили промени, които са отразени в изследването на известния българист
М. С. Державин «Болгарские колонии в России».
Измененията от съветския период са отбелязани в много статистически материали. И
накрая, съвременния си вид названията получават във връзка с украинизацията на
рускоезиковите топоними (Пачев 2007: 30-32) в края на ХХ в., след придобитата
независимост на Украйна.
През 1861 – 1863 г. от българските преселници са основани 36 села в Бердянски и
Мелитополски уезд на Таврическа губерния, от тях 32 – от българи от Бесарабия, 2 – от
българи и гагаузи от Бесарабия и 2 – от българи от Видински окръг (Северозападна
България). От това количество в момента в Запорожкото Приазовие са останали 29 села
(Пачев 2007: 30-32). Те са разположени в пределите на четирите района на Запорожка
област, а именно: Бердянски, Приморски, Приазовски и Акимовски. Измененията на
ойконимите се виждат от следната таблица.
Таблица 1
№

Ойконими, дадени в
справката от 1864 г.

1
1
2

2
Софиевка
Андреевка

3
4
5

Троян
Палаузовка
Ивановка

6
7
8
9

Преслав
Инзовка
Бановка
Марьина

10
11

Романовка
Вячесла-вовка

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Зелѐная
Манойловка
Диановка
Райновка
Гюневка
Радуловка
Цареводар
Строгоновка
Богдановка
Степановка

Ойконими,
дадени от
М.С. Державин
3
Софиевка
Андреевка,
Андревка
Троян
Палаузовка
Николаевское,
Второниколаевка
Преслав
Инзовка
Бановка
Марьина,
Мариино
Романовка
Вячеславовка,
Вячеславка
Зеленовка
Манойловка
Диановка, Дяновка
Райновка
Гюневка
Радуловка
Цареводаровка
Строгоновка
Богдановка
Степановка

Рускоезикови
ойконими,
1992 г.
4
Софиевка
Андровка

Съвременни
украиноезикови
ойконими
5
Софіївка
Андрівка

Трояны
Полоузовка
Луначарское

Трояни
Полоузівка
Луначарське

Преслав
Инзовка
Бановка
Мариновка

Преслав
Інзівка
Банівка
Маринівка

Коларовка
Вячеславка

Коларівка
В‘ячеславка

Зеленовка
Мануйловка
Лозоватка
Райновка
Гюневка
Радоловка
Ботиево
Строгановка
Богдановка
Степановка
Вторая

Зеленівка
Мануйлівка
Лозуватка
Райнівка
Гюнівка
Радолівка
Ботієве
Строганівка
Богданівка
Степанівка Друга

22

Николаевка

23
24
25

Анновка
Петровская
Надежная

26
27
28
29

Гирсовка
Федоровка
Александровка
Терновка

Николаевка,
Первониколаевка
Анновка
Петровка
Надежная,
Надеждино
Гирсовка
Федоровка
Не названа
Терновка

Николаевка

Миколаївка

Анновка
Петровка
Надеждино

Ганнівка
Петрівка
Надеждине

Гирсовка
Федоровка
Александровка
Великая
Терновка

Гірсівка
Федорівка
Олександрівка
Велика Тернівка

Село Андровка (укр. Андрівка) в Бердянски район, разположено на брега на
р. Килтичия, е основано на мястото на ногайския аул Канжегали (руск. Канжегалы), от
български преселници от с. Старо-Троян, което е в Бесарабия. Наименувано е според
фамилията на надзорника на Молочанските колонии от Попечителския комитет за
чуждестранни преселници в южната част на Русия – А. Ф. Андре (Фоменко 1969: 18).
Първоначално названието на селото функционира на руски език. Първото
наименование е съответствало на дадената фамилия – Андревка, а впоследствие това
наименование, не произлизайки от руската употреба, се трансформира в Андровка.
Сответно, в края на ХХ в. то се предава като Андрівка (с отчитане на редуването [е] – [і] в
украински език). Андрівка е образувано от фамилията Андре (а не от името Андрей, както
е посочено в упоменатата работа на В. Г. Фоменко – Андріївка) с помощта на топонимния
афикс -івк, който обикновено се употребява при съществителни от женски род, производни
от съществителни и други части на речта (Український правопис 1996: 9, 26). Така се
появява Андрівка.
Село Бановка (рус. Бановка – укр. Банівка) е на брега на р. Обиточная в Приморски
район и е основано на мястото на ногайските аули Сарайли (Сарайлы) и Аргин от българи
от колонията Бановка в Бесарабия. Закономерно е, че в 90-те години на ХХ в. това
название е съществовало без изменения, след което то е предавано в съответствие с
нормите на украинския език като Банівка (с редуване [о] – [і]).
Село Богдановка (укр. Богданівка), разположено в Приазовски район, на брега на
р. Корсак, на мястото на ногайския аул Кучук Хожа, е заселено с българи от бесарабското
село Чешма-Варуита (рус. Криничное – укр. Криничне). До 90-те години на ХХ в. в руска
употреба е разпространено названието Богдановка, след което то е предавано като
Богданівка.
Село Ботиево (укр. Ботієве) в Приазовски район е основано от бесарабски българи
от с. Дермендере (Каланчак) на мястото на ногайския аул Улкон-Сосиктогун (укр. УльконСосиктогун). Първото наименование на селото е Цареводар, т. е. «дар от царя». Във
втората половина на XIX в. то е променено на Цареводаровка. В 20-те години на ХХ в.
селото е преименувано в чест на българския поет Христо Ботев – по руски Ботиево
(Фоменко 1969: 24). А през 90-те години на ХХ в. това название, българско по произход,
което е битувало в руския език, в украински съответно е предадено като Ботієве. Обаче
това наименование както в руски, така и в украински език не съответства на фамилията, от
която произхожда. Съгласно новата редакция на «Український правопис» в суфиксите на
руските и българските фамилии от типа на Писарев, Ботев вместо є се пише е
(Українська мова 2004: 110). Вместо -єв тук трябва да има суфикс -ев, което на украински
трябва да е Ботеве.
Село Болшая Терновка (укр. Велика Тернівка), разположено в Акимовски район, е
основано от българи от Видински окръг на мястото на ногайския аул Караджа. Отначало
на руски селото се е наричало Терновка, а по-късно – Великая Терновка. При превода на
украински език през 90-те години на ХХ в. то се предва като Велика Тернівка. Това е един
от немногото ойконими, който съществува във вид на словосъчетание. В. Г. Фоменко
счита, че това название е свързано с падината Тернувата, близо до селото, покрита по-

рано с гъсто израснали трънаци (Фоменко 1969: 91). Ако се приеме тази версия, то
ойконимът Большая Терновка е образуван чрез пренасяне на име от съществуващ стар
географски обект. Има и предположение, че названието произхожда от името на
средневековната столица на България – град Търново, т. е. то е образувано чрез пренасяне
от едноименен населен пункт.
Село Вячеславка (укр. В’ячеславка) в Приморски район е основано на мястото на
ногайски аул (укр. Ягонда-Шекли) от българи от бесарабското с. Еникиой (укр.
Новоселівка). Наименувано е в чест на новородения племенник на царя Вячеслав
Николаевич (Фоменко 1969: 28). Първото название на селото, което на руски е
Вячеславовка, съвсем скоро се трансформира във Вячеславка. В този вид то съществува до
90-те години на ХХ в., след което се предава на украински език като В’ячеславка.
Ойконимът е образуван от името Вячеслав по пътя на топонимична деривация с помощта
на топонимния афикс -к.
Село Ановка (рус. Анновка – укр. Ганнівка) в Приазовски район, на левия бряг на р.
Корсак, е основано на мястото на ногайския аул Аргакли ІІ (Аргаклы ІІ) от българи от
бесарабското село Карагач (Нагорное). Първото название на селото на руски език Анновка
в 90-е години на ХХ в. е предадено на украински как Ганнівка. Ойконимът Ановка, който
произлиза от именто Анна (Ганна), е образуван по пътя на топонимична деривация с
помощта на топонимния афикс -івк.
Село Гирсовка (укр. Гірсівка) в Приазовски район е основано на мястото на
ногайския аул Тулга от българи от бесарабското села Тропокло (укр. Трапівка). Наречено е
на фамилията на Николай Карпович Гирс, който е бил руски генерален консул в Букурещ и
е помагал за преселването на българите (по-късно е заемал дължността министър на
външната политика на Русия). Първото название на селото – на руски език Гирсовка, в
края на ХХ в. съответно е предадено на украински като Гірсівка. Даденият ойконим е
образуван по пътя на топонимната деривация с помощта на топонимния афикс -івк.
Село Гюневка (укр. Гюнівка) в Приморски район е разположено на мястото на
ногайския аул Какпас и е основано от български колонисти от Бесарабия (укр.
с. Кайраклія, сега – Лощинівка). Наименованието на селото произхожда от фамилията на
чиновника на Министерството на държавната собственост А. Ф. Гюне, който е завеждал
преселването и устройването на чуждите и руските преселници през 1862 г. (Фоменко
1969: 31). Първото название на селото на руски език Гюневка в края на ХХ в. е предадено
на украински като Гюнівка (с отчитане на редуването [е] - [і]).
Село Зеленовка (укр. Зеленівка) в Приморски район е основано на мястото на
ногайските аули План-Он-еки и План-Абулгапар от бесарабски българи от с. Импуцита
или Владичен (Владычень). Наречено е на фамилията на министъра на държавната
собственост Александър Алексеевич Зеленой (рус.Зеленóй) (Фоменко 1969: 39). Първото
название на селото на руски език Зелѐная скоро се трансформира в Зеленовка. В края на
ХХ в. е предадено на украински като Зеленівка.
Село Инзовка (украинское Інзівка), разположено в Приморски район, е основано на
мястото на ногайски аул Орман от българи от Бесарабия (с. Ташбунар, сега Каменка).
Наименувано е според фамилията на главния попечител и председател на Попечителския
комитет за чуждестранните колонисти в Южна Русия Иван Никитич Инзов (Фоменко
1969: 40). Първото име на селото на руски език Инзовка в края на ХХ в. е предадено на
украински като Інзівка (с редуване [о] - [і]).
Село Коларовка (укр. Коларівка) в Приморски район е основано от българи от
бесарабското село (укр. Єнікіой – Новоселовка) на мястото на ногайския аул Тогали (рус.
Тогалы). Първото име на селото на руски език Романовка в края на ХХ в. е преименувано в
чест на известния деятел на българското и международното работническо движение Васил
Петров Коларов, съответно на украински език това наименование се предава като
Коларівка.

Село Лозоватка (укр. Лозуватка), разположено в Приморски район, в средното
течение на едноименната река, е основано на мястото на ногайския аул Асликши (рус.
Асликшы) от преселници от Бесарабия, с. Вайсал (Васильевка). Първото наименование на
селото на руски език е Диановка, в ХХ в. е преименувано чрез пренос на име от
съществуващ географски обект – река Лозоватка – на възникналия при нейните брегове
населен пункт (семантична трансформация). Съответно в края на ХХ в. това название е
предадено на украински език като Лозуватка.
Село Луначарское (укр. Луначарське) в Бердянски район е основано на мястото на
ногайския аул Коктур-оглу от българи от бесарабското село Эрдек-бурну (Утконосовка).
Първото име на селото е на руски език – Ивановка (в чест на опекуна българските колонии
на Бесарабска област Иван Степанович Иванов). Скоро, след посещението на селото от
наследника на престола, великия княз Николай Александрович, името е било изменено на
Второниколаевка. В съветския период отново променят името – в чест на държавния деец
Анатолий Василиевич Луначарски – Луначарское. В края на ХХ в. наименованието е било
предадено на украински език като Луначарське. И така, наблюдаваме онимизация на
собствено име, което като цялост се наблюдава рядко в сравнение с онимизацията на
апелативна лексика по време на образуването на ойконимите.
Село Мариновка (украинское Маринівка) в Приморски район е основано от българи
от Бесарабия (с. Бановка) на мястото на ногайския аул Кичкине-Бескекли (КичкинэБескеклы). Първото название на селото на руски език – Марьина или Мариино – в
съветско времене е преименувано на Мариновка. В края на ХХ в. е предано на украински
като Маринівка.
Село Мануйловка (укр. Мануйлівка) в Приморски район е основано на мястото на
ногайския аул Аргакли І (рус. Аргаклы І) от български преселници от с. Импуцита в
Бесарабия. Първото име на селото на руски език Манойловка по-късно е променено в
Мануйловка, а в края на ХХ в. съответно е предадено на украинси език като Мануйлівка. В
дадения случай при преименуването е била изменена първичната основа, чийто произход е
от българското име на един от първите заселници.
Село Николаевка (укр. Миколаївка) в Приазовски район, разположено на левия бряг
на р. Корсак, е основано на мястото на ногайския аул Канлигари (рус. Канлигары) от
български преселници от с. Карагач (Нагорное). Първото име на селото на руски език –
Николаевка или Первониколаевка – в края ХХ в. е предадено на украински като
Миколаївка (указ на преименуването) без отчитане на националната идентификация.
Съответно ойконимът Николаевка е образуван от името на Николай (целесообразно е
Николаевка).
Село Надеждино (укр. Надеждине), разположено на брега на р. Джекелня, е
основано на мястото на ногайския аул Караруг от бесарабски българи, преселници от село
Нови Карагач (Вишнево). Първото название на селото на руски език Надѐжная скоро е
преименувано като Надеждино (по съответстващото му име). В края на ХХ в. това име е
предадено на украински език, с отчитане на националнаната идентификации, като
Надеждине.
Село Александровка (укр. Олександрівка), разположено в Акимовски район, на брега
на р. Мали Утлюг (Малый Утлюг), е основано от бесарабски българи и гагаузи от с. Табак.
Първото име на селото на руски език Александровка в края на ХХ в. е предадено на
украински като Олександрівка без оглед на националната идентификация.
Село Полоузовка (укр. Полоузівка), разположено в Бердянски район, на брега на
р. Килтичия, е основано на мястото на ногайския аул Кояси-оглу (Коясы-оглу) от българи
от Бесарабия, с. Финтина-Дзинилор (Кирнички). Първото си име селото получава от
фамилията на Николай Христофорович Палаузов – българин по произход, организатор на
Одеското българско настоятелство, руски чиновник, който е участвал в организирането на
преселването. В съветско време това наименование е трансформирано в Полоузовка (друга
първична основа). В края на ХХ в. този ойконим се предава на украински език като

Полоузівка (с редуването [о] – [і]). И така, ойконимът Полоузовка е образуван от
фамилията Палаузов, без оглед на националната идентификация (целесообразно е
Палаузівка), по пътя на топонимната деривация с помощта на топонимния афикс -к.
Село Петровка (укр. Петрівка), разположено в Приморски район, е основано на
мястото на ногайския аул Машкир от бесарабски българи от с. Карагач (Нагорное).
Първото наименование на селото на руски език Петровская скоро е трансформирано в
Петровка, а в края на ХХ в. съответно се предава на украински език като Петрівка (с
отчитане на редуването [о] – [і]). Очевидно е, че е има преименуване.
Село Преслав (укр. Преслав), разположено в Приморски район, до устието на
р. Обиточная, е основано на мястото на ногайския аул Шекли ІІ (Шеклы ІІ) от бесарабски
българи от с. Ташбунар (Каменка). По произход даденият ойконим е български –
названието е в чест на старата столица на България – Преслав и е образувано без
участието на форманти за създаване на топоними.
Село Радоловка (укр. Радолівка) в Приморски район е основано на мястото на
ногайския аул Кагач І от българи от Бесарабия, с. Кайраклия (Лощиновка). Първото име
на руски език Радуловка в съветския период е трансформирано в Радоловка, а в края на
ХХ в. съответно е предадено на украински като Радолівка без съобразяване с
националната идентификация.
Село Райновка (укр. Райнівка), разположено в Приморски район, до устието на
р. Лозоватка, е основано на мястото на ногайския аул Алшин-Бадай от бесарабски българи
из с. Вайсал (Васильевка). Първото наименование на руски език Райновка в края на ХХ в.
се предава на украински като Райнівка (с редуването [о] – [і]). В. Г. Фоменко твърди, че
селото е наречено на фамилията на българския депутат Райнов, участник в неговото
създаване (Фоменко 1969: 84). И така, ако се приеме издигнатата от В. Г. Фоменко версия,
то ойконимът Райновка е образуван чрез топонимна деривация с помощта на топонимния
афикс -к.
Село Степановка Вторая (укр. Степанівка Друга), разположено в Приазовски район,
на брега на р. Корсак, е основано на мястото на ногайския аул Сарлар от бесарабски
българи, преселили се от с. Чешма-Варуита (Криничное) и гр. Болград. Първото
наименование на селото на руски език Степановка в съветския период е трансформирано в
Степановка Вторая (в Приазовски район на Запорожка област има две села с едно и също
име). В края на ХХ в. това наименование е предадено на украински като Степанівка
Друга.
Село Строгановка (укр. Строганівка) в Приазовски район, на брега на р. Корсак, е
основано на мястото на ногайския аул Кичкине-Сосиктогун от бесарабски българи от
с. Дермендере (Каланчак). Наречено е на фамилията на Александър Григориевич
Строганов, който по това време е бил Новоросийски и Бесарабски генерал-губернатор и е
подпомагал организирането на преселването. Първото название на руски език
Строгоновка (друг вариант на същата фамилия) по-късно е трансформирано в
Строгановка, в края на ХХ в. наименованието на селото е предадено на украински като
Строганівка (с редуване [о] – [і]). И така, ойконимът Строгановка е образуван като
топонимна деривация от фамилията Строганов с помощта на топонимния аффикс -к.
Село Софиевка (укр. Софіївка), разположено в Бердянски район на брега на
р. Буртичия, е основано на мястото на ногайския аул Айтамгали (Айтамгалы) от
пристигналите от Бесарабия българи от с. Шикирли Китай или Шекерли Китай
(Шыкырлыкитай) (Суворово). Първото название на селото на руски език Софиевка в края
на ХХ в. е предадено на украински като Софіївка. Ойконимът Софиевка е образуван чрез
топонимна деривация от женско име с помощта на топонимния афикс -ивк.
Село Трояны (укр. Трояни), разположено в Бердянски район, на брега на р. Килтичия,
е основано на мястото на ногайските аули Шавжекли (Шавжеклы) и Бодрак от бесарабски
българи от с. Старо-Трояни. В. Г. Фоменко счита, че наименованието е пренесено от
предходното местожителство на българите (Фоменко 1969: 95). Първото название на

селото на руски език е Троян, в съветския период се е трансформирало на Трояны (според
указа за преименуването), а в края на ХХ в. името на селото съответно е предадено на
украински като Трояни. Както виждаме, от Старо-Трояни става Трояны (първата част на
сложното наименование изчезва). Съответно към основата Троян-, съдържаща суфикса ян, е добавено окончанието -ы (очевидно е, че това е ойконим на ян-ы). Следва да се
обърне внимание и на това, че тук се изтъква окончанието – названията на населените
места, имащи форма за множествено число, се скланят. Така се е осъществила
онимизацията на това собствено име.
Село Федоровка (укр. Федорівка), разположено в Приазовски район, на брега на
р. Апанли (Апанлы), е основано на мястото на ногайския аул Кизилдин-Оглу (КизильдинОглу) от бесарабски българи от с. Новопокровка. Първото име на селото на руски език
Фѐдоровка в края на ХХ в. съответно е предадено на украински като Федорівка (с
редуване [о] – [і]). Вижда се, че ойконимът Федоровка е образуван чрез топонимна
деривация от именто Федор с помощта на топонимния афикса -івк.
По такъв начин съпоставянето на първичните ойконими със съвременните е
основание да се твърди, че при превод на украински език националната идентификация в
едни случаи се взема под внимание (както в случая с Надеждино), в други – не. Засега
националната идентификация в украински език не се има предвид при предаване на
личното и бащиното име. Като примери може да се посочат ойконимите: Ботиево,
Анновка, Зеленовка, Мариновка, Мануйловка, Николаевка, Радоловка (укр. Ботієве,
Ганнівка, Зеленівка, Маринівка, Мануйлівка, Миколаївка, Радолівка).
В много случаи става преименуване на българските села в района в резултат на едни
или други фактори, които са се отразили на неадекватното им предаване: например
ойконимът Ботиево както в руски, така и в украински език не съответства на фамилията,
от която произхожда.
Повечето ойконими са образувани чрез суфикси, от които като най-продуктивни
можем да отбележим суфиксите -івк и -к.
Сред ойконимите, обозначаващи съществуващи вече едноименни названия на
географски обекти, са определени само две единици: Большая Терновка, Лозоватка, които
са образувани чрез пренос на названията на населените места.
Названия на географски обекти, пренесени на нови места от територията на
предишното местоположение, са ойконимите Бановка, Трояны, които са образувани чрез
семантична трансформация.
Може да се каже, че наименованията на българските селища в областта в
представените ойконими невинаги са предадени на украински (както на руски) точно и в
съответствие с принципите за предаване на имена от друг език, което проличава и в техния
правопис.
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НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ОБЛАСТ
ШУМЕН КАТО РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Мария Грозева
THE IMMOVABLE CULTURAL AND HISTORICAL HERERITAGE IN
SHUMEN DISTRICT AS A RESOURCE FOR TOURISM DEVELOPMENT
Mariya Grozeva
Abstract: The report has been viewed the location of the most important sites of the immovable culturalhistorical heritage in the Shumen District. Shumen region has numerous cultural and historical monuments. But
especially characteristic of it is the presence mostly Bulgarian monuments from the Middle Ages and right monuments from the First Bulgarian Kingdom. The report mentioned only the most important of them as an attempt
was made to be classified them according to their functional purpose, as well as according to their physical volume,
which they occupy..
Key words: immovable cultural heritage, cultural and historical monument, conservation and preservation,
cultural and historical tourism.

Един от най-бързо развиващите се подотрасли на туризма напоследък е културноисторическият. Неговото значение за България се повишава под влияние на следните
фактори:
- Наличие на богато културно-историческо наследство (КИН);
- Членство на страната ни в Европейския съюз и образуването на единно европейско
икономическо, културно, включително и туристическо пространство;
- Необходимост от създаване и поддържане на позитивен имидж на страната ни,
което наред с всичко друго най-обективно може да бъде постигнато и чрез развитието на
културно-историческия туризъм (КИТ).
Съвременните глобализационни процеси формират единно културно пространство в
небивали мащаби и страната ни трябва да намери своето достойно място в него,
включително и чрез убедително представяне на културно-историческото наследство
посредством туризма. Позитивният външен образ на България има не само емоционални и
културни измерения, но съдържа и определен икономически смисъл. Географските
изследвания в областта на КИТ могат да допринесат, както за такова представяне, така и
за териториалните аспекти на културно-историческото наследство (КИН) и по-специално
за недвижимите му обекти за целите на туризма.
С оглед да се разбере по-добре спецификата специално на обектите на недвижимото
КИН би било полезно да се разгледат някои техни характеристики, които трябва да се
отчитат при включването им в активен туристически оборот. Такива основни техни
специфични характеристики са:
А) привлекателност;
Б) степен на известност;
В) когнитивност (познавателност);
Г) туристически капацитет;
Д) транспортна достъпност;
Е) пропускателен режим.
Обекти на КИН са културно-исторически и природни забележителности със
статут на защитени и признати за обществено значими ценности.
В това отношение Шуменска област се отличава с богато КИН от всички
исторически епохи – от праисторията, желязната епоха, Римската епоха, късноантичната и
средновековната. Но особено внимание в този район заслужават паметниците от
Българското средновековие – останките от двете столици на Първата българска държава,
култовият комплекс и прабългарски скален барелеф „Мадарски конник‖ – под егидата на

ЮНЕСКО и единствен в Европа, средновековната Шуменска крепост, както и много
други.
Районът се е явявал един от стратегическите на Балканския полуостров, т.к. през
него са минавали важни пътища, свързващи р. Дунав с Адрианопол и впоследствие с
Константинопол, от една страна и от друга – северното Черноморие с вътрешността на
полуострова. Освен това Шуменското плато като естествено защитено и укрепено място
е привличало обитатели от най- дълбока древност. В седемте пещери по северния стръмен
склон на платото археолозите са открили оръдия на труда от каменната епоха.
Изследванията доказват съществуването на първоначално неукрепено селище на
Шуменското плато още преди повече от 3000 г. Тези места най-вероятно са били
обитавани от тракийското племе гети – създателите на друг обект под закрилата на
ЮНЕСКО в съседната област Разград, а именно гробницата в Свещари.
В област Шумен като част от проучванията за попълване на Археологическата карта
на България (АКБ) в резултат от целенасочената политика на Регионалния археологически
музей, бе открита и проучена друга впечатляваща тракийска гробница от ІV в. пр.Хр. в
землището на с. Ивански. Няколко тракийски селища са локализирани и на Шуменското
плато от ІV-ІІ в. пр. н. е.
Във връзка със създаването на АКБ археологическата наука в България от 1975 г.
насам се развива особено бързо. Обектите се проучват посредством редовни или
спасителни археологически разкопки или чрез провеждане на археологически
обхождания. Особено интензивни в тази посока са проучванията през последните 15 г. Без
съмнение обектите от предримската епоха V-ІV в. пр.н. е. са от особен интерес за
археолозите, т.к. това показва афинитет към проучване по-скоро на тракикийската култура
с характерните за нея могилни насипи и гробни съоръжения, където и вероятността за
откриването на по-представителни находки е голяма.[1] Опитът на археолозите доказва, че
от римската епоха доминират повече останките от крепости, отколкото отселища и
некрополи.
През 15 г. от н. е. римските легиони завладяват Дунавската равнина и територията на
съвременната Шуменска област и ограждат с крепостна стена селището на гетите на
Шуменското плато. Градът започва да изпълнява предимно военни функции в състава на
Предбалканския отбранителен лимес на империята като най-вероятно административно се
е подчинявал на Марцианополис (дн. Девня) [2].
Това положение се променя във времето на Източната римска империя и
впоследствие българския период на града, когато той се превръща в голям производствен
и търговски център, особено през Второто българско царство. Поради близостта си до
Българските столици крепостта е имала и важна отбранителна роля в периода на
укрепване на Българската държава. От този период са запезени останки от Шуменската
крепост, разположена на 2 км от съвременния град. Освен нея на Шуменското плато са
открити пещери, обитавани още в каменно-медната епоха, тракийски селища със запазени
останки от землено укрепление и останки от две късноантични крепости от V-VІ в. При
едната, която е разположена на възвишение североизточно от с. Кочово са запазени
стените на места до 3м.
През Второто българско царство Шумен се превръща в един от най-развитите
градове в средновековна България със своя монетарница. Оттогава съществуват и
скалните манастири и църкви по Шуменското плато, свързани с придобилото широка
популярност през 12-14 в. учение на исихазма.
С езическия и християнския период на България е свързан и един от четирите
Национални историко-археологически резервата, намиращи се в област Шумен. НИАР
„Мадара” представлява уникална природна и историческа среда от няколко десетки
хектара, която е била култово място през цялата история на България. То носи културни
пластове от праисторията, тракийския период, останки от античността, средновековния
прабългарски и български християнски период. Самото място е скален карстов масив, от

чиито основи извира река. Внушителността на скалите и обилието на вода обяснява факта,
че това място е било обитавано още от най-древни времена. Многобройни са
археологическите находки и на тракийски и прабългарски светилища и на средновековни
параклиси и килии на монаси.
Но от целия резерват в листата на ЮНЕСКО през 1979 г. е вписан скалният барелеф
на Мадарския конник, издигащ се на 23 м височина в скалите, заедно с трите исторически
надписа около него, свързани с първите години от съществуването на българската
държава. Този паметник има символно значение за нас – българите. Надписите са на
гръцки език и се отнасят към времето на управление на кановете Тервел, Кормисош и
Омуртаг. Те са първото документално писмено свидетелство за нашата държава и
представляват летопис на военните и дипломатически победи на българските владетели
над константинополските императори. Вече цял век учени от България и от чужбина се
опитват да обяснят същността и смисъла на Мадарския конник. Според последните
тълкувания това вероятно е образ на Бога-епоним на българите и е изваян в скалите в знак
на българското притежаване на тези земи.
Влагата, която обаче напира от вътрешността на масива към повърхността
предизвиква люспене на скалата. Най-странното е, че върху самия релеф такива
разрушения не се наблюдават.[3] Единственото обяснение е, че влагата, която изтича, се
изпарява през двете вертикални пукнатини на барелефа. Една голяма вертикална
пукнатина пресича изцяло релефа и тя постепенно се разширява от температурните
колебания, а освен това се съединява с друга пукнатина наблизо. Колектив от геолози като
Константинов, Лаков и Тойнев през 2003 г. предложиха анкериране на целия скален блок,
в който е изсечен барелефа, т. к. тези специалисти предупреждават, че „при силно
земетресение, както показват стабилитетните изчисления, този блок заедно с поголямата част от релефа ще се обруши”.[4]
Когато се анализират някои отрицателни и увреждащи средата въздействия, найчесто се обръща внимание на влияния основно само на един или два и то природни
компонента. Ако се изключат някои изследвания на археолози, както и на цитираните
геолози, много малко внимание се отделя на тези въздействия върху самите недвижими
културно-исторически ценности, а те са подлагани на ендогенни въздействия в
продължение на векове, а даже и на хилядолетия. Назряла е необходимостта от
периодично провеждане на геолого-геоморфоложки изследвания и мониторинг, особено
на старините от Средновековието като Мадарския конник, останките в Плиска и Велики
Преслав, скалните и други манастирски комплекси.
Специално барелефът на Мадарския конник е уникален не само за България и
Европа, но и за света. Съществува едно единствено подобно изображение в Ирак (древна
Месопотамия), което обаче е стилистично различно. Не бива да се допуска дори
вероятността от изваждането на Мадарския конник от списъка на ЮНЕСКО, тъй като
такава вероятност съществува. В правилата на формиране на този списък е предвидено, че
„когато се извършват действия, нарушаващи автентичността на ценностите,
комитетът изпраща запитване до съответните правителства, които са длъжни да
дадат обяснения. Като крайна мярка е предвидено изключване на обекта от списъка на
Световното културно и природно наследство.” [5] За съжаление при някои от
паметниците процесите са достигнали почти пределна граница, след която
възстановяването и консервацията им може да стане непосилно и дори невъзможно. Това
се дължи главно на ерозионните процеси. Цитираният колектив, както и проф. д-р
Валентин Тодоров от катедра „Реставрация‖ в Националната художествена академия,
обръщат внимание и на интензивното биологично изветряне, проявяващо се в силно
развитие на микроорганизми (микрофлора и микрофауна), чиито жизнени функции
увреждат повърхностния скален слой. Проф. Тодоров предлага да се приложи методът на
биозащита, което ще заздрави повърхностния слой и ще прекрати по-нататъшното
развитие на микроорганизми. Многократно е предлагано и да бъде разширено понятието

„Мадарски конник‖, вписано в листата на ЮНЕСКО, т. е. целият историкоархеологически резерват да влезе в него и да се опазва по съответния ред. Проф. Тодоров
подчертава, че опазването на паметника не е еднократен акт, а е непрекъснат процес.
Необходими са ежегодни грижи от страна на държавата и на обществото, респективно на
специалистите.
Като продължение на светилището в Мадара се явява и скалният масив при бившото
с. Калугерица (сега кв. на Каспичан). Самият топоним подсказва, че там са живели
монаси-отшелници, но много често фактите говорят, че тези места са били култови и в
езическите времена. Доказателство са малките кошеровидни ниши в скалите, характерни
за Източните Родопи, откритият скален календар и гробница, изсечена странично в
скалите, чийто вход се е затварял с каменна плоча, движеща се по жлеб. Високо в скалите
са разположени и скални скитове.
На 23 км североизточно от Шумен е разположена първата столица на Дунавска
България – Плиска (Плисков, Плъсков). Тя също е Национален историко-археологически
резерват (НИАР). В нея се намират останките от монументални архитектурни обекти,
свързани с материалната и духовна култура на прабългари и славяни от VІІ-Х в. Плиска, в
рамките на повече от две столетия – от 681 до 893 г., е била свидетел на блестящите
победи на владетелите Аспарух, Тервел, Пресиян, на строителната дейност на Омуртаг и
Маламир, на покръстването на българите и началото на старобългарската литературна
дейност, разгърната от получилите радушен прием в България ученици на Кирил и
Методий. Градът е бил създаден с изключителен размах. Имал е три отбранителни пояса.
Първият е представлявал земен вал и ров, дълбок до 7м и широк до 10 м, пълен с вода, зад
който е започвал Външният град, обграден с 12-метрова стена от каменни блокове. По
средата на Вътрешния град, обграден с втора каменна стена, дебела 2,60 м, е било
разположено трето укрепление – Цитаделата, защитена от масивна тухлена стена. В нея на
площ от 0,5 кв. км. се е намирало ханското селище, където са съсредоточени наймонументалните паметници – Големият дворец, Малкият дворец, Голямата базилика и
болярските палати. Големият дворец е бил на два етажа с височина около 10 м заедно с
кулите, построен е първо от Крум с размери 60х74 м и след това от Омуртаг с размери
52х26,5 м. Той е имал собствен водопровод, съхранил се и до днес. В Малкия дворец с
площ от 568 кв. м, освен покоите на владетеля и неговото семейство са разкрити и 1
кръгъл басеин, басеин- водохранилище и баня с хипокаустово отопление.
На разстояние 1,3 км от Източната порта на Вътрешния град се намират останките от
Голямата базилика – огромен комплекс, който е трудно да бъде описан. Основите й били
положени през 865 г. – една година след покръстването на княз Борис І Михаил заедно със
семейството му, приближените и населението на столицата. Завършена е през 875 г. Това
е първата катедрала на българите и е била и най-голямата в Европа по това време. Има
площ от 2920 кв. м. Целият комплекс е включвал базиликата, архиепископският дворец и
манастир. Изпълнявал е функцията на духовен и културен център на България в
продължение на три десетилетия, особено по времето на княз Борис І. Катедралата е била
оградена с висока над 4 м каменна стена със зъбери. На севери на юг от храма е
разположена архиепископската резиденция. В северния й двор се е помещавал
архиепископския палат, обитаван от висшето духовенство, на запад от който е открита
баня. На юг от Базиликата се е намирало училище (дидаскалейон) и скрипторий.
Изучавали са се дисциплини като строителство, право, архитектура и др. науки. Тук са
работили и учениците на Кирил и Методий, приети от от цар Борис І през 886 г. и
положили началото на Плисковско-Преславската книжовна школа. Архитектурните
детайли – мраморни колони (на 16 от които са изписани имената на византийски
крепости), барабани, капители, подовото покритие – са доказателство за пищния
интериор. Главният вход, фланкиран с 2 кули, води в обширен, постлан с каменни плочи
двор с колонада. Базиликата е била естествен център на разгърнат манастирски комплекс.
Открити са погребения на хора от монашеското братство и некропол на аристократи.

Във Външния град се намират основите на над 30 църкви, работилници и стопански
сгради, даващи информация за живота на хората по това време.
Много интересни и необяснени досега обекти са т. нар. девташлари в полето около
престолния град в близост до селата Златна нива, Царев брод и др. Това са големи
необработени изправени каменни блокове с височина 1,5 м, подредени на групи извън
дворцовите комплекси. Най-разпространени са те на изток от Плиска – 8 групи, на юг - 7
групи и на запад са най-много – 18 групи. В северна посока не са открити каменни
блокове. По- голямата част от тях днес са изровени и преместени от хората, за да
освободят терена за скостопански нужди. Останали са само тези от тях, които са били
побити в неизползвани за обработка земи. Подредени са в редове и във всеки ред има
толкова камъни, колкото са редовете, но винаги са нечетен брой. Учените не са дали
единно становище за тях. Някои ги наричат мегалити (кромлеци), други ги смятат за
надгробни паметници (само че под тях не са открити следи от погребения), трети смятат,
че са символични гробове на загинали далеч от родните си краища воини. Четвърта версия
предполага, че това са били тренировъчни лагери за българската конница и пехота. Затова
и авторът ще си позволи да изкаже свое обяснение като предполага, че наличието им е
част от отбранителната стратегия на прабългарите, възприета от някои азиатски народи и
по-късно с усъвършенстване на фортификационните умения - изоставена. Когато едно
селище с жизнено важни за даден народ функции бъде обградено по този начин с каменни
блокове, високи 1,5 м, се възпрепятства стремителната атака на вражеска конница или
пехота в боен ред. Още по-трудно става придвижването с обсадни машини. И други
автори изказват предположението, че по всяка вероятност в миналото тези каменни
блокове са опасвали Плиска равномерно. Откъм север, може би, не е имало разположени
такива камъни, тъй като в северна посока на 2 км южно от с. Вълнари археолозите са
открили останки от старобългарско землено укрепление с насип широк 6 м и висок 1,5 м и
ров с дълбочина 2 м и ширина – 10-12 м.
Недалеч от НИАР „Плиска‖ се намира старобългарският курган край Нови пазар.
Третият НИАР в Шуменска област е НИАР „Велики Преслав” – втората столица на
България. Името й се свързва с владетеля-държавник, воин и книжовник – цар Симеон.
Градът е бил един от главните центрове на материалната и духовна култура в Европа през
ІХ-Х в. Останките му заемат територия от 3,5 км. Смята се, че именно тук за първи път в
Европа е била създадена система от укрепления, състояща се от два концентрични кръга
крепостни стени, кули, бойници и порти. Височината на стените е била 7м, а ширината 3м.
Досега разкритите части от града доказват наличието на силно укрепление. Зад втората
стена е бил Вътрешният град (Цитаделата), където са останките на внушителния дворцов
комплекс на царете Симеон, Петър и Борис ІІ. Разчистена е част от приемната зала в
двореца с колони и мозайки.
Построената през 908 г Златна (Кръгла) църква на Симеон във Велики Преслав е
единствена и рядко срещана по плана си – един от шедьоврите на старобългарското
архитектурно изкуство. Куполът е бил позлатен отвън, а от вътре украсен с мозайки.
Направена е била изцяло от мрамор, стените й отвън били с рисувани керамични плочки,
цветно стъкло и злато, а от вътре – с изрисувани образи в цял ръст и изписани
старобългарски надписи. Куполът се поддържал от 12 колони, а в централната част имало
издълбани 12 ниши. Над входа й се извисявали две кули.
Златната църква била свързана с манастирски комплекс. В околностите на столицата
досега са открити 8 манастира. Най-интересен е разположения на 300 метра западно от
дворцовия комплекс, където са намерени работилници за рисувана керамика от бяла
преславска глина и каменна пластика. На същото място са открити и миниатюрни
керамични икони. В този комплекс от манастири през Х век се е формирала
високохудожествена школа за рисувана керамика.
В столицата и околните манастири са работили цяла плеяда книжници, т. е. писатели
от т. нар. „Златен век на българската книжнина и писменост‖. Един от тях – Йоан Екзарх

описва столицата като забележителен град с блестящи сгради от камък и дърво, украсени
със злато и сребро. Той пише следните редове: „Ако смерд, просяк или странник дойде
отдалеч до стените на княжеския град, то като го види ще се удиви, тъй като не е
виждал нищо подобно в своите земи, а само сламени колиби...”
В най-новия, четвърти НИАР в Шуменска област, обявен за такъв през 2011 г., който
е записан като „Ранносредновековно селище в местността „Кабиюк”, археолозите
доказаха, че е съществувал аул от Първото българско царство, свързан с престолния град
Плиска. В него при разкопки през 2005 г. проф. Рашо Рашев разкри поменално-погребален
ранносредновековен могилен комплекс. През 2007 г. е открит и единствения засега гроб
на прабългарски аристократ. На територията на резервата се намира най-старият
конезавод в България, който е и първото държавно стопанство в България. Затова тук е
създаден и единственият в страната „Музей на коня‖.
В бившата лятна резиденция на княз Александър І Батемберг, разположена на
територията на резервата, е подписан актът на Съединението на Княжество България с
Източна Румелия през 1885 г., за което разказва учреденият „Музей на Съединението‖. От
НИАР „Кабиюк‖ тепърва се очакват нови археологически открития. Посещават го
организирани туристически групи, летуващи по българското Черноморие.
Освен тези най-важни културно-исторически обекти Шуменска област разполага и с
още много други. Ще споменем само някои от тях като: селищната могила край гр.
Смядово, в която се разграничават седем пласта от седем последователно съществували
селища, най-ранното от които е от V хилядолетие пр. Хр.; тракийските гробници край
гр. Смядово и селата Ивански и Кюлевча; скалните манастири над селата Осмар и
Троица; манастирът „Св. апостоли Петър и Павел” в с. Златар; католическият
манастир в с. Царев брод; арменската църква и Томбул джамия в Шумен; къщитемузеи на Лайош Кошут, Панайот Волов, Добри Войников и Панчо Владигеров и
разбира се мемориалният комплекс „Създателите на българската държава” над
Шумен.
Не е възможна цялостна инвентаризация на богатото недвижимо КИН на Шуменска
област, което по данни на НИНКН наброява 629 обекта. От тях 1 е със световно значение
и 147 са с национално значение. Няма друга област, която да разполага с четири от общо
33-те НИАР в страната.
Именно заради това всички обекти, независимо от епохата през която са създадени,
могат да се групират по функционалното им предназначение. В зависимост от това
основните групи са:
- обекти с култово-обреден характер. Тук влизат всички праисторически и
тракийски светилища, ниши, гробници, църкви, манастири, джамии и текета;
- отбранителни съоръжения – всички крепости от Българското средновековие;
- останки от древни и средновековни селища. Тази група обхваща селищната могила
край Смядово, останките на Плиска и Преслав, прабългарският аул при Кабиюк;
- обществени сгради и съоръжения – Безистенът и венецианските складове в
Шумен;
- къщи-музеи;
- отделни индивидуално разположени мемориални обекти – Мадарския барелеф,
паметникът „1300 години Българска държава‖.
Освен тази класификация паметниците могат да бъдат групирани и според
физическия си обем и размера, който заемат в пространството. Това са:
1. Точкови обекти – индивидуални, единични, невключени в самостоятелен
ансамбъл или комплекс, обекти, отчетливо разположени на определено разстояние един от
друг. Тук влизат езически светилища, тракийската гробница при с. Ивански, къщитемузеи, останки от сравнително изолирани крепости, отделните паметници;
2. Линейни обекти – разположени сравнително близо един до друг, примерно –
отбранителните валове, тракийските могили край с. Кюлевча и др.;

3. Комплексни - това са множество откомпактно инфраструктурно и строителноархитектурно свързани обекти, разположени на сравнително малка площ. В тази група
могат да се отделят девташларите край Плиска, манастирските комплекси и др.
4. Площни (ареални) – обекти, разположени на сравнително голяма площ –
селищни могили, останките от средновековните столици и други градове и т.н.[6]
В заключение може да се каже, че опазването на културно-историческите
паметници е световен проблем. Все повече се осъзнава необходимостта от поддържането
на баланс между степента на натоварване на дадена културно-историческа туристическа
дестинация заедно с формиращите я паметници и полагането на грижи за опазването не
само на тези обекти, но и на средата, в която са разположени. Очевидна е необходимостта
от адекватно териториално-устройствено облагородяване на тази среда.
И постигането на непременно високи икономически резултати не бива да бъде
самоцелен стемеж на участниците в туристическия пазар. Не е възможно, а и не действа
стимулиращо на туроператорските фирми да се разчита само на грижите на държавата и
местните власти за опазване на културно-историческото наследство, използвано като
туристически ресурс, въпреки, чу техните органи имат най-големи задължения в това
отношение.
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Abstract: Bulgaria is a country with rich natural, cultural and historical heritage. Some of its attractions are
included in the List of the World cultural and natural heritage of UNESCO.
Convention on the protection of the World cultural and natural heritage is an attempt to bring together in one
document concepts of nature conservation and preservation of cultural sites.
Key words: monument, cultural and historical heritage, value, conservation, protection

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
насърчава идентификацията, опазването и популяризирането на световното културно и
природно наследство, което има изключителна стойност за човечеството. Стремежът за
опазване на това наследство е въплътен в международен договор, наречен Конвенцията за
опазване на световното културно и природно наследство, приета от ЮНЕСКО през 1972
година.
Целта на Конвенцията е да създаде ефективна система за колективна защита на
културното и природното наследство. Всяка страна, подписала Конвенцията, се задължава
да осигури издирването, опазването, консервацията и предаването на бъдещите поколения
на избраните обекти и да не предприема дейности, които могат да ги увредят директно
или косвено.
Обектите на културното и природното наследство по Конвенцията са вписани в
Списъка на световното културно и природно наследство.
Българските обекти, включени в този Списък, са 12:
 2 са обявени за природно;
 7- за културно;
 3- за нематериално културно наследство.
Съгласно Конвенцията:
 културното наследство обхваща паметници, групи от сгради и обекти с
историческа, естетическа, археологическа, научна, етнологична или антропологична
стойност;
 природното наследство се отнася до изключителни физични, биологични и
геоложки образувания, местообитания на застрашени видове животни или растения и
местности с научна, природозащитна или естетическа стойност. [1], [6], [8]
Съгласно Закона за културното наследство:
 нематериалното културно наследство включва художествено- изпълнителско
изкуство, социални обичаи, обреди и празненства. [3]
Обекти на световното природно наследство в България
1. Национален парк „Пирин‖- включен 1983 г.;
2. Резерват „Сребърна‖- включен 1983 г.;
Обекти на световното културно наследство в България
1. Старият град Несебър- включен 1983 г.;
2. Свещарската гробница- включена 1985 г.;
3. Рилски манастир- включен 1983 г.;
4. Ивановски скални църкви- включени 1979 г.;
5. Казанлъшка гробница- включена 1979 г.;
6. Мадарски конник- включен 1979 г.;
7. Боянската църква- включена 1979 г.; [6]

Обекти на световното нематериално културно наследство в България
1. Бистришките баби- включени 2005 г.;
2. Нестинарството- включено 2009 г.;
3. Традицията за производство на Чипровски килими- включена 2014г; [7]
II. ОБЕКТИ ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО В БЪЛГАРИЯ
 Национален парк „Пирин”

е един от трите национални парка в България, обявен с цел съхраняване неповторимото
биологично разнообразие и забележителните природни образувания в Пирин планина.
Благоприятното местоположението, богатото биоразнообразие, изградените
пешеходни маршрути, културните и историческите забележителности са предпоставка за
развитието на туризма в парка и териториите около него. [2], [4], [5], [8]
 Сребърна

се намира край село Сребърна, на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от град
Силистра, на площ от 600 хектара. Обхваща езерото Сребърна и териториите около него.
От тук преминава главния миграционен път на прелетните птици между Европа и Африка,
наречен „Via Pontica‖.
Биосферният резерват е обявен с цел опазване на редките и изчезващи видове
водоплаващи птици и опазване на редките и застрашени от изчезване водолюбиви
растения. [2], [4], [5], [8]
 Старият град Несебър

е включен в Списъка на ЮНЕСКО заради уникалното си съчетание от древна история,
антични останки и възрожденска архитектура.
Археологическият резерват е разположен на малък полуостров, свързан със сушата
чрез тесен провлак- включва останки от крепостни стени, храмове и възрожденски къщи.

Морският град пази безброй доказателства за своята история, които се съхраняват в
Археологическия музей.
Несебър е един от най-древните градове на Европа. Основан е преди 3200 години.
[6], [7]
 Свещарската гробница

се намира в Североизточна България, на 2,5 км югозападно от село Свещари (Разград).
Част е от Историко- археологически резерват „Сборяново‖, разположен на 8 км
северозападно от град Исперих. Разкрита е през 1982 год. при разкопките на могила край
селото. Заедно с другите две изящни по- малки гробници-близнаци, тя образува единен
архитектурен комплекс.
Гробницата е построена през III век преди Христа и впечатлява със своята
архитектура и украса. Има дължина 7,5 м, ширина 6,5 м и височина 4,5 м. Състои се от
коридор, три квадратни камери- предверие, странично помещение и гробна камера. Тук е
било положено тялото на тракийски владетел от племето гети. Таванът на погребалната
камера се поддържа от статуи на жени с вдигнати ръце. [6], [7]
 Рилският манастир

е най- големият български манастир, разположен на територията на природен парк
„Рилски манастир‖, в Рила планина. Основан е през Х век и през многовековното си
съществуване е пазител на християнската вяра и българската просвета и култура.
Манастирът е една от най- посещаваните забележителности, както от българи, така и
от чужденци.
Манастирският комплекс обхваща площ от 8800 м². В музея към манастира всеки
може да се запознае със забележителната история на светата обител. [6], [7]
 Ивановските скални църкви

се намират на 22 км южно от град Русе и представляват комплекс от около 20 малки
скални църкви, параклиси и килии, издълбани на различна височина в скалите на
живописния каньон на река Русенски Лом и свързани с пътеки и скални стълбове.

Манастирският комплекс попада на територията на природен парк „Русенски Лом‖ и
заедно с другите забележителности в околностите са предпоставка за развитие на туризма
в този район. [6], [7]
 Казанлъшката гробница

е рядко свидетелство за строителното майсторство на траките и за живописното изкуство
през елинистическата епоха.
Построена е през IV-III век преди Христа и е принадлежала на неизвестен тракийски
владетел. Намира се в малък парк в град Казанлък. Оригиналът на гробницата е затворен,
има специален режим съхранение. До него е построено точно копие, което показва
архитектурата, археологическите материали и стенописите на Казанлъшката гробница и е
достъпно за туристически посещения целогодишно.
Тя принадлежи към куполните гробници, състои се от помещения: правоъгълно
предверие, тесен тухлен коридор и тухлена гробна камера с камбановиден купол. [6], [7]
 Мадарският конник

е част от Националния историко-археологически резерват „Мадара‖. Намира се в
Североизточна България, близо до село Мадара и на 20 км от град Шумен.
Уникалният скален релеф е изсечен на 23 м височина върху отвесна скала и е смятан
за образец на ранносредновековното българско изкуство. Релефът изобразява в естествена
големина конник в ход, орел, летящ до него, куче, което следва конника и прободен с
копие лъв.
През 2008 год. след общонационално гласуване Мадарският конник е избран за
Глобален символ на България. Негово копие в реален размер може да се види в
Националния археологически музей в София.
Прекрасната природа, величествените скали, множеството пещери и останки от
минали епохи привличат туристите в резерват „Мадара‖. [6], [7]
 Боянската църква

се намира в полите на Витоша планина- архитектурен паметник от епохата на феодализма.
Построена е в края на Х и началото на XI век. Най- голямата й ценност са стенописите на
Исус Христос, Божията майка, български царе и царици, светци.

Боянската църква е един от обектите на Националния исторически музей и е
достъпна за туристически посещения целогодишно. [6], [7]
 Бистришките баби

се прочуват с изпълненията си на архаичен фолклор. Песните им се характеризират с
архаична полифония, танци и обичаи от Шоплука.
Диафонията (или известна още като шопска полифония) е специфичен вид
полифонично пеене, при което един или два гласа оформят извивките, докато другите
певци поддържат монотонно пеене, което се удвоява или преминава в триглас,
придружавайки така водещите певци.
Танцьорите са облечени в народни носии и играят хоро в кръг, чиято посока
обикновено е обратна на часовниковата стрелка. Въпреки разнообразните стъпки, едно е
характерно- музикалният и танцовият ритъм не са в синхром.
Бистришките баби са сред малкото останали представители на традиционната
полифония, а село Бистрица е един от последните региони в страната, където тази
културна традиция е запазена и предавана от поколение на поколение. [7]
 Нестинарството

е древен български и гръцки обичай, при който хората танцуват боси върху жарава
(въглени) с икона в ръце, изпаднали в състояние на транс.
Според традицията нестинарите играят вечерта в деня на Константин и Елена (нощта
на 3 срещу 4 юни по стар стил).
В автентичния си вид обичаят е запазен само в едно българско село в планината
Странджа-Българи. По горещите въглени се играе и в други странджански села и по
Черноморието, най-вече като туристическа атракция. [7]
 Традицията за производство на Чипровски килими

И до днес тъкачите в Чипровци използват вертикален стан за производството на
уникалните килими. Тъкането на него се приема като древна форма на тъкачна техника.
Начинът на изработване се предава от майки и баби на техните дъщери. Мъжете

обикновено се занимават с производството на вълна, обработката и багренето й. Готовите
килими са известни с техните композиции, орнаменти и цветове. [7]
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Страната ни разполага със забележителни природни и културно-исторически
ресурси, част от които са включени в Списъка на Световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО - обект на посещение както от българи, така и от чужденци.
Туристическият интерес и развитието на туризма винаги носят риск от увреждане на
отличителните качества на обекта, които са мотивирали неговото включване в Списъка на
ЮНЕСКО. Свръх експлоатацията на ресурсите винаги води до тяхното унищожаване.
Друг проблем, свързан с развитието на туризма е, че той не води само туристите в тези
райони. Заедно с тях се настаняват и структурите, към които туристите са свикнали в
своето местоживеене и необходимата материално- техническа база и инфраструктура,
необходима за задоволяване на техните потребности.
Посетителите трябва да се наслаждават на обектите и да преоткриват техните
природни, културни и научни дадености, без да влизат в конфликт с околната среда и
местната култура.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И
ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
Ивайло Владев
IMPORTANCE OF THE MONUMENTS OF WORLD CULTURAL AND NATURAL
HERITAGE IN BULGARIA AS TOURIST RESOURCES
Ivaylo Vladev
Abstract: The monuments of the world cultural and natural heritage under the auspecies of UNESCO are a
reflection of the genius of each nation and unite all that is created for ages and everything which will be preserved
for the future. Bulgarian sites declared World Cultural and Natural Heritage are total 9. Seven of them are cultural
monuments and two are natural. They are the largest international famous and tourist attractiveness and represent
exceptional cultural and natural phenomena that reveal some opportunities for new tourism development in our
country. To highlight the importance of Bulgaria, and location of individual countries in European natural and
cultural heritage are analyzed indicators: share of monuments in their density, the monuments of 1000sq. km., the
number of monuments of one million inhabitants and the average number of monuments.
Key words: convection for the protection of the World Cultural and Natural Heritage; Bulgarian sites
included in the UNESCO list of tourist resources.

Целта на статията е да докаже мястото на България в Европейската и световна
природна и културна съкровищница чрез анализ на статистически показатели на
паметниците на световното културно и природно наследство включени в списъка на
ЮНЕСКО и тяхното значение като туристически ресурси с изключителна универсална
стойност.
С приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно
наследство на XVII-та сесия на ОС на ЮНЕСКО в Париж на 23.11.1972 г. е установена
система, посредством която световната общественост получава възможност за активно
участие в опазването на културното и природно наследство на човешката цивилизация.
Целта на това международно споразумение е да създаде, на базата на съвременни
научни методи, една ефективна система за колективна защита на определени места и
паметници на Земята представляващи изключителна световна ценност и заслужаващи да
станат част от световното наследство на човечеството [1].
Без подкрепата и взаимопомощта между страните в света част от уникалните
световни културни и природни обекти биха били застрашени или по-лошо – биха
изчезнали, често поради липса на финансиране за тяхното опазване. В тази връзка
Конвенцията е споразумение, ратифицирано в почти всички райони на света, което цели
да осигури необходимите финансови и интелектуални ресурси за опазване на обектите на
световното наследство. България е сред първите 20 страни в света присъединила се към
Конвенцията на 07.03.1974 г. преди страни като Франция, Швейцария, Германия, Италия,
Великобритания и Русия. До края на 2014 г. 191 държави са ратифицирали Конвенцията
или са се присъединили към нея.
Най-значимата характеристика на Конвенцията е, че тя свързва в един документ
концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните ценности. Оформят
се две основни групи обекти: на културното наследство, които включват паметници,
групи от сгради и обекти с историческа, естетическа, археологическа, научна, етнологична
или антропологична стойност и на природното наследство, към които се отнасят
изключителни физични, биологични и геоложки образувания, местообитания на
застрашени видове животни и растения и местности с научна, консервационна или
естетическа стойност.
Нерядко страните, притежаващи голям брой културни и природни паметници със
световно значение нямат необходимите финансови възможности за ефективно

стопанисване и опазване на намиращите се на тяхна територия обекти. Ето защо към
Конвенцията е създаден „Фонд за защита на световното културно и природно наследство
(с бюджет около 4 млн. щ.д. годишно), който се оползотворява за оказване помощ на
държавите-участнички, ако те я поискат чрез официално отправена молба. Помощта може
да има няколко форми: проучвания, свързани с опазването, консервацията и
възстановяването на културното и природно наследство, осигуряване на експерти,
обучение на кадри, снабдяване с оборудване и съоръжения, отпускане на дългосрочни
заеми или безвъзмездни субсидии [2].
Държавите-страни по Конвенцията са стимулирани да интегрират опазването на
културното и природно наследство чрез програми за регионално планиране, да осигурят
персонал и обслужване по своите обекти, да започнат изследвания за научното и
техническото съхранение на обектите и да предприемат мерки, които да откроят мястото и
значението на наследството в ежедневието на съвременното общество.
Основните ползи за страните, ратифицирали Конвенцията и обектите, включени в
Списъка на световното културно и природно наследство са:
- Принадлежност към международното общество, което цени и се грижи за обектите
от световно значение;
- Престиж, защото Обектите, вписани в списъка, често пъти са посочвани като
катализатор за повишаване на обществената осведоменост и ангажираност, притегателна
сила и основен ресурс за развитие на туризма;
- Достъп до Фонда за световно наследство.
Световното културно и природно наследство обединява уникални разнообразни
места и паметници. Към 2014 г. в списъка са 1031 обекта: 802 културни, 197 природни и
32 със смесено значение. От 237 държави в света днес 174 имат регистрирани паметници в
Списъка на световното наследство. Сред тях най-много са в европейските страни – 48 бр.
Всеки обект от Списъка на световното културно и природно наследство е собственост на
страната, на чиято територия е разположен, но се смята, че в интерес на международната
общност е да се запази всеки от тях за бъдещите поколения. Защитата и опазването на тези
обекти са грижа на всички страни, участващи в Програмата за световното наследство.
ЮНЕСКО дава на всеки обект от списъка идентификационен номер.
В Европа има най-много паметници от наследството на ЮНЕСКО от културно и
природно значение. Списъкът включва 482 обекта, което съставлява 46,8% от всички
паметници под егидата на ЮНЕСКО в света. Преобладават културните, които са 418, а
природните са само 54. Десет обекта са от „смесен‖ тип и се посочват едновременно към
културните и природни паметници и се намират само в 7 европейски страни – Испания,
Франция, Великобритания, Гърция, Швеция, Турция и Македония. Повече от 1/2 от
световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО е на територията на Европа,
затова редица европейски институции подкрепят развитието на културния туризъм,
преоткриването на културното наследство – неговото значение и опазване. От всички 50
европейски държави само в 2 няма регистрирани паметници - Лихтенщайн и Монако.
Един от показателите, който ни дава точна представа за мястото на отделните страни
в Европейската природна и културна съкровищница е относителният дял на паметниците
в тях. Страна с най-много регистрирани паметници – 51 бр. и най-висок относителен дял
(10,6%) е Италия. Следват Испания – 44 бр. (9,1%), Франция – 41 бр. (8,5%), Германия –
40 бр. (8,3%), Великобритания – 29 бр. (6,0%) и Русия – 26 бр. (5,4%). България се
нарежда на шестнадесето място (заедно с Австрия) със своите 9 паметника и 1,9%, пред
страни като Дания, Норвегия, Унгария, Румъния, Хърватия, Украйна и др. (Табл. 1). От
всички Балкански страни само Гърция и Турция имат повече регистрирани от нас
паметници. Фактът, че страната ни се включва сред шестнайсетте държави с най- голям
брой паметници в Европа говори за нейното богато и многовековно културно-историческо
наследство и неповторима природа.

Таблица 1. Брой паметници на световното културно и природно наследство в Европа през 2014 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Държава
Италия
Испания
Франция
Германия
Великобритания
Русия
Гърция
Португалия
Турция
Швеция
Полша
Чехия
Белгия
Швейцария
Нидерландия
България
Австрия
Дания
Норвегия
Унгария
Румъния
Словакия
Украйна
Финландия
Хърватия
Беларус
Казахстан
Литва
Сърбия
Армения
Грузия
Кипър
Малта
Словения
Азербайджан
Албания
Босна и Херцеговина
Ватикана
Естония
Ирландия
Исландия
Латвия
Черна гора
Андора
Люксембург
Македония
Молдова
Сан Марино
Общо

Брой паметници
51
44
41
40
29
26
17
15
15
15
14
12
11
11
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
482

в%
10,6
9,1
8,5
8,3
6,0
5,4
3,5
3,1
3,1
3,1
2,9
2,5
2,3
2,3
2,1
1,9
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
100

Гордост за всеки българин са деветте обекта в Списъка на световното културно и
природно наследство: Мадарският конник, Ивановските скални църкви, Боянската църква
Несебър – старият град, Рилският манастир, Тракийската гробница край Казанлък,
Тракийската царска гробница край с.Свещари, Биосферен резерват „Сребърна― и
Национален парк „Пирин―. От тях, седем са културни паметници и два природни (Табл.
2).

Таблица 2. Български обекти, включени в Списъка на световното културно и природно наследство
№

Обект

1.

Мадарски конник

Индетификационен
номер
Обект № 168

2.

Ивановски скални църкви

Обект № 167

3.

Боянска църква

Обект № 170

4.

Обект № 172

5.

Тракийска гробница край
гр. Казанлък
Несебър – старият град

6.

Рилски манастир

Обект № 171

7.

Национален парк „Пирин‖

Обект № 173

8.

Биосферен резерват
„Сребърна―
Тракийска царска
гробница край с. Свещари

Обект № 165

9.

Обект № 169

Обект № 166

Вид на обекта
Културно
наследство
Културно
наследство
Културно
наследство
Културно
наследство
Културно
наследство
Културно
наследство
Природно
наследство
Природно
наследство
Културно
наследство

Година на
вписване
1979
1979
1979
1979
1983
1983
1983
1983
1985

Те не изчерпват многообразието от природни, архитектурни, живописни и
монументални паметници по българските земи. Те са синтез на творческия дух на
българина и доказват, че сме неделима част от богатата съкровищница на стария свят [3].
Вписаните 9 български обекти в Списъка на световното наследство водят до
повишаване на осведомеността на обществото за тях и за изключителната им универсална
стойност, която ги отличава от обектите на националното наследство. Културното
наследство на всеки народ е отражение на неговата гениалност и обединява всичко, което
е създадено от него в продължение на векове, и всичко, което ще се запази за бъдещето.
Друг показател е гъстотата на паметниците на 1000 кв. км. площ (Таблица 3). При
него определящ е броят на паметниците и площта на страната. На първите четири места се
нареждат Ватикана, Андора, Сан Марино и Малта, поради изключително малката си
площ. При тях коефициентът на гъстотата превишава многократно този на останалите
страни. На последно място остават Русия и Казахстан поради изключително голямата си
площ в сравнение с останалите европейски страни. По този показател България е на 25-то
място, като предимство й дава относително малката територия и по-големият брой
паметници. Тя изпреварва страни като Франция, Полша, Швеция и други, които са
световноизвестни с богатата си култура и красивата си природа.
Таблица 3. Гъстота на паметниците (на 1000 кв. км.) на световното културно и природно
наследство в Европа през 2014 г.
№

Държава

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ватикана
Андора
Сан Марино
Малта
Белгия
Кипър
Люксембург
Швейцария
Нидерландия
Дания
Италия
Португалия
Чехия
Словения

Брой
паметници
2
1
1
3
11
3
1
11
10
8
51
15
12
3

Площ в хил.
км2
0,044
0,5
0,061
0,3
31
9
3
41
41
43
301
92
79
20

Коефициент на
гъстота
45,45
20,00
16,40
10,00
0,35
0,33
0,33
0,27
0,24
0,19
0,17
0,16
0,15
0,15

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Словакия
Черна гора
Гърция
Хърватия
Великобритания
Германия
Австрия
Армения
Испания
Унгария
България
Франция
Албания
Литва
Сърбия
Полша
Грузия
Босна и Херцеговина
Естония

7
2
17
7
29
40
9
3
44
8
9
41
2
4
4
14
3
2
2

49
14
132
56
244
357
84
30
505
93
111
552
29
65
88
313
70
51
45

0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Македония
Швеция
Румъния
Ирландия
Латвия
Молдова
Турция
Норвегия
Финландия
Беларус
Азербайджан
Исландия
Украйна
Русия
Казахстан

1
15
7
2
2
1
15
8
7
4
2
2
7
26
4

26
450
238
70
65
34
784
324
338
208
87
103
604
17075
2725

0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,002
0,001

Друг показател, подложен на анализ е броят паметници на 1 млн. д. от населението
(Таблица 4). Най-висок коефициент имат страни с малък брой население. Отличава се
отново Ватикана, която със своите 1000 ж. има коефициент многократно по-висок от
останалите. Следват държавите джуджета Сан Марино, Андора и Малта с население под 1
млн. ж., както и Исландия, Кипър, Черна гора и Люксембург. България заема 21 място и е
пред страни като Чехия, Австрия, Белгия, Испания, Италия, Франция, Германия.
Таблица 4. Брой паметници на световното културно и природно наследство в Европа на 1 млн. души
№

Държава

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ватикана
Сан Марино
Андора
Малта
Исландия
Кипър
Черна гора
Люксембург
Хърватия
Гърция

Брой
паметници
2
1
1
3
2
3
2
1
7
17

Население
в млн. д.
(2014 г.)
0,001
0,03
0,08
0,4
0,3
0,9
0,6
0,5
4,3
10,8

Коефициент
паметници на 1 млн.
д.
2000,00
33,3
12,5
7,50
6,67
3,33
3,33
2,00
1,63
1,57

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Норвегия
Швеция
Естония
Дания
Словения
Португалия
Швейцария
Литва
Словакия
Финландия
България
Чехия
Австрия
Латвия
Белгия
Испания
Армения
Италия
Унгария
Албания
Грузия
Франция
Нидерландия
Сърбия
Босна и Херцеговина
Германия
Македония
Великобритания
Ирландия
Беларус
Полша
Румъния
Молдова
Казахстан
Азербайджан
Турция
Русия
Украйна

8
15
2
8
3
15
11
4
7
7
9
12
9
2
11
44
3
51
8
2
3
41
10
4
2
40
1
29
2
4
14
7
1
4
2
15
26
7

5,1
9,6
1,3
5,6
2,1
10,6
8,1
3,0
5,4
5,4
7,3
10,5
8,5
2,0
11,2
46,7
3,2
60,8
10,0
2,8
4,7
65,8
16,8
7,2
3,8
82,5
2,1
63,7
4,6
9,5
38,5
21,1
3,6
16,4
9,2
71,9
142,2
45,5

1,57
1,56
1,54
1,43
1,43
1,42
1,36
1,33
1,30
1,30
1,23
1,14
1,06
1,00
0,98
0,94
0,94
0,84
0,80
0,71
0,64
0,62
0,60
0,56
0,53
0,48
0,48
0,46
0,43
0,42
0,36
0,33
0,28
0,24
0,22
0,21
0,18
0,15

Последният избран показател за доказване водещото място на България в световното
природно и културно наследство е среден брой паметници (Таблица 5). Получава се
коефициент-паметници на човек от населението на кв. км., като се използва
съотношението брой на паметниците и средна гъстота на населението.
Таблица 5.Среденброй паметници на световното културно и природно наследство в Европа през 2014г.
№

Държава

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Русия
Швеция
Казахстан
Исландия
Норвегия
Испания
Финландия
Франция

Брой
паметници
26
15
4
2
8
44
7
41

Средна
гъстота д/км2
8,3
21,4
6,0
3,2
15,7
92,5
16,2
120,3

Коефициентпаметници на
човек/км2
3,133
0,701
0,667
0,625
0,510
0,476
0,432
0,341

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Италия
Гърция
Германия
Турция
България
Португалия
Полша
Великобритания
Украйна
Хърватия
Чехия
Австрия
Беларус
Литва
Румъния
Унгария
Естония
Латвия
Словакия
Дания
Швейцария
Сърбия
Черна гора
Грузия
Кипър
Ирландия
Белгия
Словения
Армения
Босна и Херцеговина
Нидерландия
Азербайджан
Албания
Македония
Молдова
Андора
Люксембург
Малта
Сан Марино
Ватикана

51
17
40
15
9
15
14
29
7
7
12
9
4
4
7
8
2
2
7
8
11
4
2
3
3
2
11
3
3
2
10
2
2
1
1
1
1
3
1
2

201,9
82,0
231,1
91,8
65,7
115,3
123,2
260,2
75,3
75,9
133,3
100,9
45,6
45,3
88,6
106,5
28,4
31,2
110,8
130,2
195,8
81,3
44,9
67,9
93,2
65,2
366,0
101,6
108,5
74,1
404,7
105,8
98,1
80,2
105,2
162,9
207,7
1316,6
532,9
1906,8

0,253
0,207
0,173
0,163
0,137
0,130
0,114
0,111
0,093
0,092
0,090
0,089
0,088
0,088
0,079
0,075
0,070
0,064
0,063
0,061
0,056
0,049
0,045
0,044
0,032
0,031
0,030
0,030
0,028
0,027
0,025
0,020
0,020
0,012
0,010
0,006
0,005
0,002
0,002
0,001

На първо място е Русия (3,133) поради много ниската си средна гъстота, следвана от
Швеция, Казахстан, Исландия, Норвегия, Испания и Финландия. България е тринадесета с
коефициент 0,137. Тя изпреварва утвърдени туристически дестинации в Европа като
Португалия, Полша, Великобритания, Украйна, Хърватия, Чехия и Австрия.
По всички избрани показатели България се нарежда сред първите 25 страни в
Европа, което доказва нейното значимо място в областта на паметниците на културата и
природните забележителности в континента.
Не би могло да се говори за явлението туризъм, без пространственото преместване
на човека. Туризмът на практика е пример за усвояване и формиране на общочовешки
личен свят. Той влияе на възприятията и структурирането на жизненото пространство на
човека, способствайки за възникването и формирането на нови културни, социални,
икономически, политически и религиозни пространствени модели [4].
Популяризирането на българските обекти под егидата на ЮНЕСКО е обусловено от
необходимостта от тяхното конкурентно представяне на международния туристически

пазар. Те са с най-голяма международна известност и туристическа атрактивност и
представляват изключителни културни и природни феномени, които разкриват нови
възможности за развитието на туризма в нашата страна. Поради териториалната си
близост повечето от тях могат да бъдат включени в различни туристически маршрути.
Например от гледна точка на туристически ресурси, Североизточна България има какво да
представи, и то в изобилие. От деветте български обекта в Списъка, четири са
разположени в този регион (Мадарският конник, Ивановските скални църкви,
Тракийската царска гробница край с. Свещари и Биосферен резерват „Сребърна―), което
доказва неговата туристическа значимост. Няма друга част от територията на България,
където да има такава висока концентрация на обекти включени в Списъка на ЮНЕСКО.
Подобно комплексно включване в тематични туристически маршрути може да се
осъществи и в Югозападна България където са разположени Боянската църква, Рилският
манастир и Национален парк „Пирин―. Когато всичко това е добре планирано и
организирано, в съответствие с принципите за устойчив туризъм, могат да бъдат
привлечени важни финансови ресурси за обектите от Списъка на ЮНЕСКО и местната
икономика. Предимствата, които получават обектите, включени в Списъка на културното
и природно наследство на ЮНЕСКО се изразяват във финансова подкрепа по различни
донорски програми, широко рекламиране на туристическите обекти, което допринася за
престижа и популярността на съответната държава.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
Гергана Николова
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SAPAREVA BANYA
Gergana Nikolova
Abstract: Modern tourism is a complex socio - economic, cultural, political, health and international
phenomenon, with multilateral and importance. Tourism is a priority sector of the market economy.
The tourism industry occupies an important place in the Bulgarian economy and the situation of economic
uncertainty is an important engine that continues to generate growth through the creation of new jobs,
infrastructure development and implementation of revenue in national, regional and municipal balance. Given its
geographical location, natural beauty and rich cultural - historical heritage Sapareva banya- has a high potential
for development of this promising and fast-growing economic sector.
Key words: tourism , priority sector, , infrastructure

Съвременният туризъм е комплексен социален, икономически,
културен,
политически, здравен и международен феномен, с многостранно и важно значение.
Туризмът е приоритетен отрасъл на пазарното стопанство на всяка една страна.
Туристическата индустрия заема важно място в българската икономика и в ситуацията на
икономическа несигурност е важен двигател, който продължава да генерира растеж чрез
създаване на нови работни места, развитие на инфраструктурата и реализирането на
приходи в националния, регионалния и общинския баланс. Това означава, че туризмът
трябва да бъде възприет, организиран, продаван и управляван в хармония с
характеристиките, нуждите, ограниченията и потенциала на приемащата община и
нейните постоянни жители.
Туризмът е основен отрасъл за развитието на икономиката на община Сапарева
баня. Предвид географското си разположение, природните дадености и богатото си
културно и историческо наследство община Сапарева баня - разполага с висок потенциал
за развитие на този перспективен и бързоразвиващ се икономически сектор. Планините,
горещите минерални извори, уникалните езера и водопади, естествената природа, чистата
околна среда и благоприятния климат са основни ресурси за успешното развитие на
сектора от местната икономика. Всички тези ресурси определят община Сапарева баня
като ―СЪКРОВИЩЕ― за целогодишно развитие на комплексен туризъм: планински
(зимен и летен), селски, екотуризъм, познавателен, културен, религиозен, поклоннически,
балнеоложки , спа и уелнес туризъм, конгресен и екстремен туризъм.
На територията на общината се намират редица защитени зони, както и част от
Национален парк ― Рила―, включен в Националната екологична мрежа „Натура 2000―.
Парк „Рила― опазва застрашени от изчезване растителни и животински видове. Водните
ресурси на общината имат определящо значение върху цялостното развитие на
територията. Уникално е съчетанието на топли минерални извори и планинска изворна
вода. Туристически ресурс е екопътека ― Горица― и река Горица с нейните седем
водопада, като най-високият, от които е водопадът Горица с височина от 39м. На реката
са построени и две тепавици, които са вид атракция за туристите. Необходимо е да се
изградят еко пътеки до всички водопади на река Горица, което ще стимулира
туристическите посещения по –силно и дълготрайно. Природен феномен е и Безотточно
езеро ―Паничище―, което е разположено на 1350 м н .в. и е най-ниското и единствено
безотточно езеро в Рила. В близост до безотточното езеро Паничище се намира и найниското ледниково езеро, наречено Сухото езеро. Заравненото му дъно е превърнато в
стадион и се използва за спортни занимания, което е отлична възможност за уплътняване
на свободното време на туристите.

Община Сапарева баня е богата на културни и религиозни паметници, което е
предпоставка за осъществяването на религиозен и познавателен туризъм. Съществуват
много църкви, манастири, параклиси и оброчища, разположени като ореол около
населените места в общината. Богата история, култура и културни традиции живеят в
многообразието на паметниците на културата на територията на общината. В гр. Сапарева
баня се намират два паметника с национално значение: Античен град „ Германея― и
Средновековна църква ― Св. Никола― и пет обекта с местно значение, в селата Сапарево пет обекта с местно значение, предимно църкви, село Овчарци - църква с местно значение
и с. Ресилово - църква с местно значение, огромен брой параклиси носещи имената на
едни от най-известните светци изградени като венец около общината - 11 на брой.
В общината няма селища без църкви, които притежават висока архитектурна и
художествена стойност на сградите, иконостасите и стенописите. На територията на
общината функционират и два манастира. Манастир „Св. Архангел Михаил― с. Сапарево
и Ресиловски манастир „ Покров Богородичен― в с. Ресилово. Последният е постоянно
действаща женска обител, която се състои от черква, жилищни и стопански сгради и един
от посещаемите религиозни обекти. Различни религиозни находки от района на
манастира говорят за средище на вярата на това място в различни периоди от време.
Всички религиозни обекти са предпоставка за насърчаване на религиозния и
поклоннически туризъм предимно в селата в общината, който води началото си от
ритуалите на „Бялото братство―, познат и посещаван от хиляди последователи всяка
година през месец август.
Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността
на населението. Основните културни дейности се осъществяват чрез съществуващите
читалища, които са равномерно разположени и развиват активна творческа дейност, чрез
участия в редица фолклорни мероприятия в района ,но и в страната. През 2012 г.
културната инфраструктура в общината се обогатява с нова сграда, чрез откриването на
Художествена галерия ― Васил Кръпчански ―.
Основните туристически бази са обособени в района на гр. Сапарева баня, село
Паничище и високопланинската част на планината. Селата в изследваната територия
притежават стратегическо местоположение за развитие на различни видове туризъм и
имат добро съчетание от природни, исторически, културни и демографски ресурси.
Таблица 1.
Година

Общо обекти

легла

Брой стаи

2010
2011
2012
2013

10
10
21
22

907
952
1434
1381

341
367
557
541

Общо
реализирани
нощувки
41106
43695
85498
82317

Източник: ТСБ – Кюстендил

Данните от табл. №1 показват, че за периода от 2010 -2013г. броят на туристите,
посетили община Сапарева баня се е увеличил, също така данните сочат, че за четири
годишния период броят на обектите за нощувка също е увеличил своя брой двойно, което
показва за разширяване на туристическите услуги. Според данни на ТСБ – гр. Кюстендил
преобладават реализираните приходи от 1 и 2 нощувки, т. е твърдо е запазена
тенденцията на т.н. „ почивка за уикенда―. Една от причините за това е близостта до
областните градове като - София, Перник, в които населението притежава по-добри
финансови възможности, нагласа, култура и образователно равнище. Един от
приоритетите на община Сапарева баня трябва да бъде реализиране на проекти чрез,
които да се разгърне потенциала на туризма в разглежданата територия.

Един от основните приоритети на общината за развитието на туризма трябва да се
изразява в увеличаването на нощувките за повече от един и два дни. Увеличението на
престоя на туристите ще се осъществи, чрез предлагането на разнообразни и интересни
мероприятия характерни за региона, повишаване на качеството на услугите и
съотношение между цена и предлагана услуга ,предлагане на туристически пакети и др.
Към 01.06.2014 г. на територията на град Сапарева баня са категоризирани два
хотела. Единият е с една звезда и разполага с 56 легла, вторият е с три звезди има 38
легла, 13 къщи за гости с 196 легла, самостоятелни стаи - 66 стаи, туристическа спалня с
65 легла. Общо град Сапарева баня разполага с 421 легла за посочения период. В процес
на категоризация са още 10 обекта в гр. Сапарева баня с леглова база от 140 легла.
Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община Сапарева баня са малко
на брой, съсредоточени предимно в общинския център и представляват ресторанти, снекбарове, пицария и кафе-аперитиви. Броят на заведенията за хранене и развлечения в град
Сапарева баня възлиза на 29, като местата които предлагат биват на закрито и открито.
Капацитетът на местата на закрито възлиза на 462 места, преобладават местата на
открито, които са 813. В село Паничище са регистрирани 14 заведения. От тях 10
ресторанта и 4 снек – бара. В останалите населени места са регистрирани 7 заведения с
182 места. За периода 2011- 2014 г. в с. Паничище са категоризирани шест хотела, седем
почивни станции, една хижа и една къща за гости с общ брой легла 998.
Специфичното за общината е относителното равномерното разпределение на
населението в отделните населени места. Населението в три от селищата извън
общинския център е над 1000 души, като около 51% от жителите са съсредоточени в
градския център. Урбанизираността на територията е по-ниска отколкото в страната, а
именно 53% градско население, спрямо 47% селско/ при 73% в страната градско
население/.Това е важна предпоставка за икономическото развитие на селата, които
разполагат с природен, демографски и туристически потенциал. Динамиката на
населението в община Сапарева баня през последните години показва трайна, но като
цяло слаба тенденция на намаление, което се илюстрира от съдържанието на таблица 3.
Таблица 3. Население по постоянен адрес в община Сапарева баня 2011- 2014 г.
Населени
места
гр. Сапарева
баня
с. Овчарци
с.Паничище
с. Ресилово
с .Сапарево
Общ.Сапаревева баня

2011г

2012г

2013г

2014г

4294

4 284

4 262

4 252

1107
0
1274
1365
8040

1 107
0
1 261
1 341
7 993

1 097
0
1 256
1 305
7 920

1 080
0
1 252
1 277
7 861

Източник: Териториално статистическо бюро - гр. Кюстендил

Общият брой на населението остава относително стабилен през последните
няколко години, което прави общината едно от малкото изключения на фона на общите за
региона и страната отрицателни стойности на демографските показатели, което е важен
показател за развитието на общината и туристическия сектор. Икономически активното
население в община Сапарева баня възлиза на 3 102 души, което е 46,26 % от жителите на
територията. От тях, заетите лица са 83,1% или 2 577 души, като безработните лица са
средно 525 души или 16,8% от отчетеното икономически активно население.

Ползите, които ще отрази туризма в изследваната община са:
 Увеличаване на обхватът и жизнеспособността на местния бизнес - чрез
откриване на хранителни и нехранителни магазини, хотели, ресторанти и кафенета,
автосервизи, центрове за здраве, красота и други дейности;
 Съдействие за развитие на социален и обществен живот като ще се поощряват
нови културни, икономически и социални инициативи, осигурява се работна заетост и
др.;
 Задържане на младото население в територията
Перспективите на община Сапарева баня се изразяват основно в:
1. Развитие на балнеоложкия туризъм
Този край е щедро надарен с лечебни термални води. Лечебните свойства на
бликащите при Сапарева баня минерални води са били познати на най-древните
обитатели в този красив кът на България. Минералната вода има широк диапазон на
лечение на различни заболявания. Има предпоставки да се изградят спа хотели с
категоризация от 4 и 5 звезди. Поради изискването същите да притежават и съответния
капацитет от конферентни зали и зали за провеждане на работни срещи, същите ще
допринесат за развитието на един практически нов сегмент за община Сапарева баня,
какъвто е конгресният туризъм.
2. Развитие на планински, ски и пешеходен туризъм
Физикогеографските характеристика на територията предполагат изграждане на
нови ски зони, съобразени със световните тенденции за съхраняване на природата.
Естествените релефни форми и благоприятния климат, са предпоставка за развитие на ски
туризма и планинския туризъм във всичките му форми.
3.Развитие на туристически маршрути и пътеки за религиозен и
поклоннически туризъм
Община Сапарева баня има потенциал и ресурсни възможности, добре развита
културна инфраструктура, изпълнен със събития културен календар и богато културноисторическо наследство под формата на недвижими паметници на културата.
Територията на общината е богата на църкви, параклиси и манастири, добра предпоставка
за развитие на религиозен и поклоннически туризъм.
4. Потенциал за развитие на селски туризъм
Успехът на селския туризъм зависи от поддържането на равновесие между нуждите
на местното население, което работи и живее в областта и присъщата околна среда.
Съобразявайки се с това трябва да се подбере и съответния подход за развитие на
селския туризъм. Селският туризъм трябва да бъде преди всичко фактор за регионално и
местно развитие, икономическо възстановяване, социален напредък и опазване на
културното и историческо наследство
5. Квалификации на човешките ресурси
Като се има предвид тенденцията за растеж в туристическата индустрия, найголямото предизвикателство е адекватното паралелно развитие на човешките ресурси,
които са в основата на разработването и развитието на туристическия продукт.Развитието
на специализираната туристическа инфраструктура изпреварва значително развитието и
подготовка на кадрите, работещи в туризма.
6. Профил на туриста
Профилът на туристите е от изключително важно значение, защото с помощта му
по-лесно и сигурно ще се изработят стратегии за развитие на туризма и привличането на
различни по възраст и икономически статус туристи. Туристическите пакети е важно да
са съобразени с профила на туриста, който има следните характеристики:
 туристи в трудоспособна възраст, търсещи почивка ,семейства и групи
(семейства и приятели) търсещи сигурност и гаранция за качество; туристи със собствен
опит; туристи пътуващи извън активните сезони; туристи пътуващи с кратък престой, но
по-често и целогодишно;

7. Популяризиране на антропогенни туристически ресурси
Основна мотивация на туриста за избор на такава дестинация е желанието му за
опознаване на местната история, бит и култура. Културните и историческите паметници
представляват обекти и събития с неприроден характер, които се явяват непосредствена
цел за пътувания. Опознаването на историческите и културни обекти като правило не
изисква голям разход на време, като туристите, привлечени от тях се характеризират с пошироки интереси, по-висока култура и сложна диференциация на предпочитанията.
8. Тенденции за подобряването на транспортната инфраструктура
За развитието и утвърждаването на община Сапарева баня като туристическа
дестинация, предлагаща като основен туристически продукт планински-ски, балнео и еко
туризъм, следва да се предприемат конкретни мерки за изграждане на нова и
рехабилитирането на вече съществуващата транспортна мрежа.
Заключение:
Община Сапарева баня е обезпечена откъм природни и антропогенни туристически
ресурси, разполага с изградена туристическа инфраструктура и има потенциал да се
превърне във водеща туристическа дестинация не само за вътрешния пазар, но и с
международно значение. Туризмът в Община Сапарева баня има значителен потенциал
за бъдещото си развитие, особено в направленията за развитие на планински, ски,
балнеоложки, СПА, културен, религиозен, селски, еко-, маршрутно-познавателен,
спортен, екстремен туризъм.
Основните проблеми пред развитието на устойчив туризъм в Община Сапарева баня
са недобре разработен туристически продукт с ясно изразени характеристики, липса на
комуникационна и дистрибуционна политика за маркетинг на туристическия продукт,
недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги, недостатъчна
и нискокатегорийна материално-техническа база, както и ограничен достъп до
съпътстващите (допълнителните) услуги, които може да се предлагат.
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ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ ЕС
Милена Стоянова
CONSUMER BEHAVIOR OF TRAVEL SERVICES FROM THE EU
Milena Stoyanova
Abstract: In tourism due to compulsory mobility of consumers of services, tourist marketing is directly
related to the disclosure of the needs and motives for traveling. Consumer behavior is the key that leads to
marketing strategies, which aims to create, promote and sell tourism products. By examining the lifestyle of people,
the consumption of tourist products can be predicted and it can be redirected regarding this product by knowing of
factors supporting the lifestyle. For the analysis of consumer behavior of tourists from Western European markets
are used statistics from the Eurobarometer survey commissioned by the European Commission for the last few
years.

В туризма, поради задължителната мобилност на потребителите на туристическите
услуги, маркетингът е пряко свързан с разкриване на потребностите и мотивите за
туристическото пътуване. Потребителското поведение е ключът, който води до
маркетингови стратегии, поставящи си за цел да създават, промотират и продават
туристическите продукти. Изучавайки начина на живот на хората, може да се предвиди и
потреблението на туристическия продукт, а познавайки факторите, стимулиращи начина
на живот, потребителското поведение може да се пренасочва по отношение на този
продукт.
Именно чрез рекламата като основен маркетингов инструмент се проявява
въздействие върху потребителя и по-точно, въздействието на рекламните послания върху
човешката психика. Или усъвършенстването на рекламната практика в туризма както в
резултат от натрупания опит, така и от развитието на психологията показва, че
ефективното рекламно въздействие се дължи на доброто познаване на потребителя.
Изследването на потребителите за целите на пазара рефлектира и върху рекламата – тя се
обвързва все по-тясно с потребителския сегмент и това я прави по-целенасочена и
ефективна.
В съдържателен план, действията по закупуване на туристическите услуги обхващат:
подготовка и вземане на решение, реализация на покупката, реализирането на услугата.
Важността на сегментирането на туристическия пазар се определя допълнително и от
спецификата на самия пазар по отношение на структурата на търсене и предлагане и
неговите характерни черти, които в значителна степен засилват неуправляемостта на
търсенето и затрудняват организацията на печелившо предлагане.
Възможността, която процесът на сегментиране на пазара предоставя за подпомагане
и обслужване на маркетинговите цели в туризма, спомага по-ефективно да се
удовлетворят точно определени потребности на целевите сегменти, така че ползите за
клиентите да се превърнат в икономически ползи за фирмите и дестинацията като цяло.
Затова сегментирането не е само разпределение на потребителите на различни категории,
а е идентифициране на широки групи от тях с еднородни потребности, проявяващи
еднотипни вкусове, желания и очаквания.
За анализа на потребителското поведение на туристите от западноевропейските
пазари са използвани статистическите данни от проучване на Евробарометър по поръчка
на Европейската комисия за последните няколко години.
Данните сочат, че седем от десет или 71 % от гражданите на ЕС са пътували наймалко веднъж през последните 2 години, съответно 88 % от шведите, 87 % от
финландците, 84 % от холандците, ирландците и гражданите на Люксембург. От

останалите 29 %, които не са пътували през този период, 65 % не са предприели пътуване
и през предходните 2 – 3 години.
Две трети от западноевропейците са пътували с цел почивка поне веднъж, като 39 %
от тях са пътували минимум един път краткосрочно и още един път за по-дълъг период от
време. 19 % са реализирали дългосрочно пътуване, а 9 % са предприели само
краткосрочно пътуване. Данните потвърждават световната тенденция, че честотата на
предприемане на краткосрочни пътувания е по-висока, отколкото тази на по-дългите
почивки. В Португалия 52 % са почивали веднъж краткосрочно, а в Италия до 65 % са
почивали дългосрочно. Характерно за финландците, шведите и белгийците е, които са
предприели четири или повече ваканционни пътувания на година са съответно 28 %, 22 %
и 19 %.
Влиянието на възрастта върху честотата на предприетите пътувания е в зависимост
от вида на самото пътуване. Тази на краткосрочните почивки е най-висока сред 25 – 39
годишните, т.е. 31 % са реализирали най-малко четири краткосрочни пътувания срещу 25
– 26 % от хората в другите възрастови групи. Честотата на дългосрочните пътувания е
най-висока сред по-възрастните – над 50 годишни туристи, което се обяснява с повечето
свободно време. 19 % от тях са реализирали най-малко четири дългосрочни пътувания
срещу 10 % в останалите възрастови групи.
Световната икономическа и финансова криза през последните няколко години стана
причина за невъзможността на 41 % от западноевропейците да не предприемат
туристическо пътуване. За двойно по-малко от тях доминират личните причини, 10 % не
разполагат с достатъчно свободно време, а 9 % са предпочели да останат в къщи със
семейството или приятелите. Според проучването, само една малка част не са били
мотивирани да отидат на почивка – 4 % или са предпочели да предприемат само
краткосрочни пътувания – 2 %.
За 36 % от тези, които са извършили туристическо пътуване минимум веднъж
годишно, основният мотив е бил „почивка, рекреация, спа и уелнес‖. Една пета са
практикували морски рекреационен туризъм, а 16 % заявяват, че основната цел на
пътуването им са социалните контакти, свързани с посещение на приятели и роднини.
Около 6 – 7 % са практикували културен, религиозен, екологичен и селски туризъм, а 3 %
са посочили спорта и здравето като основен мотив за пътуването.
Трябва да се отбележи, че логично има различия в практикувания вид туризъм от
различните възрастови групи. Групата от 15 до 24 години са привлечени от „плажа и
слънцето‖, а лицата над 54 години по-често избират градските пътувания, посещения на
културни мероприятия, религиозни събития и обекти, както и пътувания за опознаване на
природата.
Различия се наблюдават и в зависимост от заниманието на западноевропейците.
Характерно за самостоятелно заетите туристи е, че за 45 % от тях водещият мотив е
„отдих, рекреация, спа и уелнес‖, а за безработните той е само 36 %. Работниците са посклонни да изберат „плажа и слънцето‖ – 23 % от тях срещу 18 % от самостоятелно
заетите лица. За 20 % от работниците и за 18 % от безработните основната цел на
туристическото пътуване е гостуване на приятели и роднини, което може да се обясни с
по-ограничените им финансови средства за туризъм.
Според анкетното проучване, повече от четирима от десет души са отишли на
почивка в собствените си страни. А 31 % от тях западноевропейците са останали в
границите на ЕС, като най-популярни дестинации са традиционно Испания – 14 %, Италия
– 12 %, Франция – 11 %, Германия – 6 % и Великобритания – 4 %. Интересното тук е, че
тези страни са най-предпочитани дестинации и от останалите граждани на ЕС. Например
16 % от австрийците са посетили Италия и 14 % от британците са почивали в Испания.
Анкетираните от по-малките страни като Люксембург и тези от Ирландия са изразили
най-слаб интерес към почивки в родните страни. Така за гражданите на Люксембург и

Белгия, Франция е най-посещаваната дестинация, съответно 16 % и 27 %. Италия е найпредпочитана от малтийците – 20 %, а Испания – за 21 % от ирландските туристи.
Освен това, трябва да се обърне внимание на различните мотиви на туристите,
посетили трите топ дестинации – Испания, Италия и Франция. Въпреки, че и трите са
предимно дестинации за отдих, рекреация, спа и уелнес туризъм, за 29 % от туристите в
Испания и за 15 % във Франция водещ мотив е бил плажът и слънцето. За 19 % от
туристите в Испания и за 12 % в Италия водещи са посещението на приятели и роднини.
Почти същия дял се пада на културния туризъм, какъвто са практикували 19 % от
туристите в Италия, 20 % във Франция и 15 % в Испания.
Изборът на дестинация се отразява и на избора на транспортните средства,
използвани по време на туристическите пътувания. Почти половината (47 %) от туристите
са пътували до избраните от тях дестинации с кола или мотор, а 36 % са летели със
самолет. По-малко от една десета са пътували с автобус – 7 %, с влак 6 % или лодка – 3 %.
Като основен фактор при избора на транспортното средство от туристите е
местоположението на дестинацията. По-голяма част от тези пътували в собствената си
страна са предпочели собствената си кола или мотор – 70 %. А туристите от други страни
са предпочели самолет – 52 % от пътувалите в рамките на ЕС и 65 % от пътувалите извън
рамките на ЕС.
Традиционно ползването на годишен отпуск за западноевропейците са месеците юли
и август: в Италия за 58 %, Испания 54 %, Франция и Нидерландия 50 %, Дания 48 %,
Люксембург 47 %, Австрия 46 %, Германия 44 %, Швеция 43 %, Ирландия 38 % и
Великобритания 37 %. Очертаната тенденция почивките в началото и края на сезона да се
предпочитат основно от туристите над 54 години, безработните или тези с ниска
образователна степен, също се запазва.
При организацията на самото туристическо пътуване, по-голяма част от гражданите
на ЕС (56 %) лично са организирали основната си почивка. Само един на всеки шести (16
%) е резервирал пътуването и настаняването чрез туристическа агенция. Една пета са
избрали пакетни почивки, било то чрез туристическа агенция (9 %) или онлайн чрез
пътническа компания (10 %). Почивалите в собствената си страна сами са резервирали
пътуването и настаняването си (72 %), в сравнение с 47-те % пътували от друга страначленка на ЕС и 42 % пътували извън ЕС. В Дания, Нидерландия, Обединеното кралство,
Ирландия между 27 % и 38 % посочват, че са резервирали пакетно пътуване чрез
туристическа агенция или чрез Интернет, а в Белгия това съотношение е почти равно,
съответно 24 % и 23 %.
Рекреационните, спа и уелнес почивките, както и пътуванията с цел посещение на
приятели и роднини най-често се организират самостоятелно, докато пътуващите за
морски или културен туризъм са по-склонни да се възползват от професионалисти при
организацията на пътуването – около 50 % от тях. Трябва да се отбележи, че пътуващите
организирали почивките си самостоятелно са предимно мъжете на възраст от 25 до 54
години, високо образованите и работещите и живеещите в градските райони. Например 60
% от най-високо образованите и 49 % от анкетираните не са използвали никаква
професионална помощ при организиране на почивката си.
Традиционно най-добрата реклама за западноевропейските туристи остава „word of
mouth‖. Почти 30 % от анкетираните посочват, че от първостепенно значение са
препоръките на приятели, колеги и роднини. За 22 % решаваща е рекламата в Интернет и
личният опит, а за 11 % пътническите агенции са най-добрите източници. Всички други
източници се предпочитат само за 5 % или по-малко от анкетираните. Най-запалените
потребители на онлайн информационни ресурси относно опциите за почивки са от
Нидерландия 61 %, Финландия 56 % и Дания 53 %. Трябва да се отбележи обаче, че
използването на Интернет за планиране на почивката е тясно свързана с възрастта.
Половината от анкетираните под 40 години заявяват, че използват тези ресурси, а само 21
% от западноевропейците на възраст над 54 години потвърждават това. Повече от

жителите от градските райони използват онлайн информацията при планирането на
почивките си в сравнение с тези от селските райони, съответно 46 % и 36 %. Почти
половината от хората с по-висок образователен ценз предпочитат тази информация, за
разлика от тези с по-нисък ценз – 19 %. Разлики съществуват и по пол – мъжете са посклонни да се доверят на Интернет (43 %) в сравнение със жените (36 %) при планирането
на почивките си.
Гражданите на последните страни-членки на ЕС са малко по-приключенски
настроени при планирането на ваканциите си, защото по-малко от тях разчитат на
предишен личен опит. Участниците в Испания пък са най-склонни да определят
туристическите агенции като надежден източник на информация при планиране на
почивката, като 23 % от тях посочват агенциите като най-важен източник на информация.
Най-широко използване на брошури се наблюдава в Дания (23 %), Белгия, Франция,
Финландия, Швеция и Обединеното кралство – по 20 %. Най-малък е делът на медийните
продукти и програми като източник за вземане на решение за покупка на туристическо
пътуване, като изключение правят Естония, Гърция, Латвия, Литва и особено Румъния (16
% от анкетираните).
Повечето западноевропейци предпочитат да прекарват почивките си в традиционни
туристически дестинации или в добре познати такива (54 %), а приблизително 15 % от
туристите не са имали никакви предпочитания за типа дестинация. Към алтернативни
дестинации се ориентират 42 % от шведите, 39 % от датчаните и 37 % от ирландците. От
друга страна, предпочитанията към традиционните туристически дестинации са най-добре
изразени в Чехия 64 %, Франция 62 % и Унгария 61 %, както и в Малта, Люксембург,
Словения, Великобритания, Словакия, Гърция, където около 60 % предпочитат почивка в
тези места.
Като цяло най-важният фактор, който оказва влияние при избора на дестинация и
покупка на туристическо пътуване е цената (33 %). След това се нареждат безопасността и
сигурността на дестинацията с 13 % и качеството на услугите с 12 %. Повечето от
анкетираните посочват, че всяка година харчат почти същото количество пари за почивка.
Само една четвърт от френските, шведските, британските и испанските туристи посочват,
че са започнали да харчат по-малко за почивката си. А в Гърция, Литва, Ирландия и
Кипър, анкетираните са харчили повече пари по време на почивката си. Факт е, че
процентът на туристите започнали да харчат повече за почивка намалява с възрастта и
нараства с нивото им на образование. Като цяло жените, туристите от 25 до 54 години,
тези с по-нисък образователен ценз, както и работниците са по-склонни да твърдят, че
промените в издръжката за живот влияят на плановете им за пътуване.
За разлика от тях мъжете, най-образованите от анкетираните, жителите на селските
райони, самостоятелно заетите лица и служителите са на мнение, че тези промени нямат
никакво влияние върху техните планове за пътуване. Например 36 % от мъжете не са
започнали да променят плановете си, докато жените са 32 %; 29 % от 15 до 24 годишните
смятат, че не са настъпили промени, а при 40 – 54 годишните този процент е по малък –
23%. Затова тези граждани на ЕС са започнали да правят икономии от бюджетите си за
почивка. Почти една четвърт (23 %) заявяват, че ще спестят пари като изместят
пътуването си извън активния туристически сезон, 20 % ще променят самата туристическа
дестинация за да са по-близо до дома си и така да ограничат разходите. По-малка част от
анкетираните (15 %) ще спестяват от настаняване, 8 % от вида на транспорта, а 12 % ще
променят датите за резервация като се възползват от записванията „last minute‖.
По отношение на България, тя е една от малкото страни, в които близо половината
от анкетираните не са успели да си позволят туристическо пътуване през последните
няколко години. Това кореспондира с финансовата ограниченост на българските туристи,
които заемат челно място в ЕС по финансова невъзможност. Това е свързано и с факта, че
над 75 % от българските туристи, които са си позволили повече едно пътуване,

практикуват единствено вътрешен туризъм, а само 4 % от тях пътуват в чужбина, найчесто до Гърция и Турция.
Настоящото изследване анализира различията при избора и покупката на
туристическо пътуване най-вече на западноевропейските туристи. Потребителското им
поведение е уникална сфера за разчитане, защото съчетава в себе си ключови моменти от
социологията, психологията и икономиката. Ясно е, че в основата на всяко едно
туристическо пътуване най-голямо влияние оказва мотивацията за неговото
предприемане. В мотивацията, личността се проявява като цялостна система във
взаимодействие с по-сложната система на природната и социалната действителност.
Затова в мотивационния процес се включват взаимоотношенията между личността и
външната среда, при което взема участие почти цялото съзнание на човека.
При такова мотивационно отношение най-важното за личността е целта за избор на
действие и адекватността на избора. При избора на мотива важно е мястото и на
социалната нагласа. Понякога тя се отъждествява с мисловната нагласа, управляваща
реакциите на индивида като невидима актуализация на нашите склонности, възгледи и
потребности. Налице е жизненоважният въпрос какви типове мотивация са вродени у
човека (любопитство, нужда от контакти) и какви типове са придобити, оценявани от
потребителите като ценни и позитивни (положение, постижения). Разкриването на тези
отговори е много важно за да се разшири и подобри качеството на предлагания български
туристически продукт, особено при изключително голямата конкуренция на съседните
дестинации.
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ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА ПОРТУГАЛОГОВОРЕЩИТЕ
СТРАНИ
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MAIN TOURIST RESOURCES PORTUGUESE SPEAKING COUNTRIES
Svetlana Strahilova
Abstract: Tourism resources are characterized by the property attractiveness. Portuguese travelers with
thrills for voyages to unknown and unfamiliar countries made a number of discoveries. In their honor is the elevated
in Lisbon Monument to the discoveries. On July 17, 1996. It was founded Community of Portuguese speaking
countries (Comunidade dos paises de de Lingua Portuguese- CPLP). In Rio de Janeiro are the biggest tourist
resources of Brazil - Statue of Christ the Redeemer, Copacabana, Maracana. Angola is known for its national parks
and Bikura Kasim. Cape Verde has a unique coastal landscapes. Mozambique Island is under the auspices of
UNESCO. Sao Tome and Prisipi have magnificent beaches. The future development of the CPLP is linked to the
development of tourism.
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Природни ресурси са всички елементи на природната среда, които могат да се
използват непосредствено в живота и стопанската дейност на човека. Туристическите
ресурси се характеризират със свойството привлекателност. Възможностите за развитие
на туризма са тъждествени на привлекателността, която притежават туристическите
ресурси.
Португалия е малка, но велика страна. В резултата на португалското участие във
Великите географски открития са обширните територии принадлежащи към
португалската империя. През 1974г. португалските колонии получават независимост, но
на 17 юли 1996г. е учредена Общността на португалоговорещите страни. Тя е
продължение на съществуващите в векове наред връзки между Португалия и нейните
бивши колонии. Лисабон е столицата на тази португалска общност. В последната
членуват Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Мозамбик, Португалия, Сао Томе
и Присипи и Източен Тимор. По време на среща на държавите-членки в Луанда през 2005г
5 май е обявен за Ден на лузофонската култура. Цел на общността е да организира
сътрудничество и съвместими действия в различни области. Официалният език е
португалски.
Португалия
Португалия заема западната част на Пиринейския полуостров.
Лисабон е столица на страната. Градът е разположен при естуара на река Тежу в
Атлантическият океан. За един от най-старите градове в Европа една стара португалска
поговорка гласи, че който не е видял Лисабон не знае какво е прекрасно. По време на
Португалската империя Лисабон се превръща в европейски център на търговията.
Имената на мореплаватели тръгнали да пътешестват от лисабонските брегове остават
завинаги върху картата на света. В тяхна чест е издигнатият в Лисабон паметникът на
откритията.
За всеки географ най-интересните архитектурни паметници в Лисабон и цяла
Португалия са църквите, манастирите и дворците в късноготическия стил мануелино.
Такава е Беленската кула (Торре де Белен), изградена през 1515-1521г. Служила е за
отбрана на лисабонското пристанище. Сега кулата е превърната в музей и е един от
символите на Лисабон.
Градът на пътешествениците е известен с мостовете, свързващи двата бряга на река
Тежу. Това са „25-ти април‖ и „Вашку да Гама‖, който е най-дългият мост в Европа и
девети в света.

Порту (Опорту) е вторият по големина и значимост град в Португалия. Името
Опорту означава „пристанище‖. Средновековният град Портукале е дал новото име на
Лузитания - Португалия. Порту е внушителен град, разположен амфитеатрално в естуара
на река Дору. Три моста съединяват двата бряга. Символ на Порту и река Дору са
красивите лодки „барку рабелуш‖. Историческият център на Порто е вписан в списъка на
ЮНЕСКО за световно наследство.
Известен туристически ресурс в Португалия е светилището край градчето Фатима в
полето, наречено Кова да Ирия. От 13 май до края на октомври във Фатима се стичат
поклонници от целия католически свят.
Два от седемте административни региона на Португалия са островни групи в
Атлантическия океан. На 1400км западно от Лисабон в Атлантическия океан се намира
Азорският архипелаг (Иляш даш Азориш – Ястребови острови). Мадейра са португалски
острови, включващи шест малки и един голям остров, на които се намира главният град
Фуншал. Този туристически ресурс на Португалия притежава голяма привлекателност.
Бразилия
На 1 януари 1502г. португалецът Гонсалвеш Коелю с корабите на своята флотия
спира при входа на залива Гуанабара. Моряците, изумени от прекрасната гледка,
помислили, че това е устието на голяма река, и понеже започвал първият ден от месец на
новата година, я наричат Рио де Жанейро – Януарска река. През ХVІІ в. Рио де Жанейро е
малък град. Но откриването на злато и диаманти по-късно в областта Минас Жерайс
спомага за замогването на „Януарската река‖ и по щастлив обрат на съдбата столицата на
португалската колония през 1763г. е преместена в Рио до 1960г.
Градът притежава огромни възможности за развитие на туристическа дейност.
Хълмът Корковадо (Захарната буца) и статуята на Христос Спасител – избрана от
населението на града като „Чудото на Рио‖, са сред най-известните забележителности на
Бразилия. Паметникът е създаден на 12 октомври 1931г. Стръмният хълм е разположен в
залива Гуанабара. Хълмът е наречен по този начин заради приликата му с формата на
буците захар, използвани от португалските колонизатори. Корковадо е част от
Националния парк Тиджука -най-голямата градска гора (8 154акра гора в сърцето на
града).
Копакабана е известен плажен квартал на Рио. Плажът Копакабана е особено
популярен на Нова година. Повече от два милиона души от цял свят, облечени в бяло
според традицията, празнуват всяка година там.
Футболният стадион „Маракана‖ – оценен от много футболни фенове като „Хълмът
на Боговете‖, е ресурс за развитие на футболния туризъм.
Сао Паул е най-големият град в Бразилия. Името му в превод означава „Свети
Павел‖. Основан е през 1554г. Заради небостъргачите го наричат „Бразилското Чикаго‖. В
града има 70 музея. Известна е и пистата „Интерлагос‖, където се провежда Grand Prix на
Формула 1 в града. Много от посетилите на Сао Пауло по работа удължават престоя си в
него.
Град Бразилия е обявена за столица на 21 април 1960г. Изградена е по проект на
Лусио Коста и Оскар Наиймайер във формата на гигантски самолет. Уникалният облик на
модернистичните сгради на бразилската столица заслужено я нареждат в списъка на
ЮНЕСКО за Световно наследство от 1987г.
Водопадът Игуасу е четири пъти по-широк от Ниагарския водопад и е найграндиозният в Южна Америка. Намира се в щата Парана и предлага неописуемо красива
гледка.
Ангола
Република Ангола е държава в Западна Африка.
Луанда е известна с красивите си плажове. На брега на океана се намира Музеят на
робството.

Националният парк Бикур е разположен върху защитена площ от 7900км2.
Преобладават африканският слон и два вида биволи.
Кисама е един от най-големите африкански резервати. Разпростира се на площ от
9960км2. Още от създаването му през 1938г. разполага с изключително богата флора и
фауна.
Гвинея-Бисау (Португалска Гвинея)
Притежават ресурси за развитие на туризъм по атлантическото крайбрежие.
Кабо Верде
Туризмът на Кабо Верде е развит на островите Сал и Санту Антау. Те изобилстват с
коралови рифове с огромни количества морски обитатели (включително и китове),
допускащи достатъчно близо до себе си туристите.
Мозамбик
Туризмът се развива по крайбрежието между Бейра и Мапуту, където има изградена
мрежа хотели и подходящи плажове. В архитектурно отношение забележителност
представляват сградите на кметството, железопътната гара (създадена от Густав Айфел),
катедралата „Непорочното зачатие на Дева Мария‖,представителният хотел „Палана‖,
както и прекрасната ботаническа градина от ХІХ век. Остров Мозамбик е известен със
своята архитектура и крепост и от 1991 година е под егидата на ЮНЕСКО.
Сао Томе и Принсипи
Туристически ресурс представлява старинния форт Сао Себастия – някогашна
крепост на португалските колонизатори, която още през първата година след обявяването
на независимостта е превърната в музей.
Източен Тимор
Туристически ресурс са калните вулкани Оесилио. Близо до Дили има център за
гмуркания.
Португалоговорещите страни притежават разнообразни туристически ресурси,
характеризиращи се с значителна привлекателност. Държавите от CPLP попадат в Третия
свят. Туристическите ресурси, които притежават са значимо перо за развитие на техните
икономики. В сътрудничество помежду си страните от Лузофон ще постигнат по-големи
резултати в развитието на туризма.
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ВЛИЯНИЕ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЪРХУ
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Димитър Димитров
IMPACTS OF THE GEOPOLITICAL TRANSFORMATIONS ON THE TERRITORY
DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN NORTH EAST
BULGARIA
Dimitar Dimitrov
Abstract: The dynamics of the geopolitical processes in Europe, the world and the Middle East will have a
direct impact in perspective on the territorial development of the transport infrastructure on the territory of NorthEast Bulgaria. This is the region of the national territory which is to a bigger extent influenced by the geopolitical
factors in the recent years and this fact reflects on the territorial development of the transport infrastructure in it
and the valorization of its favorable transport- geographical location.
The article also analyzes and evaluates the dynamics of the impact of the geopolitical transformations on the
formed territory model of transport infrastructure in the region of North- East Bulgaria and it forecasts their
impacts on the region in the future.
Key words: regional development, regional policy, transport, transport policy, transport infrastructure

Североизточна България /Фиг.1./ има уникално геополитическо и транспортногеографско положение в мащаба на националното географско пространство. Независимо
от периферното си географско положение това е региона с най-сериозни перспективи за
развитието на транспортната инфраструктура в контекста на изпълнението на критериите,
постигането на целите и приоритетите за развитието на Европейската транспортна
система до 2050 г. Тя е тази част от националната територия, която поради спецификата
на географския фундамент на територията си има най-големи потенциални възможности
за развитието на интермодалните превози и интелигентните транспортни системи в
европейския югоизток.
Тези и перспективи нарастват поради периферното и географско положение.
Територията и се намира в зоната на контактност на общоевропейското политическо,
икономическо и културно-цивилизационно пространство с постсъветското пространство,
регионите на Средна Азия и Близкия Изток. Според теорията за маргиналната
комплиментарност /Дергачов, 1995/ в тези контактни зони с различни характеристики
/икономически, социални, културно-цивилизационни и др./ има по-голям потенциал за
перспективно развитие.
В статията ще се ограничим с анализ и прогноза за влиянието на динамиката на
геополитическото положение на територията на Североизточна България върху
динамиката на пространственния модел на транспортната и инфраструктура.
В исторически план територията на Североизточна България е един от регионите в
страната, при който геополитическото положение има най-съществено влияние. Няма
друга територия в модерната история на страната, която да е била извън пределите на
националното географско пространство за такъв продължителен период от време (19131940 г.).

Фиг.1. Административно-териториално деление и пространствено развитие транспортната
инфраструктура в Североизточна България

През този 27-годишен период практически е замразено инфраструктурното развитие
на значителна част от тази територия (Южна Добруджа) североизточно от линията:
Тутракан-Балчик. / Фиг. 2. / Построена е само жп линията: Негру Вода-Добрич.
Тази слаба строителна активност на румънската власт по отношение на развитието
на транспортната инфраструктура по територията на Южна Добруджа има своето логично
обяснение, което се изразява във следното: Румънският политически елит добре разбира,
че това политическо решение, резултат от Букурещкия договор от 2013 г. е временно, тъй
като Южна Добруджа е изконна българска територия, която рано или късно ще бъде
върната на България. Поради това насочването на ресурсии за развитието на
транспортната инфраструктура в тази територия е икономически неефективно и
политически недалновидно.
Геополитическото положение на изследваната територия през периода 1944-1989 г. е
в основата на формирания пространствен модел на периферно развитие на транспортната
инфраструктура, изразяващ се в локализацията на значимите транспортни
инфраструктурни обекти в нейните периферни части – Черноморско крайбрежие, р.
Дунав, южна полимагистрална транспортна ос, западна полимагистрална транспортна ос
(Русе-Бяла), и ниска степен на развитие в централните й части.
През този период в резултат на идеологическата, политическа и икономическа
ориентация на България към бившия Съветски съюз на територията на Североизточна
България беше локализирана значителна транспортна инфраструктура, носител на тези
връзки. Показателни примери в това отношение са такива значими транспортни
инфраструктурни обекти, като първия Дунав мост в страната при Русе-Джурджу,
дълбоководното пристанище при Силистра, фериботния комплекс „Варна-Иличовск‖ и др.
В резултат на всичко това на територията на Североизточна България е формиран
модел на пространственно развитие на транспортната инфраструктура, който не е
характерен за нито един друг регион в страната.

Фиг. 2. Политическо разделение на Североизточна България в периода: 1913 г. -1940 г.
Източник: https://www.google.bg

Тази специфична пространствена конфигурация на транспортната инфраструктура е
основният фактор за формирането на регионален модел „център-периферия‖ на нейната
територия, изразяващ се в това, че „центърът‖ (в Североизточна България в смисъл на
модела) е неговата географска периферия, а периферията (в Североизточна България в
смисъл на модела) са неговите централни територии (в географски аспект).

Фиг.3. Природо-географски фундамент на територията на Североизточна България
Източник: https://www.google.bg

Ситуирането на такъв пространствен модел в регионалното развитие на територията
на Североизточна България е нерационален, тъй като той е генерира инфраструктурни и
социално-икономически диспропорции и проблеми по територията и.
Той е нерационален и в контекста на общоевропейската регионална политика,
насочена към постепенно преодоляване на междурегионалните различия и постигането на
инфраструктурна и социално-икономическа кохезия между отделните части на единното
икономическо пространство на ЕС.
Влиянията на геополитическото положение върху изследваната територия се
проявяват с особена сила и в периода след 1989 г. Радикалната външнополитическа
преориентация на страната доведе и до преориентация на външнотърговските и
външноикономическите й връзки. Това, от своя страна,
рефлектира върху
нерационалното и неефективното използване на локализираната в Североизточна
България транспортна инфраструктура. Те се изразяват в следните аспекти:
а/ Значителна част от локализираната транспортна инфраструктура не достига
натоварването на технологичния си капацитет;
Най-показателни примери в това отнишение са:
- фериботния коммплекс „Варна-Иличовск‖, който продължителен период от време
функционира с непълен технологичен капацитет / между 25-30 % / от 4,1 млн. т. на
годишна база от потенциалните му възможности;
Факторите за това са драстичния спад във физически обеми на търговския оборот
между България и държавите от ОНД, както и неуредените проблеми между Русия и
Украйна по отношение на собственността на пристанищната инфраструктура. Порт
„Иличовск‖ е на територията на Украйна, докато по-голяма част от нея е собственност на
Руската федерация.
- дълбоководното речно пристанище на ЛТК при Силистра;
То е построено, като ведомственно на ЛТК и независимо, че беше деактувано и
премина на разпореждане на Министерство на транспорта то все още не се използва
рационално и ефективно. Това не е рационално, поради обстоятелството, че то е
единственното по дунавското ни крайбрежие, което има технически възможности и
параметри да обработва плавателни съдове с дълбоко газене от типа „море-река‖. По тази
причина при рационализиране на неговите функции в перспектива то би могло да се
превърне във важен елемент от интермодалните превози през територията на
Североизточна България.
б/ Поради продължителното и (вече трето десетилетие) неефективно натоварване
тази транспортна инфраструктура генерира значителни финансови загуби в резултат на
пропуснати ползи и разходи по техническата поддръжка;
в/ Липсата на инвестиции за нейното техническо развитие и поддръжка в
продължение на десетилетия я прави морално остаряла и функционално непригодна при
новите пазарни условия.
Територията на Североизточна България се намира в близост до регион на голямо
геополитическо напрежение в света в момента: Украйна. От динамиката на този
геополитически конфликт в перспектива до голяма степен ще зависи реализацията на
големите транспортни инфраструктурни обекти на нейната територия. Тази перспектива
се определя от следните обстоятелства:
1. Локализираната на територията на Североизточна България транспортна
инфраструктура е в пряка зависимост от икономическите връзки на България с държавите
от постсъветското пространство (Русия, Украйна, Грузия, Молдова и др.). По тази
причина тази транспортната инфраструктура е компонент от транспортната логистика ,
обслужваща икономическите връзки с тези държави.
2. В новите геополитически и социално-икономически условия изследваната
територия е част от инфраструктурното пространство на ЕС.

Поради това цялостното развитие на транспортната инфраструктура трябва да се
разглежда в контекста на общоевропейската транспортна политика.
3. Перспективното развитие на транспортната инфраструктура в Североизточна
България ще бъде в пряка зависимост от динамиката и развитието на украинския
геополитически конфликт и развитието на политическите и икономически отношения:
ЕС-Евразийски съюз (преди всичко с Русия). Поради тези обстоятелства по отношение на
развитието на транспортната инфраструктура на територията на Североизточна България
(реализацията най-вече на проекти с общоевропейско значение) има три варианта на
развитие:
а/ благоприятен. Бързо решаване на украинския геополитически конфликт по
дипломатически и мирен път. Отмяна на икономическите санкции от страна на ЕС по
отношение на Русия.
Ускорено развитие на икономическите връзки на ЕС с държавите от постсъветското
пространство. Реализацията на Транспортната стратегия на ЕС с произтичащите от това
благоприятни рефлекти върху развитието на транспортната инфраструктура на
територията на Североизточна България.
При реализацията на този вариант територията й би придобила много важно
значение за целия ЕС от транспортна гледна точка, като периферна и контактна в
европейското икономическо и културно пространство. При този вариант би могло да се
разчита на значителен финансов ресурс от структурните фондове и кохезионния фонд на
ЕС, както и от изпълнението на някои регионални стратегии за развитие (Дунавска
стратегия и др.). Изпълнението на този вариант е с вероятност за реализация между 60-80
%.
б/ умерено благоприятен. Проточване във времето решаването на украинския
геополитически конфликт. Поддържането му в „замразено‖ състояние за известен период
от време (между 5 до 10 г.) , но в крайна сметка решаването му по дипломатически и
мирен път.
Този вариант предполага отлагането напред във времето реализацията на големите
транспортни инфраструктурни проекти на територията на Североизточна България. При
него финансирането на развитието на транспортната инфраструктура на територията и с
евросредства ще бъде в по-ограничени размери.
При този вариант развитието на транспортната инфраструктура ще се осъществява
главно със средства от Републиканския бюджет и те следва да бъдат насочвани към
развитието на третокласната транспортна мрежа в страната и рехабилитацията на
съществуващи обекти (тяхната модернизация и повишаване на техническите и
технологичните им параметри).
Реализацията на този вариант е с вероятност между 40 - 60 %.
в/ неблагоприятен. Решаването на украинския геополитически конфликт с военни
средства.
Радикализацията на геополитическото противопоставяне в региона и навлизането на
конфликта в „гореща‖ фаза е крайно неблагоприятно за развитието на транспортната
инфраструктура на територията на СИБ.
При този вариант то ще бъде преустановено за неопределен и трудно прогнозируем
период от време. При определени условия (използването на територията като плацдарм за
извършване на военно-логистични операции) върху транспортната инфраструктура биха
били нанесени значителни поражения. Реализацията на този вариант е с вероятност между
20 – 40 %.
Геополитическите
фактори
и
транспортно-географското
положение
на
Североизточна България могат да дадат и нов шанс за трансформация на нерационалния
пространствен модел при развитието на транспортната инфраструктура. Чрез него трябва
да се преследва мултиплициране на позитивни регионални ефекти за нейната територия и
подобряване на транспортния достъп на централните и части.

При развитието на транспортната инфраструктура на територията на Североизточна
България в перспектива трябва да се търси постигането на териториален синергизъм
между следните фактори:
- геополитическото положение на територията и преди всичко това, че тя се намира в
зоната на контактност между региони с различни културно-цивилизационни,
икономически, социални, технологични и други характеристики: единното социалноикономическо и културно пространство на ЕС от една страна и регионите на
постсъветското пространство /Русия, Кавказ, Средна Азия/, Близкия Изток, Северна
Африка;
- благоприятното транспортно-географско положение и възможността която то
предоставя за развитието на транспортно-логистичните връзки между транспортното
пространство на ЕС и визираните региони, чрез развитието на интермодалните превози:
най-рационално би било развитието им през нейната територия, тъй-като това би могло да
се реализира най-бързо и безконфликтно;
- благоприятният географски фундамент на територията /Фиг. 3./ за развитието на
тази транспортна инфраструктура;
Територията на региона е платовидна и равнинно-хълмиста, поради което релефа не
е лимитиращ фактор при пространственното развитие на транспортната инфраструктура
от една страна и от друга себестойността на развиваната транспортна инфраструктура би
била значително по-ниска при равни други условия в сравнение с всички останали
региони на страната. Платата по нейната територия /Лудогорското, Добруджанското,
Авренското, Франгенското/, Разградските и Щуменските височини, както и източните
Старопланински разклонения на са значими орографски бариери пред пространственното
развитие на транспортната инфраструктура по нейната територия;
- вече изградената транспортна инфраструктура през периода на плановоцентрализираната икономика, чиито функции е рационално да бъдат преформулирани в
контекста на новите геополитически реалности: тази транспортна инфраструктура би
могла чрез рехабилитация и модернизация при значително по-малки инвестиции да се
използва за бързото развитие на интермодалните превози през нейната територия.
Поради друг много важен стопански приоритет на територията на Североизточна
България-зънопроизводството и необходимостта от провеждането на регионална
земеделска политика за съхранението на поземлените ресурсии в региона при развитието
на транспортната инфраструктура е необходимо възприемането на такива териториалноустройственни, технически и технологични решения, които в максимална степен да
минимизират негативните и въздействия.
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Стела Дерменджиева
THE EDUCATIONAL POTENTIALS OF A INTERACTIVE TRAINING IN
GEOGRAPHY AND ECONOMY
S. Dermendzhieva
Abstract: The planning, organization and carrying out of contemporary education in interactive educational
environment is a necessary choice, guaranteeing the effectiveness of the educational process. Possibilities for
realization of interactive educational process gives the great variety of methods and means, which transform
students from passive observers and consumers into active partners and creators of their own knowledge. The
clarification of the nature and diversity of interactive strategies, methods and techniques and the development of a
balanced theoretico-empirical model of interactive education in geography and economics will activate the
cognitive activity for forming of geographical literacy with its key characteristics.
Geographical education with the using of interactive forms and methods proves to be successful in the
development of geographical literacy in all of its components: knowledge, skills, emotions, activities.
Keywords: geographic education, intellectual skills, geographic literacy, interaction, interactive methods.

Поради големия интеграционен потенциал на географията като наука и учебен
предмет, мястото в учебния план, връзките с учебни предмети от Културно образователна
област (КОО) „Обществени науки и гражданско образование“ и от КОО „Природни науки
и екология“ дава основание за разработване и апробиране на интерактивна образователна
среда, основана на конструктивно-когнитивна концептуална рамка, явяваща се фактор за
формиране на географска култура и грамотност у учениците.
Конструктивно-когнитивната психология за интерактивното обучение, може
успешно да се интерпретира до равнище на конкретна вариативна образователна
технология с комбинация от интерактивни методи и техники, която да се приложи в
обучението по география и икономика чрез обосноваване на следните задачи:
 Да се концептуализират схващанията за същността и класификацията на
интерактивните методи в контекста на целенасочено формиране на географска
грамотност, за да се конструират модели на интерактивно обучение, съобразно със
спецификата на географското учебно съдържание.
 Да се уточни понятийният апарат с оглед на извеждане на концептуална рамка с
акцент върху познавателните, ценностните, нормативните и дейностните измерения на
географската грамотност във всички компоненти на образователния процес по география.
 Да се разработят варианти на интерактивни дидактически технологии с
комбинация от интерактивни техники, методи и с акцент върху сътрудничеството и
споделянето в познавателната дейност, за да се създаде стимулиращ контекст от учебното
съдържание в съответствие със заложените цели в държавните образователни изисквания
при разделите: „Природогеографски области в България“ и „Население, селища и
държавно устройство на България“.
Активността и интерактивността въвеждат диалогичност и взаимодействие между
субектите, така необходими и полезни за целите на ефективното обучение.
Преподавателят и обучаемият в интерактивната среда трансформират своите
функции и място в образователния процес в направления и степен, гарантиращи реално
качествено подобряване на резултатите от обучението.
Интеракцията е взаимно или реципрочно взаимодействие на две или повече лица с
определен ефект върху тях и включва общуване и сътрудничество при изпълнението на
една обща задача с взаимен резултат от нея.

Всеки участник в образователния процес се изявява със собствен принос в
развитието на учебната среда. Интеракцията спомага за изясняване на вижданията, за
толерантност в общуването. Тя предполага умение да се изслуша, възприеме, обсъди
друго виждане, мнение или отношение, различно от собственото.
Интерактивното обучение е сложна система, която включва интерактивни стратегии,
интерактивни технологии и интерактивни техники. Целта на интерактивното обучение на
първо място е да се развият у учениците умения за общуване.
Основанията на интерактивните стратегии се изграждат от социалнокултурните
теории за ученето, в които конструктивизмът, изследователският подход и когнитивната
рефлексия са взаимно свързани и имат приоритетна роля. Новата парадигма, чиято основа
се явява конструктивизмът и хуманистичното образование, определя промяната в
географското образователно пространство, включваща обосноваване на целите и задачите
– методология на обучението, промяна на образователните технологии, промяна в
педагогическия диалог и взаимодействие между преподавателя и обучаемия.
Изследователският метод определя начините за събиране на информация за
решаване на познавателния проблем и за определяне на ефективността на решението,
характерни за географската научна област, в контекста на която се развива творческо и
критично мислене. Рефлексията определя обективността и ценността на проведеното
изследване и на ползата от него за личностното развитие на обучаваните и за
прогресивната еволюция на географското образование.
Изясняването на същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи
и техники, и разработването на балансиран теоретико-емпиричен модел на интерактивно
обучение по география и икономика ще активизира познавателната дейност за
формирането на географска грамотност с нейните ключови характеристики.
Методът като път за постигане на целта в процеса на обучение намира най-ярък
израз в характера на взаимодействието между учител и ученици. Най-популярната
класификация на методите, използвани в обучението по география (обяснителноилюстративен, репродуктивен, изследователски) предопределя характера на дейността на
учителя (информатор, организатор, ръководител). Тези методи намират своеобразно
проявление в методиката на обучение по география. Например репродуктивният – при
изучаване на поредица от еднотипни обекти, а изследователският – при краепознавателна
дейност.
Терминът метод произлиза от гръцката дума “методос” - път за изследване, за
познание, за теория, за учене. Начините, чрез които се постига определена цел, които се
използват за изследвания или се прилагат в определен вид дейност, се определят като
методи. Методите на обучение изграждат процесуалната страна на технологията на
обучението. Чрез тях се осъществява връзката между учебното съдържание, процеса на
неговото усвояване от учениците и организацията и управлението на този процес.
Методът е конкретен вид съвместна дейност на учителя с учениците.
Един от акцентите в преподаването и ученето, осъществяван в системата на
образованието у нас през последните години, е поставянето на обучаваните ученици в
центъра на процеса на обучение. Това изисква развиване на ефективни методи и форми на
преподаване и учене, както и на среда за осъществяване на учене през целия живот и на
учене за цял живот.
Интерактивният метод означава метод на обучение, на преподаване и учене, който
включва техники за взаимодействие на общуващите помежду им и с учителя.
Същността на интерактивните методи на обучение се основава на усвояването на
нов познавателен опит в процеса на активно и добре организирано продуктивно
взаимодействие помежду си, с учителя, с компютъра, със самата природа и с различни
източници на информация относно географските проблеми на съвременността.
Интерактивните методи възприемаме като процедури, систематични начини,
съдържащи последователността от съвместните действия за постигането на определена

цел в географското образование. Те са начини за съвместна когнитивна дейност, в която се
взаимодейства един с друг, обменя се информация, моделират се ситуации, оценяват се
действия и поведение, потопяват се в реална атмосфера на сътрудничество за съвместно
решаване на реални проблеми на местно равнище в различни видове учебна дейност,
осигурява се качествено изучаване на географското учебно съдържание.
Интерактивни техники представят средствата за взаимното участие в едно отделно
действие, т.е. похвати и логически, технически средства на обучение, като например:
задаване на въпроси, осмисляне и формулиране на отговори, използване на работни
листове, приковаване на внимание, приложение на наученото, ангажиране, запаметяване и
други.
Интерактивни технологии (система от методи) и интерактивни техники (система от
похвати и средства) са възможни и необходими на всеки етап от учебния процес.
Интерактивното обучение е това обучение, което създава едновременно условия
(какво?) за повишена вътрешна активност както на преподавателя, така и на обучаемия
при тяхното взаимодействие и възможност (какво?) за външната им изява чрез гъвкави и
динамични методи (как?) в процеса на обучение (къде?) с умелото и компетентно
прилагане на съвременни динамично развиващи се средства на обучение от учителя
(кой?) в подходяща образователна среда (къде?), в урочните и извънурочните форми.
Интерактивните технологии са своеобразен вид личностно ориентирани технологии,
които умело съчетават дейностите, насочени към това, „какво да се учи” (съдържанието
на учебния материал) и това, „как да се учи“.
Технологията, алгоритъмът (как да се учи) взема приоритет като личностно
ориентиран подход пред теоретичната подготовка за географска грамотност (какво да се
учи).
Относно значението на интерактивните методи за създаване на нова образователна
среда извеждаме следното:

Figure 1. Значение на интерактивните методи

Приложението на интерактивните методи в обучението по география дава
възможност за задълбочаване знанията на учениците, включително теоретични,
емпирични и методологични за света, отделните континенти и страните в тях.
Все още липсва определяща класификация на интерактивните методи по ясно
разграничени критерии. Но интерактивните методи като мозъчна атака, казус, инцидент,
ролева игра присъстват в повечето класификации.
В „Методика на изследователската дейност по регионална география“,[2]
класифицираме методите на следните видове: драматизации, ситуационни игри,
симулационни игри (ролеви игри и ситуационни взаимодействия), дискусии, дебати,
работа по проекти, диалог, дебати, изследователски метод и определяме целите,
същността и значението на всеки от посочените методи, представяйки методическия ход
на цитираните методи като се акцентира върху идеите за приложение на отделните методи
и се привеждат примери [4 ].
Ситуационните методи предполагат максимално приближаване на учебния процес
до реалния живот. От особена важност е изборът на ситуация от действителността,
типична за даден вид човешка дейност. Различните аспекти на анализ на тази ситуация
подтиква учениците към търсене на алтернативни решения. По този начин се стимулира

тяхното мислене и се актуализират знанията и уменията им. Съществено за ситуационните
методи е, че прилагането им не се свързва толкова с придобиването на нови знания,
колкото със затвърждаване и творческо прилагане на вече усвоен учебен материал.
Стимулиращо е пренасянето на знания в нова ситуация и в условия на търсене на
оптимално решение.
Ситуационните методи представляват въвеждане в ситуация и анализ на ситуацията.
Андреев [1] разглежда три варианта:

Figure 3. Варианти на ситуацията

При използването на ситуационните методи се открояват следните етапи: посочва се
целта, която учениците трябва да достигнат; представя се съдържанието на ситуацията;
посочват се дейностите, които учениците трябва да извършат; формират се групите –
избира се отговорник, уточняват се правилата за работа; обсъжда се ситуацията в
групата, очертават се различни мнения, избира се едно от тях и се подготвят
доказателства за защитата; провежда се междугрупово обсъждане, анализират се и се
систематизират мненията на всяка група; формулират се изводи, оценяват се резултатите.
Имитационните, или подражателни методи, са игрови. Особено внимание
заслужават ролевите (симулативните) игри. Те се изграждат на базата на реални ситуации,
т.е. имитират действителността.
Костова [7] определя като ситуационни методи симулациите и игрите. В тях найчесто се използва методът на моделиране. Той се свежда до използване на метод на
аналогията, при който сложната оригинална система се заменя с опростен модел. Найшироко разпространената класификация на симулациите е според равнището на
абстрактност. Симулации са: Проучване на казус; Изпълнение на роли; Игрови
симулации; Машинни симулации.
Казусът е метод за моделиране и решаване на проблемни ситуации. Той може да се
използва вариативно в учебния процес. Ефективността от използването на казуси се
определя от обвързаността му с учебното съдържание, възрастовите особености на
учениците, умението на автора на казуса да поднесе ситуацията с въведение, изложение и
поставяне на задача, да бъде ясен, лаконичен и да не насочва към определено решение.
Казусите са структурирани по следния начин: цел - описание на конкретния случай,
предлагащ цялостна информация – практически задачи. Казусите описват реални
ситуации от практиката, като се основават на опит и са продукт на прилагане на подхода
за съвместно преподаване. Той се реализира на етапа на съставяне на казусите и при
необходимост за оценяване на резултати в индивидуална и/или групова работа.
Например чрез използването на казуса в обучението по география и икономика
учащите се търсят допълнителна информация с цел решаване на даден проблем.
Учениците разкриват причинно-следствените връзки между обектите, процесите и
явленията, т. е. казусът е фактор за изучаване на закономерностите в географската наука.
Ключов момент при прилагане на казусите в курса е дискусията. Тя е метод, който
през последните години се поставя на нови позиции в процеса на обучение. Това е особен
вид размяна на идеи и мнения по конкретна, ясно зададена тема. Не е необходимо
дискусията да завършва с вземане на решение. Изисква задълбочена подготовка по

тематиката, умение за излагане на аргументи, за анализ, сравняване, обобщаване,
пренасяне на знания. Обикновено стимулира творческото мислене, обективността,
смелостта да изказваш и отстояваш позиции. Обогатява и задълбочава знанията на
учениците, развива умения за проучване и събиране на информация, редуциране на
знанията според конкретиката на темата, представяне на проблематиката в различни
аспекти. Не може да се пренебрегне и фактът, че чрез нея се развива речевата култура на
учениците, умението им бързо, точно, вярно и логично да построяват отговорите си.
Развиват се комуникативни способности и междуличностни отношения.
Схематично идеите и изискванията към дискусията са представени във фигура 4.

Figure 4. Дискусионни методи

Методът мозъчна атака се използва за стимулиране на творческата активност на
учениците по дадена тема или въпрос. Работата се провежда с група ученици и включва:
генериране на идеи, анализ на проблемна ситуация, оценка на идеи и генериране на
контраидеи. Поощряват се шегите, репликите, непринудената обстановка. Учениците
свободно изказват идеи или мнения, които в момента не се обсъждат и оценяват.
Мозъчната атака продължава дотогава, докато не се изчерпят идеите или не завърши
определеното за изпълнението й време. От всички изказани идеи се избират найподходящите, които най-точно отговарят на поставения за разрешаване проблем.

Figure 5. Видове мозъчна атака като процедури

Използването на интерактивните методи (мозъчна атака, казус, ролева игра,
инцидент и казус) е фактор за формиране и развитие на емпиричните знания на
учениците. Уменията на учениците за извличане на географска информация, за
интерпретирането ѝ, за представяне и генериране на информация (съгласно учебната
програма) се постигат чрез използването на интерактивните методи за решаване на даден
проблем.
Основна идея на метода за разработване на проект е учене чрез действие.
Основата на даден проект е винаги „живото занимание с преживяната действителност, при

което с общи усилия се постигат едно или няколко решения за даден проблем, които
накрая се сливат в един продукт, в конкретен резултат“, Андреев [1].
Този метод обикновено се съчетава с други методи. В проектите по равноправен
начин, по една реална задача работят учители и ученици. Характерът на проектите се
определя от спецификата на учебното съдържание, възрастовите особености на учениците
и обхвата на тематиката му. Проектният метод преминава през следните етапи:

Figure 6. Етапи на проектния метод

1. Планиране на проекта – очертава се работната група, сферата на участие,
формулира се темата и се разпределят задачите; 2. Провеждане – преподаватели и
обучаеми работят според работния план: събиране на информация, провеждане на
интервюта, създаване на продукт, подготовка на презентации и др.; 3. Представяне на
продукта - презентация, постер и др.; 4. Оценяване.
Продукти на проекти с използване на възможностите на информационни технологии
могат да бъдат: урочна визуална презентация - представяне на теми от учебното
съдържание в урочната дейност; система за он-лайн обучение - изготвяне на материали,
предназначени за Интернет пространството.
Информационните и комуникационни технологии осигуряват разнообразие от
методи и средства, които разкриват възможности да се подпомогне образователния процес
като се отчитат индивидуалните потребности на обучаемите и да се изградят у тях важни
дигитални компетенции, необходими за постигане на икономика „основана на знанието”.
Направеният анализ на отделните методи на обучение от гледна точка на техните
предимства, ограничения, възможности за използване на интерактивни техники и на
въпроси за рефлексия ни даде възможност да подберем най-подходящите от тях за целите
на географското обучение.
Формирането на географската култура на учениците е резултат от прилагането на
съвременни образователни стратегии, основен компонент на който са интерактивните
методи на обучение. Те са един от възможните пътища за повишаване на качеството на
географското образование и за постигането на неговата цел, тъй като прилагането им води
до формирането на: нов тип взаимодействие, основано на интеракцията; нови
компетенции и личностни умения – способност за самостоятелно учене, усвояване на нови
методи на учене (в т. ч. интерактивни), критично мислене; креативност, учене през целия
живот; способност за рефлексия); нови умения – за работа с непрекъснато променящата се
информация, за отстояване на собствено становище, за работа в екип и др.
Основанията за използване на „интерактивни методи“ в обучението по география и
икономика се базират на:
 Изискванията на обществото към географското знание, обусловени от
образователната държавна политика в българското средно училище за преминаване към
нов тип обучение.
 Възможността чрез тях да се постигне формиране на географска култура,
компетенции и умения.
 Възрастовите и личностни особености на учениците – интерактивните методи
могат да се използват в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение.
Прилагането на информационни технологии и интерактивни методи на обучение
допринасят за активизиране
и повишаване качеството на уменията; стимулират
критичното и самокритичното мислене; формирането на положителна мотивация и
познавателни интереси; положително отношение към ученето и учебната дисциплина.

1. Проблемът за формиране на уменията не е нов, но е представен по нов начин от
гледна точка на информационните технологии.
2. Представлява новост от гледна точка на самостоятелната познавателна дейност
на учениците – да търсят информация, да я интерпретират и да я представят.
3. В настоящото диагностично изследване се предлагат методически решения за
използване на интерактивни методи – решаване на казус, изработване и защита на проект.
При реализация на тези методи се прилага специфичната за тях последователност от
дейности.
4. Реализирането на интерактивните методи на обучение е най-успешно при
груповата форма на организация на работа.Тя допринася за формиране на някои важни
учебно-познавателни умения, стимулира съревнованието между учениците и групите и
спомага за изграждане на организационни и изпълнителски умения.
5. Творческата самостоятелна работа допринася за разгръщане на силите и
възможностите на младите хора, повишава тяхното самочувствие и ги прави желани
партньори на учителя.
Това ни мотивира да се насочим към промяна на практиките на преподаване за
подобряване на географското образование и екологичната грамотност и отговорност с
надеждата, че използването на интерактивни методи на обучение, които разкриват
социалните аспекти на научните постижения и включват активни действия за подобряване
качеството на околната среда на местно равнище, могат да променят тяхното глобално
мислене.
Методическата литература показва разнообразие на схващанията за същността на
уменията и тяхната класификация. Приемаме и използваме за нуждите на настоящото
изследване определянето на уменията за правене на географски характеристики за найспецифични интелектуални умения в учебно-възпитателната работа по география.
Процесът за формиране на умения включва:

Figure 7. Процес за формиране на умения

Критериите и показателите в настоящото изследване се отнасят до приетите три
групи умения за получаване, интерпретиране и представяне на информация при изучаване
на География и икономика на България в 10 клас.
Техните същностни характеристики изразяваме чрез съответните показатели. При
изучаване на раздел ”Природни области на България”, като конкретни критерии и
показатели се определят дадените в таблицата
Table I. Критерии и показатели
характеристика на природна област

за формиране

на

умения

при

географска

Критерии
1. Умение
информация

за

събиране

на

2. Умение за интерпретиране на
информация

Показатели
1. Подбор на фотоси и картини,
чрез които се постига най- добра
нагледност.

Равнище на формираност
умее да подбира
частично
не умее да подбира

2. Подбор на оптимални
графични изображения за представяне
на даден проблем.

умее да подбира
частично
не умее да подбира

3. Селективност при извличане
на информация от Интернет

ниска
задоволителна
средна
висока
много ниско
ниско
средно
високо
много високо

1. Характеристика на природна
област по алгоритъм

2. Стопанска оценка на условия
и ресурси в природна област

3. Умение за представяне на
информация

много ниско
ниско
средно
високо
много високо
задоволителен
добър
много добър

1. Естетически вид

2. Използва оптимален обем
на текста

използва оптимален обем
не използва оптимален
обем

3. Лична ангажираност към
проблема

наличие
частична
липсва

Source: авторска адаптация на критерии и показатели
В раздел „Население, селища и държавно устройство на България” темата „Брой и
движение на населението” предполага определяне на други критерии и показатели.
Разликата се явява при показателите по отношение на втората група умения - за
интерпретиране на информация
Table II. Критерии и показатели за формиране на умения при „Брой и движение на
населението в България”
Критерии
1. Умение за събиране на
информация

Показатели
1. Подбор на фотоси и картини,
чрез
които
се
постига
най-добра
нагледност.

Равнище на формираност
умее да подбира
частично
не умее да подбира

2. Подбор на оптимални графични
изображения за представяне на даден
проблем.

умее да подбира
частично
не умее да подбира

3. Селективност при извличане на
информация от Интернет
2.
Умение
за
интерпретиране на информация

1. Характеризиране
населението

движението

на

2. Оценка на демографския потенциал
като фактор за стопанско развитие

3. Умение за представяне
на информация

1. Естетически вид

2. Използва оптимален обем на текста
3. Лична ангажираност към проблема

ниска
задоволителна
средна
висока
много ниско
ниско
средно
високо
много високо
много ниско
ниско
средно
високо
много високо
задоволителен
добър
много добър
използва оптимален обем
не използва оптимален обем
наличие
частична
липсва

Source: авторска адаптация на критерии и показатели
Предпочетените от нас интерактивни методи и форми на обучение, избраните
критерии и показатели за отчитане на резултатите от използването им съчетаваме с
подходящ инструментариум за провеждане на емпиричното изследване. За отчитане на
резултатите се използва подходяща степенна скала и съответна количествена оценка.

Figure 8. Избрани методи и форми за учебното съдържание

Уменията да се изработват постери, РР презентации и интелектуални карти могат
да бъдат оценени по пет показателя:

Figure 9. Показатели за оценка

С прилагане на подбраните интерактивни методи формирането на тези умения може
да се осъществява и затвърждава и в хода на уроците за нови знания. Важна роля за това
имат мултимедийните презентации, чрез които се синтезира, визуализира, по-бързо се
възприема, осмисля и прилага усвоеното.
Проведената експериментална работа с цел формиране на умения при използване на
интерактивни методи в обучението по география, дава основание да се направят някои
изводи:
1. Използването на интерактивни методи в процеса на обучение не е новост, но
придобива все по-голяма актуалност и те се оказват приложими в обучението по
География и икономика. Причина за това е, че прилагането им повишава интереса и
познавателната активност и подпомага процеса на формиране на умения.
2. Въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния
процес, каквито са работата и защитата на проекти и решаването на касуси, позволяват да
се рационализира планирането, проектирането, осъществяването, оценяването на
педагогическите дейности, провокира творческото мислене и самостоятелността.
3. Провеждането на настоящото изследване се сблъсква с проблеми главно от
технически характер – достъп до техника и липса на кабинет по география. Проблем се
явява и сравнително малкия брой часове в учебните програми, предвидени за изучаване на
География в гимназиалния етап.

4. Прилагането на интерактивност дава по-големи възможности да се формира
комплексното географско умение – правене на географска характеристика. Това се
потвърждава от статистическата обработка и анализа на резултатите от емпиричното
изследване. Процесът на формиране на това умение може де се управлява като се прилага
последователността от дейности, влизащи в състава на това умение: умение за събиране,
за интерпретиране и представяне на информация.
5. Изработването и защитата на проект – мултимедийна презентация повишават
интереса и мотивацията на обучаваните, защото учениците са по-сигурни и
ентусиазирани, когато партнират или влизат в роля при представяне на проекта;
6. Прилагането на проектния метод изисква спазване на определена образователна
технология: Планиране на проекта; Провеждане; Представяне на продукта - презентация;
Оценяване и анализ на резултата.
7. Използването на подобни методи в обучението по география и икономика
стимулира творческото и аналитично мислене, спомага за формиране и усъвършенстване
на уменията. За разлика от повечето интерактивни методи, повишаващи познавателната
активност на учениците, мултимедийните презентации не отнемат много време за
представяне в клас. Напротив, систематизираната информация се възприема по-бързо и се
освобождава времеви ресурс за решаване на допълнителни задачи.
След проведената експериментална работа, отчетените резултати и направените
изводи, могат да се направят някои препоръки.
1. Поради повишения интерес на учениците и резултатите от проектната работа,
определено може да се заключи, че те както и интерактивните методи имат място в
обучението по география. Реални възможности за реализирането им дават почти всички
теми от ядро „География на България”. Имайки предвид направения извод за
организацията на работа по проект и голямият дял самостоятелна дейност на учениците,
препоръчително е учителят да поставя много точно задачите за самостоятелна работа и да
осъществява постоянен контрол.
2. Тъй като подготовката на един проект е свързана с осигуряване на допълнителна
информация, добро познаване на възможностите на различни програмни продукти и
Интернет, препоръчително е интегрирането или консултирането с преподаватели по
Информатика и Информационни технологии.
3. Препоръчително е използването на интерактивни методи и форми за организация
на обучението, но то изисква много труд и от двете страни. Въпреки отчетените високи
резултати с приложението им не бива да се прекалява.
Интерактивните методи на обучение като начини за съвместна когнитивна дейност
на учениците, в която те взаимодействат един с друг, обменят информация, моделират
ситуации, оценяват своите действия и поведение, потопяват се в реална атмосфера на
сътрудничество за съвместно решаване на реални проблеми на местно равнище в
различни видове учебна дейност, осигуряват качествено изучаване на географското
учебно съдържание.
Същността на интерактивните методи на обучение се основава на усвояването на
нов познавателен опит от учениците в процеса на активно и добре организирано
продуктивно взаимодействие помежду си, с учителя, с компютъра, със самата природа и с
различни източници на информация относно геоекологичните проблеми на
съвременността.
Интерактивното обучение реализира на практика философията на конструктивизма и
на когнитивната психология като структурира учебния процес около потребностите на
ученика и социалната същност на познанието, като създава условия за социално
демократично общуване и творческо взаимодействие при конструиране на знания и
развитие на умения и компетентности.

Bibliography:
1. Аndreev, M. (1996). Protsesat na obuchenieto. Didaktika. S., UI „Sv. Kl. Ohridski”
2. Dermendzhieva, S. (2001). Metodika na izsledovatelskata deynost po regionalna geografiya. V.
Tarnovo: UI “Sv. sv. Kiril i Metodiy”, 328 s.
3. Dermendzhieva, S., P.Sabeva. (2008). Traditsionni i inovatsionni metodi v obuchenieto po
geografiya. –V: Balgariya, balgarite i Evropa – mit, istoriya, savremie, T.2, V. Tarnovo, UI “Sv. sv. Kiril
i Metodiy”, s. 389 – 409.
4. Dermendzhieva, S., P. Sabeva, B. Dimitrova (2010). Geografiya i obrazovanie. Metodika na
obuchenieto po geografiya, Parva chast.,V. Tarnovo: UI „Sv. sv. Kiril i Metodiy”.
5. Dermendzhieva, S., R. Vladeva. (2012). Savremenni problemi pred geografskoto obrazovanie,
V: Mezhdunarodna konferentsiya „Geografski nauki i obrazovanie“, s. 43-51.
6. Gyurova, V., V. Bozhilova, V. Valkanova, G. Dermendzhieva. (2006). Interaktivnostta v
uchebniya protses ili za ribarya, ribkite i ribolova. S., Аgentsiya Evropres.
7. Kostova, Z., Vladimirova, E. (2011). Interaktivno obuchenie: sashtnost, trudnosti, teoretichni
osnovi i kritichni otsenki. Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika. br. 3, s.203-238
8. Tedesko, H. K. (1994). Po povod na metodite na obuchenie - V: Strategii na obrazovatelnata i
nauchnata politika, 3, 12-17.
9. Beaumont, J. R., S. W. Williams. (1983). Project work in the geography curriculum. An
advanced level primer. Londress
10. Patton, G. V., D. S. Sawicki. (1986). Basic methodos of policy analysis and planning. Prentice
Hall.
11. Taylor, N., Littledyke, M., Eames, Ch. & Coll, R. K. (2009) Environmental education in
context. An international perspective on the development of environmental education. Sense Publishers,
Rotterdam/Boston/TAIPEI pp. 329 https://www.sensepublishers.com/files/9789087909635PR.pdf
12. Yildiz, P. (2008). Interactive methods of design education as the principles of social implicaions
of modern communities. World Academy of Science Engineering and Technology, 38, p. 435-440
Стела Дерменджиева, проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, stellamalcheva@
yahoo.co.uk
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ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOGRAPHERS AND REGIONALISTS
(APGR) – MOTIVATIONAL PURPOSES, ORGANIZATIONAL CHALLENGES AND
STRATEGIC OBJECTIVES
Marin Roussev
Abstract: The report presents the creation of the Association of Professional geographers and regionalists
(APGR), its goals, objectives, organizational structure, problems of functioning and perspectives for development.
The main emphasis of the report is the regional structure of the association and events for its strengthening. Also
indicated are the first successful attempts to establish contacts with international NGOs of geographers and
regionalists. APGR initiate a constructive dialogue with the Ministry of Education and Science concerning the new
regulations.
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organizational structure, sustainable development, public image of geography, regulated profession, regional
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Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) е сдружение в
обществена полза с нестопанска цел. Учредена е през май 2014 г., а през юли същата
година е вписана в Регистъра на юридическите лица в съответствие със законовите
изисквания в Република България (Решение на Софийски градски съд № 1/11.07.2014 г.,
дело № 409/2014 г., парт. № 21033, том 438, стр. 30).
Учредителите на АПГР са представители на Висши училища и БАН. Ръководствата
на нейните регионални структури са представители предимно на основни и средни
училища във всички административни области на страната.
Важна същностна характеристика на Асоциацията е свързана нейното наименование.
То изразява взаимните връзки между фундаменталното научно значение на географската
наука, от една страна и регионалистиката с нейното прагматично приложно значение, от
друга. Името на АПГР е опит да насочим общественото внимание към водещата научна
роля на географията и ключовото й приложно значение за регионалистиката. В съчетание
с конкретни текстове от Устава и Правилника, това е своеобразно послание към широк
кръг от потенциални нейни членове: географи, специалисти по науки за Земята или
интегрирани с географията природни и обществени научни направления, използващи
регионални изследователски подходи, както и всички, признаващи значимостта на
пространствения географски анализ за целите на устойчивото развитие в България.
Сред основните мотиви на учредителите на сдружението и неговите регионални
ръководства изпъкват някои неблагоприятни тенденции по отношение на обществения
статут и имидж на географската наука, възможностите за практическото й приложение в
регионалните управленски практики, състоянието на училищната и университетската
география география. Това са достатъчни поводи да се търси изход от задълбочаващите се
организационни проблеми, породени от бездействието на последните десетилетия.
Убедени, че проблемите са тежки и е възможно да се задълбочат, ние предприехме стъпки
за институционално изграждане и укрепване на географското представителство в
страната. Смятаме, че то трябва да е истинско, поради което си поставихме за задача
изграждане на здрава мрежа от регионални клонове на Асоциацията. Българската
географска колегия се нуждае от организационно единство и институционално
провеждана политика за опазване на постижения, градени над един век.

Управителният съвет на АПГР приема идеята за повишаване на обществената
значимост на географията в България като кауза с дългосрочен характер. Това пряко
кореспондира с главните целите, заложени в Устава на АПГР:
-Използване на научния, приложния, образователния и възпитателния потенциал на
географията и регионалистиката.
-Представяне значимостта на географията, регионалното развитие и регионалната
политика при формиране на гражданското общество.
-Подобряване на географската и регионалната култура на български граждани и/или
граждани на Европейския съюз.
-Развитие на географията, регионалистиката и приложените им области
-Развитие на училищното образование и възпитание по географски и регионални
науки.
-Прилагане на географски и регионални подходи при интердисциплинарни научни
изследвания за оптимизиране на администрацията и управлението в България.
-Представяне постиженията на българските географска наука и образование в
България и чужбина.
-Разпространяване и обмен на педагогически опит при преподаване по география и
регионалистика.
-Развитие на международна научна, приложна, образователна и възпитателна
дейност чрез география и регионалистика.
-Взаимодействието между географи и регионалисти от интегрираните с географията
професионални научни направления и специалности.
-Легализиране на професията географ чрез включването й в Списъка на
регулираните професии в Република България,
както и със средствата за постигане на посочените цели:
-Провеждане на национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми и
други научни, образователни и възпитателни мероприятия.
-Организиране на клубове, библиотеки, постоянно действащи семинари и други
научно-образователни организационни форми в регионалните центрове на България.
-Сътрудничество с централните и регионалните държавни органи.
-Подпомагане на издателска дейност в областта на географията и регионалното
развитие.
-Обсъждане и публикуване на становища по отношение на публикации, литература,
планови и нормативни документи.
-Подпомагане на обучението на ученици, студенти, докторанти и специализанти.
-Екпертни оценки на стратегии, програми, стандарти и нормативни документи,
засягащи образованието по географски и регионални науки.
-Съдействие на държавните научни, образователни и културни органи, както и на
неправителствени организации за повишаване квалификацията по географски и
регионални науки.
-Съдействие на научни и образователни институции при провеждането на конкурси,
викторини и състезания по географски и регионални науки.
-Предложения за номиниране и присъждане на отличия и награди за научни,
приложни, образователни и възпитателни постижения по географски и регионални науки
и приложните им области.
Бързото организационно изграждане на АПГР и нейните регионални клонове е
своеобразен индикатор на натрупаните с десетилетия проблеми, свързани с обществения
статут на българската география. Особено чувствителни са те в основното и средното
училище. Това пролича още при първите организирани консултативни срещи с
представители на географската колегия в отделни региони на страната (фиг.1–фиг.4).

Фигура 1. Учредително събрание на
АПГР-Плевен, 6 октомври 2014г.

Фигура 2. Учредително събрание на
АПГР-В.Търново, 22 октомври 2014г

Проблемите на географската наука и образование в България са многопластови.
Засягат както нейната концептуална и институционална същност, така и редица аспекти с
приложен характер. Университетската география е в значителна степен откъсната от
проблемите на географията в средното училище. Съвременната ни регионална политика се
провежда от широк набор специалисти в различни области, но често те са с крайно
недостатъчна географска подготовка – нещо, което продължава да тласка развитието на
страната към задълбочаване на териториалните диспропорции.

Фигура 3. Учредително събрание на
АПГР-Пловдив, 25 април 2015г.

Фигура 4. Първа Работна среща на регионалните координатори и секретари на АПГР – София, 9-10 май 2015

Въпреки очевидното признание на значимостта на географското познание, отразено
в неотдавна гласувания от Народното събрание нов Закон за предучилищното и
училищното образование, предложените нови, но тайно разработени, държавни
образователни стандарти отново принизяват реалното представяне на географията в
българското училище.
АПГР е насочила своето послание към близо 2000 колеги-географи от цялата страна.
Около 1300 от тях вече са се включили активно по един или друг начин в нейните първи
инициативи. Около 1000 са вече официално подадените молби и документи за членство в
Асоциацията, като броят им се увеличава ежедневно. По-голямата част от тях са на
преподаватели в основни и средни училища. Активна организационна позиция имат и
представители на СУ „Св. Кл. Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, БАН.
Освен сред училищните преподаватели започваме активна дейност по привличане и
на географи, упражняващи други професии, а в средносрочна перспектива – и спрямо
други специалисти, използващи регионални изследователски подходи.
Особено активна е организационната дейност в АПГР по изграждане на регионални
клонове на Асоциацията. Днес такива са вече изградени във всички областни
административни центрове на страната (фиг.5). След изграждане на функционираща
мрежа от регионални клонове в областните градове, Управителният съвет на АПГР,
съвместно с някои от регионалните ръководства предприе и първи успешни стъпки по
изграждане на общински секции. Положителни примери в това отношение са успешно

изградените секции в Дупница, Самоков, Карлово, Казанлък, Нова Загора, Карнобат. В
момента се работи по изграждането на такива секции в Етрополе, Айтос, Лом, Сливница,
Пещера и всички потенциални вторични областни центрове на страната.

Фигура 5. Изградени регионални клонове и общински секции на АПГР (брой на
участващите географи в инициативите на АПГР – януари 2016г.)

Определени успехи са постигнати и по отношение на първите опити на АПГР да
изгражда международни контакти:
-От 25 до 28 август 2015 г. в Лисабон се проведе 55 конгрес на Европейската
асоциация по регионална наука (ERSA), която е организационно поделение на
Международната асоциация по Регионална наука (RSAI). Представител на конгреса е
членът на Управителния съвет на АПГР – доц. К.Стойчев, който изрази официално
заявката на АПГР за членство в ERSA/RSAI (фиг.6).

Фигура 6. К.Стойчев и председателят на
ERSA А.Родригес-Посе –Лисабон,26.08.2015г.

Фигура 7. Ася Богоева и Теодора Малинова
5 конгрес на EUGEO–Будапеща, 31.08.2015г

-От 30 август до 2 септември 2015 г. в Будапеща се проведе 5 конгрес на
Организацията на географите от ЕС – EUGEO. АПГР участва с 2 свои представители на
конгреса, които изразиха официално желанието на АПГР за членство в EUGEO (фиг.7).
Начинът, по който бяха приети нашите представители и изразените официални
становища от страна на ръководните органи и на двете посочени неправителствени
организации, показва положителното им отношение към желанието ни да се включим към

към структурите и инициативите на ERSA (RSAI) и EUGEO. АПГР вече предприема
конкретни стъпки в това отношение.
През първите години от своето функциониране АПГР фокусира своето внимание
предимно към проблемите на училищната география. Според нас там е основният ключ
при изграждането на дългосрочна стратегия за подобряване статута на географията в
българското общество, за преоценка на нейния потенциал при преодоляване на
значителните регионални диспропорции в страната.
Вече имаме няколко инициативи, свързани с предложения към Народното събрание
и МОН за корекции в нормативната база, засягаща заетостта на учителите по география и
икономика и другите предмети от културно-образователна област „Обществени науки и
гражданско образование“. Опитваме се да изградим конструктивен диалог с
Министерството на образованието и науката, отнасящ се до новия Закон за
предучилищното и училищното образование и свързаните с него подзаконови нормативни
документи.
Перспективите и предизвикателствата пред АПГР са многопосочни. Надяваме се на
подкрепа от страна на всички географи и представители на интегрираните с географията
регионални приложни направления!
Призоваваме всички, които желаят да станат членове на АПГР и/или желаят да се
включат в нейните инициативи, да ни пишат на apgrbulgaria@gmail.com ! Нашата
интернет страница е apgrbg.com.
Доц. д-р Марин Русев, СУ „Св. Кл. Охридски“, Геолого-географски факултет,
rusevm@abv.bg

ГЕОГРАФСКАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В
ПЕТИ КЛАС
Петя Събева
THE GEOGRAPHIC INFORMATION AND THE DIGITAL COMPETENCES IN
THE FIFTH GRADE
Petya Sabeva
Abstract: The research is directed to several key didactic problems, which can be found in the contemporary
geographical education (in junior high school stage in particular) in Bulgarian schools, in the period of its
reformation. The answers of the following questions have been sought: What is the projection of the commitment
between geographical information and digital competence in the normative framework? To what extent do digital
literacy and competence influence the formation of geographic culture in students? Is there a specific information
element, which stimulates the interpretation of Geography for educational purposes?
Key words: geographic information, information literacy, digital literacy, digital competence, didactic
determinants

Една нова визия за бъдещето има нужда
преди всичко от нов поглед към миналото.
Тиодор Зелдин

Съвременното образование е свързано с потребността от прилагането на нови,
действени подходи и принципи към неговата организация. От настояща гледна точка те са
необходимото условие за качествено географско обучение. Защо? Защото се променени
приоритетите. Социалните очаквания към качеството на образованост през ХХІ век
предполагат спрямо географската такава не само натрупване на фактологични знания, а
по-скоро усвояването на система от умения и компетенции, свързани с намирането,
анализа и критичното възприемане на географска информация. Всичко това в директна
взаимообвързаност с продължаващото образование и самообразование.
За да се отреагира адекватно на реалността, конструкцията на образователната
география би трябвало да предполага възможността за поетапно формиране на комплекс
от личностни качества в обучаемите, сред които могат да се откроят:
 възможността за бърза, гъвкава адаптация към динамично променящи се житейски
ситуации чрез осъзнато и устойчиво формирани умения да се прилага географското
познание при вземането на решения;
 да се мисли самостоятелно и критично, което означава да се разграничават
житейски или професионални проблеми и рационално да се достига до тяхното
решение чрез географски аргументи;
 умение да се генерира творчески и принципно нови идеи, свързани с грамотното
използване на географска информация.
Именно динамизма на географската информация, чиято съдържателна същност,
структурна взаимообвързаност с тази от други науки и научни направления и
многообразието на формати за нейното представяне е в основата на дидактическата
интерпретация на корелационната й взаимообвързаност с възможностите на
организираната дигиталната учебна среда, в която се потребява от обучаемите.
Ако се подходи семантично, то в превод от латински език information означава
„осведомяване, разяснение или изложение“ [по 6].
В съчетанието с „географска“ информацията може да се тълкува като съвкупност от
сведения, данни, описания, знания за географски обекти, процеси и явления, независимо
от начина на тяхното представяне. Основните функции на географската информация са да
разкрива техните свойства, признаци и характеристики при използването като основа за
детерминираност на пространствената локализация.

Използването на географската информация в образователната география е
традиционно обект на изследване от методиката на обучението. За класически модел се
възприема групирането й според източниците в пет основни групи, представени в
различна детайлност в основните дидактически средства за обучение.

Фигура 1 Основни източници на географска информация за целите на училищното обучение

Чрез цифри или числови изражения се представят количествени параметри на
изучавани географски обекти най-често тогава, когато целта е да се проследят в динамика.
Основен проблем при тази група итформационни източници е бързата загуба на
актуалност, която трудно се компенсира в реалната учебно-преподавателска дейност.
Думите (или набора от тях) са в пряка обвързаност с терминологичната и понятийна
грамотност, както и с тълкуването на географска проблематика. Знаците и символите
заемат висок относителен дял в географското съдържание, тъй като са свързани със
специфичната семантика на географската карта и картните изображения. „Разкодирането“
им във вербална форма е предизвикателство пред обучителите и обучаемите. Изображе
нията на обекти, процеси и явления (най-често в статичен, двуизмерен, растерен формат)
позволява тълкуването както на явна, така и на контекстна географска информация.
Източниците на географска информация най-често се групират по два основни
признака: според степента на обобщеност (първична–необработена и вторична–обработена,
систематизирана, анализирана и подредена по определена логика информация) и според
формата на представяне (фиг.2).

Фигура 2 Групиране на източниците на географска информация според формата на
нейното представяне

В класическите постановки липсва групата на мултимедийните източници на
географска информация. Според нас, очевидна е необходимостта те да бъдат изведени
като основна спрямо информационното обезпечаване на географското познание в
съвременната дигитализирана образователна реалност.
Географията като наука и учебна дисциплина е особено подходяща за мултимедийно
представяне на образователното съдържание поради възможностите за визуализиране на
отдалечени обекти или на такива, разположени на труднодостъпни места; на процеси,
които протичат твърде бързо или бавно, т.е. става възможно придаването на атрактивна,
информационна и мултимедийна публичност на обекти и явления, която да провокира
формирането на завършени географски представи. Разработването на мултимедийните

средства, използващи дидактически обосновано и пълноценно многоканалните варианти
за предаване на информация, са база за успешното осъществяване на системно географско
обучение.
В действителност този процес на обособяване на визуални и звукови образи, може да
се отнесе към образователното "въображение" на електронните ресурси за обучение.
Подходящият избор на знаци стимули и тяхната комбинация формират уникален невербален език, който генерира нов смисъл на възприемане на информация. Използването му
предполага обособяването на познавателни „възли“, в които се преплитат аудиовизуалното и вербалното измерение на конкретна географска информация.
Формирането на умения за използването на основните източници на географска
информация са в пряка обвързаност с три от осемте компонента на грамотността в
дигиталната епоха: базова, научна и визуална. Подборът, системността и логичността на
географската информация бе трябвало да са обвързани директно с тълкуването на
понятието „информационна грамотност“.
В програмата на ЮНЕСКО „Образование за всички“ информационната грамотност е
дефинирана като „способност за достъп и използване на различни източници на
информация за решаване на проблема с необходимостта от информация“ [5, p.150].
Насочена е към развитие на сложен набор от критични умения, които позволяват на
хората да изследват, да търсят отговори, да общуват и да разбират потока от идеи в бързо
променящата се технологична среда.
Като основни компоненти за оценка нивото на формираност на информационната
грамотност се определят възможностите на обучаемите да определят:
 от каква информация имат потребност (идентифициран съдържателен обхват);
 къде да намерят източниците на информация;
 чрез какъв инструментариум да анализират информационните ресурси;
 как да синтезират информацията от различни източници;
 под каква форма да представят оценъчния продукт.
Формирането на информационна грамотност в нет-поколението е в пряка
обвързаност с дигиталната грамотност – понятие, въведено през 1997 г. от Пол Джилстер
в едноименната му книга [2].
Дигиталната се разграничава от традиционната грамотност поради множеството
формати за разбиране, оценяване и използване на информация, които компютърните
технологии предоставят. Определя се като решаваща спрямо формирането и системното
изграждане на умения за оценяване и интерпретиране на информация, които са
интегрирани във възможността да се използват различни източници.
В последващите изследвания на дигиталната грамотност, свързани с автори като
Хортън [3], Ала-Мутка [1], Мартен [4] и др. постепенно се диференцират четири основни
вида грамотност, свързани с използването на ИКТ в пряка обвързаност със способността
на се възприема и тълкува информация в различна степен на задълбоченост.

Фигура 3 Компоненти на дигиталната грамотност

Понятията „дигитална грамотност“ и „дигитална компетентност“ се разграничават
спрямо целите и дидактическите възможности за тяхното формиране в образователното
пространство. Дигиталната грамотност се определя като интегративно качество, свързано
с умения и компетентности в пряка връзка с контекста на обучението и проблемите на

реалния живот. Притежавайки я, в обучаемия се формира увереност, че е в състояние да се
ориентира в разнообразието от информационни канали и ресурси; да оцени
достоверността, актуалността, надеждността и точността на информацията и да упражнява
по-интензивен контрол върху собственото си обучение. Или не толкова съществени са
техническите умения, а тези за критично и ефективно използване на информация.
Съотнесена към географското обучение, качествено формираната дигитална
грамотност позволява:
 извличане на точната географска информация в реално време;
 разграничаване на географската информация от географското познание;
 интелигентни варианти за измерване на географските умения и компетенции;
 ясно планирано управление на дуалната процесуална система „обучаем-обучаващ“.
Дигиталната компетентност се възприема като една от ключовите компетенции за
учене през целия живот. Поради специфичността й позволява обвързаност с всяка от
останалите, но най-вече с уменията за учене. Общото в многобразието от дефиниции е, че
се възприема като увелено и критично използване на технологиите на информационното
общество за работа, свободно време и комуникация. Спрямо образователните й проекции
предполага умения на обучаемите да използват свободно цифровите технологии
(компютри), софтуерни приложения и база данни в процеса на обучение. Ако се стесни
фокуса върху географското обучение, то могат да се обособят основните акценти, които
маркират съвременната визия за географска дигитална компетентност, а именно:
идентифициране, локализиране, достъп, извличане и организиране на информация с
географско съдържание с цел гъвкав, критичен и креативен начин за решаване на
проблеми с географски измерения.
Как е интерпретирана взаимовръзката „географска информация – дигитална
компетентност“ спрямо обучението в пети клас?
Сравнителният анализ на действащата нормативна рамка (ДОИ за учебно
съдържание, учебна програма по география и икономика за пети клас) и тази в проект
(Наредба за общообразователната подготовка, Държавен образователен стандарт за
общообразователна подготовка, учебна програма по география и икономика за пети клас)
спрямо изискванията за работа с географска информация и формирането на дигитална
компетентност, представен в синтезиран вид, показва следното (табл.1)
Таблица 1. Сравнителен анализ на нормативните документи, определящи географското
обучение (конкретизирани спрямо пети клас)
Действащи нормативни документи
 понятието„географска информация“ се
свързва с ядро 5. Източници на информация и
работа с тях (използвани са активни глаголи
като: разпознава, разграничава ...)
 понятието „дигитална компетентност“
или негови производни липсват в нормативната рамка

Нормативни документи в проект
 понятието „географска информация“ е
възприемано в по-широк контекст (използва, идентифицира, представя)
 понятието „дигитална грамотност“ не е
използвано в стилистиката на списването на
нормативните документи
 „дигиталната компетентност“ е определена като една от 9-те групи ключови
компетентности
 в учебната програма за пети клас дигиталната компетентност е обвързана с търсене,
събиране,
представяне,
обмен
на
информация

Изводите, които могат да се направят, са в директна обвързаност с реални или
потенциални дидактически проблеми в следните три дидактически аспекта:
 Необходима е (а не се констатира) дидактическа стратегия, използваща система
от технологии и инструменти, свързани с формирането на дигитална компетентност във
време и контекст, дефинирани от обучителя и/или обучаемите.

 Знанията и уменията на обучаемите да използват информационно-комуникационните технологии в географското обучение могат да се използват за различни
цели, да реализират разнообразна подкрепа на учебно-познавателния процес, но
задължително изискване е да са обединени от обща методологична визия.
 Повечето интерпретации се фокусират върху технологията, а не върху ученето
като процес.
 Институционално-центрираната система за разработване на нормативните
рамки би трябвало да се замени с експертно-центрирана, каквато е практиката в
преобладаваща част от страните с качествено регулирани образователни практики.
Очевидна е необходимостта да се изправим лице в лице с проблемите в
регламентацията на географското образование, част от които се проявяват с години (напр.
съотнесимите към подбора и качеството на географската информация), а други са
имплицитно заложени поради липсата на адекватност в наложени административни
решения. Последните са израз на мярата в институционалното тълкуване на понятието
„географска образованост“. И в тази връзка е логично възникващият въпрос: Ако това е
визията, то какви ще са мултиплициращите ефекти? Защото в момента не са очевидни
основните дидактически компоненти, които обвързват обучението по география и
икономика с дигиталната компетентност, а именно:
 ясно дефинирани цели, фокусирани върху нейните географски измерения;
 създаване на интерактивен интерфейс, съобразен с множеството променливи на
микросредата, в която се реализира учебно-познавателния процес;
 разработване на качествени формати за мотивирано споделяне на географска
информация между обучаеми и обучители;
 последователност в планирането и провеждането на дидактически процедури за
изграждане на дигитална грамотност и/или компетентност, основани на класическия
принцип за системност на обучението;
 обмислени варианти за рефлексия спрямо учебните постижения и тяхната
аргументирана качествена и количествена оценка.
Географията като наука и учебен предмет предполага успешността на съчетаването
на дигитални (като възможност за интерпретация на географска информация в различни
формати) с традиционни методи в географското образование, т.е. кодира в себе си
потенциал за иновиране в учебно-познавателния процес.
Позитивите от прилагането на дигиталните образователни ресурси се изразяват в
използване на почти неограничена информационна база данни в учебния процес, което е
немислимо при традиционните дидактически средства; по-качествена организация и
провеждане на различни форми на контрол и самоконтрол; икономисване на учебно
време. Ясно е, че това е дидактическа ниша, която все по-интензивно ще се използва.
Въпросът е в това, доколко „посоката“, която се определя на ниво нормативна рамка,
отговаря на съществуващите дисциплинарни потребности и на социалните очаквания към
образователната география в средното училище.
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ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА –
РЕСУРС ИЛИ РАКУРС В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
Росица Владева
ELECTRONIC TEXTBOOKS IN GEOGRAPHY AND ECONOMICS –
RESOURCE OR ANGLE IN THE LEARNING PROCESS
Rositsa Vladeva
Abstract: Electronic textbooks in Geography and economics from 5 to 7 grade are another sours of
geographical information which when properly applied can lead to increased interest in the subject and facilitating
the learning process.
In this form it does not meet all requirements for establishing an electronic textbook and contents its
individual elements. Despite of the opportunities offered, the electronic textbook, it is used by a few teachers in
Geography and economics in their immediate practice due to necessary facilities, shortage of educational time,
having a good computer competence and time for approbation of different versions of a particular pedagogical
design. изисквания за съставяне на електронен учебник, а съдържа отделни негови елементи.
The purpose of the study is to undergo analyses options of textbooks in Geography and economics with
electronic components using the method of content-analyze to identify opportunities that provide a resource for
learning process.
Key words: electronic textbooks in Geography and economics

Тенденциите в съвременния образователен процес в СОУ са насочени към
разнообразяване на източниците на информация и прилагане на „облачни технологии“,
които да съдействат за повишаване на мобилността, достъпността и актуалността на
образователните ресурси. При тяхното използване важно място заема разработването и
внедряването на различни видове електронни образователни ресурси.
Основен вид електронен образователен ресурс е електронният учебник. Като вид
електронно помагало той би следвало да предоставя възможности за:
- адаптация на елементите на съдържанието и потребителския интерфейс според
индивидуалните нужди на обучаващия се и неговото моментно ниво на знания;
- използване на допълнителни средства за въздействие на обучаемия чрез мултимедийни
компоненти на електронния учебник с анимационни модели, видеофрагменти;
- явяване като удобен механизъм за навигация и семантично търсене, вкл. и във външни
обр. ресурси и портали с цел осигуряване на широк набор от материали по дадена тема;
- наличие на интерактивни и адаптивни тестове за проверка на изучения материал, които
могат да съдържат интелигентна настройка за определяне на пропуски в знанията и
последваща концентрация върху тестване на идентифицираните пропуски и др. [1, 13].
Чрез създаването и използването на електронни учебници в учебния процес по
география и икономика, които да предлагат посочените възможности се очаква да се
повиши функционалната грамотност на учениците при използване на придобитите знания
и умения в ключови познавателни области, като те анализират, осмислят и представят
решение на проблеми в многообразие от ситуации, близки до реалните [2, с. 5].
Цел: Да се подложат на анализ вариантите на учебници по география икономика с
елементи на електронни, за да се откроят възможностите, които предоставят като ресурс
за процеса на обучение.
Методология: Реализирането на целта се осъществява чрез прилагане на методите
сравнителен анализ и контент-анализ.
Качеството на електронните учебници като вид електронно-образователни ресурси е
свързано с голям брой показатели, които отчитат качеството на учебното съдържание и се
определят от актуалността на материала, неговата структура, пълнота, съответствие на
образователните потребности и държавните стандарти [3]. Същевременно те трябва да

притежават определени свойства на информационните образователни ресурси като
научност, достъпност, проблемност, нагледност, адаптивност, интерактивност.
Във всеки учебник могат да се обособят два основни структурни компонента –
съдържателен и процесуален, а в електронните към тях се добавят още два – управляващ и
диагностичен. Те изпълняват важни функции за управление на отделните компоненти и за
съхраняване на статистическата информация при работа с конкретните програми.
Съществуващите в географското образователно пространство у нас учебници за
СОУ в електронна форма не отговарят на посочените комплексни изискванията и поради
това приемаме, че те са учебници с елементи на електронни. Учебниците са за V, VІ и VІІ
клас на издателство „Просвета“ [4,5,6]; „Булвест 2000“ [7,8,9] и „Анубис“ [10,11,12]. Всички
учебници се четат с помощта на електронен четец, могат да актуализират информацията и
притежават учителски панел. Въпреки сходните черти се отчитат с определени различия
по отношение на техническото оформяне и възможности за използване.
В учебниците на „Булвест 2000“ и „Анубис“ навигационната лента предоставя
възможности за: връзка със съдържанието; директен избор на страница; показване на
скрити връзки; инструмент за очертаване на област от екрана, която маже да се маркира,
увеличава, огражда; водене на бележки от преподавателя в изведена страница, където
може да се съхраняват текстови документи; прозорец за промяна на мащаба и преместване
на увеличеното изображение.
В учебниците на „Просвета“ учителският панел е с възможности за: селектиране,
маркиране, затъмняване, оцветяване, чертане, калкурилане и изтриване; водене на
допълнителни бележки, които се виждат само от учителя; добавяне на отметки; търсене на
страници, думи и фрази; включване и изключване на звука; показване на съдържанието в
допълнително поле и отпечатване на посочени страници.
Една от съществените разлики между традиционните учебници по география и
икономика и тези с елементи на електронни, освен технологията на създаване, е наличието
на допълнителни връзки, чрез които е възможно използването на допълнителни ресурси.
Това обуславя избора на показателите за анализ в Табл. 1.
Табл. 1 Контент-анализ на учебници с елементи на електронни по определени показатели
Теми с допълнителни връзки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учебник по география и
икономика
Издателство „Анубис“ V клас
Издателство „Анубис“ VІ кл.
Издателство „Анубис“ VІI кл.
Издателство „Булвест“ V кл.
Издателство „Булвест“ VІ кл.
Издателство „Булвест“ VІI кл.
Издателство „Просвета“ V кл.
Издателство „Просвета“VІ кл.
Издателство „Просвета“VІI кл
Средна аритметична стойност

Обем (стр.)
111
127
136
139
162
151
120
144
138
136

Общ брой
теми
47

брой
17

отн. дял в %
36,2%

50
50
48
46
42
46
47
45
47

18
15
17
14
18
12
14
13
15

36,0%
30,0%
35,4%
30,4%
42,9%
26,1 %
29,8%
28,9 %
31,9%

При учебниците на различните издателства средната аритметична стойност на
темите с допълнителни връзки е 15 при средна аритметична стойност на брой теми – 47.
Най-голям е техният относителен дял в учебниците на „Булвест 2000“ – 35,5%, следват
„Анубис“ с 34,7% и „Просвета“ с 28,3%. При всички учебници средната стойност на
относителния дял на темите с допълнителни връзки е 31,9%. За да могат учебниците с
елементи на електронни да се доближат в по-голяма степен до електронните учебници,
следва да се увеличи броят на темите с допълнителни връзки. Техният относителен дял от
общия брой теми следва да е в интервала 50 – 70%.
Разпределението на темите с допълнителни връзки по типове уроци е неравномерно.
Логично преобладават препратки към уроците за нови знания, поради техния по-голям

брой. Не всички уроци за дейности са с допълнителни връзки. При препратките към
уроците за контрол може да се реализира проверка на отговорите. Това създава възможност
за тренинг на учениците. Контролните функции на учебниците биха се увеличили с
включване към допълнителните връзки на апарат от инвариантни тестови задачи.
В съдържателно отношение препратките в V клас са свързани с темите за строеж на
Земята, климат, природни ресурси, население на света, а в VІ и VІІ клас – с темите за води,
природни зони, население, стопанство и страни в отделните изучавани континенти.
Допълнителните връзки в отделните учебници са насочени към разнообразни източ
ници на географска информация. В учебниците на „Анубис“ и „Просвета“ те могат да бъдат
обединени в пет групи (Табл. 2,Табл.4), а в учебниците на „Булвест 2000“–в шест (Табл. 3).
В учебниците на различните издателства се отчитат различни съчетания на
преобладаващите източници на географска информация под формата на допълнителни
препратки. Техният разнообразен характер увеличава възможностите за онагледяване на
учебното съдържание, улеснява процеса на формиране на картографска култура и създава
предпоставки за засилване интерактивността при прилагане в процеса на обучение.
В учебниците на издателство „Анубис“ преобладава снимковият материал, следват
тестовите задачи и картографските материали (Табл.2). В учебниците на издателство
„Булвест 2000“ водещи са клиповете, следвани от снимките и картографските материали
(Табл.3). В учебниците на издателство „Просвета“ най-голям брой от средната
аритметична стойност заемат тестовите задачи, следвани от картографските изображения
и презентациите (Табл. 4).
Табл. 2 Контент-анализ на допълнителните връзки в учебници с елементи на електронен
учебник на издателство „Анубис“
Учебник по
Презентации
Карти,
Тестови
география и
Снимки
(външни
схеми
Клипове
задачи
общо
икономика
файлове)
брой

%

Издателство
„Анубис“ V кл.

брой

139

66,5

19

9,1

20

9,6

6

2,9

25

11,9

209

Издателство
„Анубис“ VІ кл.
Издателство
„Анубис“ VІI кл
Средна аритметична стойност

239

73,8

11

3,4

32

9,8

19

5,9

23

7,1

324

172

71,7

7

2,9

10

4,2

10

4,2

41

17,0

240

183

70,9

12

4,6

21

8,1

12

4,7

30

11,6

258

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

В учебниците на отделните издателства се отчитат определени достойнства и
недостатъци по отношение на съдържанието и качеството на изпълнение на
допълнителните източници на географска информация.
При сравнителния анализ в комплекта учебници с елементи на електронни на изд.
„Анубис“ се отчита, че много висок относителен дял заема снимковият материал, който е
с 70,9% от средната аритметична стойност. Относително нисък е делът на картографските
изображения–8,1%, клиповете–4,7% и презентациите–4,6%. С най-голям брой допълнител
ни връзки се отличава учебникът за VІ клас, при който се отчитат 66 пункта над средната
аритметична стойност, а с най-малко връзки е този за V клас – с 49 пункта под нея.
В учебниците на издателство „Анубис“ се наблюдават по-малък брой клипове, които
са с по-лошо качество от тези на издателство „Просвета“ по отношение вида на
изображението и липса на озвучаване. За сметка на това могат да се използват добре
изработени презентации на тема: „В света на географските открития“ – V клас, с. 26;
„Природни ресурси на Земята“–V клас, с.78; „Стопанство на Африка“ – VІ клас, с. 39 и др.
От методическа гледна точка добро приложения в учебния процес биха намерили
презентациите за изработване чрез компютърна програма на определени графични
изображения по отделни показатели – стълбчеста диаграма (VІ клас, с. 110), кръгова

диаграма (VІ клас, с. 111), климатограма (VІІ клас, с. 26), стълбчеста диаграма с повече от
един показателя (VІІ клас, с. 50).
Положителна черта на учебниците с елементи на електронни на „Анубис“ е, че част
от тестовите задачи са представени интерактивно и се съчетават с възможността за работа
върху картна основа (Студени и топли течения на Земята – V клас; Население и
политическа карта на Азия – VІІ клас; Географско положение, граници, големина, брегове
на Австралия – VІІ клас).
За да може да се залага на комплексното използване на разнообразни източници на
географска информация в учебниците би следвало да се увеличи включването в
допълнителните връзки на карти и картографски изобразения, за формиране и развитие на
картографската култура на учениците, както и на презентации и тестови задачи с
интерактивен характер.
Табл. 3 Контент-анализ на допълнителните връзки в учебници с елементи на електронен
учебник на издателство „Булвест 2000“
Учебник по
Презентации
Карти,
Алгоритми,
Тестови
общо
география и
Снимки
(външни
схеми
Клипове определения
задачи
икономика
файлове
брой

%

Издателство
„Булвест
2000“ V клас

15

21,8

Издателство
„Булвест
2000“ VІ клас
Издателство
„Булвест
2000“VІI клас
Средна
аритметична
стойност

44

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

3

4,3

9

13,1

17

24,6

7

10,1

18

26,1

69

42,7

1

1,0

12

11,7

25

24,3

5

4,8

16

15,5

103

7

7,0

4

4,0

25

25,0

35

35,0

20

20,0

9

9,0

100

22

24,2

3

3,3

15

16,5

26

28,6

11

12,1

14

15,3

91

В учебниците с елементи на електронни на издателство „Булвест 2000“ скритите
връзки съдържат видеофайлове, звукови файлове в учебниците за VІ и VІІ клас и
препратки към файлове (Табл. 3). Повечето от видеофайловете не са озвучени и са с полошо качество от тези на издателство „Просвета“.
Препратките се състоят от допълнителни текстове, интерактивни задачи,
илюстрации, картографски материал, тестови задачи. В количествено отношение, във
връзка със средната аритметична стойност, в комплекта учебници на „Булвест 2000“ V –
VІІ клас преобладават клиповете с 28,6% и снимковият материал с 24,2%. От всички
използвани допълнителни ресурси посочените формират 52,8% и съдействат за
реализиране на активна нагледност.
От комплекта учебници на издателството с най-голям брой допълнителни връзки е
този за VІ клас (с 12 пункта над средната аритметично стойност), а с най-малко връзки е
учебникът за V клас (с 22 пункта под средната аритметична стойност).
Нов момент в комплекта учебници с елементи на електронни при издателство
„Булвест 2000“, което го отличава от учебниците на останалите издателства, е
обособяване на група от допълнителни връзки за алгоритми и определения. Нейното
наличие и използване в учебния процес улеснява формирането на методологични знания
чрез алгоритми от стъпки за изпълнение на различни дейности. Например в учебника за
VІ клас алгоритмите са свързани с определяне на географско положение, характеристика
на природна зона, характеристика на население на дадена територия, характеристика на
океан и др.
Картографските изображения в комплекта учебници са разнообразни и се отличават
с добро качество. Като добро попадение в учебника за V клас при част от тестовите
задачи, може да се посочи наличието на символа „жокер“, който дава насочваща

информация за подпомагане на тяхното решаване. Недостатък при използване на
учебниците е изискването за собственоръчно въвеждане на търсените страници.
В учебниците с елементи на електронен на издателство „Просвета“ активните зони са
обособени като: - допълнителен материал – представен от филми, презентации,
слайдшоу и интерактивни задачи под формата на пъзели, игрословици, тестови задачи;
- препратки към друга страница от учебника; - звукозапис (Табл. 4).
Табл. 4 Контент-анализ на допълнителните връзки в учебници с елементи на електронен
учебник на издателство „Просвета“
Учебник по
Презентации
Тестови
общо
география и
Снимки
(външни
Карти,схем
Клипове
задачи
икономика
файлове)
и
брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

Издателство
„Просвета“ V кл
Издателство
„Просвета“VІ кл

5

14,8

1

2,9

8

23,5

7

20,6

13

38,2

34

10

20,4

7

14,3

9

18,4

10

20,4

13

26,5

49

Издателство
„Просвета“VІІкл

4

10,8

12

32,4

4

10,8

-

-

17

46

37

Ср. аритметична
стойност

6

15

7

17,5

7

17,5

6

15

14

35

40

При сравнителен анализ на видовете допълнителни връзки в комплекта учебници V–
VІІ клас преобладават тестовите задачи с 35,0%, следвани от картографските изображение
и презентациите с 17,5%. Това разпределение предоставя възможност за приоритет на
възможностите за тренинг и диагностика на учениците.
Отчита се нисък относителен дял (15,0%) на клиповете с географско съдържание и
тяхна липса в учебника за VІІ клас. Увеличаването на техния брой би довело до
повишаване на възможността за предизвикване на интерес към анализираната тематика и
за установяване на определени географски закономерности.
Затвърждава се тенденцията, установена при останалите издателства, за открояване с
най-голям брой допълнителни връзки на учебника за VІ клас (с 9 пункта над средната
аритметично стойност), а с най-малко връзки на учебника за V клас (с 6 пункта под
средната аритметична стойност).
В комплекта учебници с елементи на електронни на издателство „Просвета“ се
отчита много добро качество на допълнителните материали – клипове, снимков материал,
интерактивни задачи. Недостатък е използването на клипове от You Tube на английски
език: V клас – „Образуване на континентите“, стр. 34 и „Как се образуват вълните
цунами“, стр. 54; VІ клас – „Кайро“, стр. 45 и „Анаконда“, стр. 74.
В заключение можем да обобщим:

Съществуващите в географското образователно пространство у нас
учебници за СОУ в електронна форма не отговарят на комплексните изискванията за
електронни учебници и ги приемаме за учебници с елементи на електронни.

Комплексното изграждане и възможностите за използване на апарата от
допълнителни връзки в учебниците с елементи на електронни им позволява те да играят
ролята на важен образователен РЕСУРС за процеса на обучение по география и
икономика за формиране и развитие на географско мислене, което се отличава с
пространственост, комплексност, глобалност и регионалност и за развитие на географска
култура на учениците.

Прилагането на учебниците с елементи на електронни в процеса на обучение
при обвързване с обоснована методическа концепция позволява формиране и развитие
на различни видове географски знания, умения и компетентности:

теоретични знания за географските понятия, причинно-следствени връзки и
закономерности чрез тяхното визуализиране и включване в интерактивни дейности;


емпирични знания чрез формиране на географски представи и анализ на
географски факти;

методологични знания чрез изучаване на подходите на научното географско
познание и алгоритмите за действие в конкретна ситуация;

аксеологични знания чрез провокиране на конкретни оценъчни ситуации
при използване на препратки към тестови задачи и презентации за реализиране на
тренинг на учениците и рефлексия;

умения за получаване на информация от различни източници под формата
на допълнителни препратки и индивидуални тренинги, за интерпретиране и представяне
на тази информация с помощта на компютърни програми и за генериране на нова
информация чрез мултимедийните компоненти на електронния учебник;

умения за формиране и развитие на критическо мислене чрез решаване на
разнообразни тестови задачи с интерактивен характер;

дигитална компетентност чрез работа с база данни и използване на
навигация при решаване на тестови задачи;

социална и гражданска компетентност за изразяване на мнение по актуални
географски въпроси и начини на действие в географското пространство.
Въпреки посочените позитиви на учебниците с елементи на електронни, тяхното
използване,
трябва да бъде целенасочено и съобразено с конкретното учебно
съдържание, познавателни възможности на учениците, особености на материалната база
и обезпечаване с компютърно оборудване, защото съществува вероятността те да се
превърнат в РАКУРС в процеса на обучение.
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ЗА КОНТРОЛА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Росица Владева, Пенка Русева
GONTROL IN TEACHING GEOGRAPHY AND ECONOMICS IN JUNIOR HIGH
SCHOOL STAGE
Rositsa Vladeva, Penka Ruseva
Abstract: Control is one of the issues that concerns all in the learning process. Their perspective is often
different which requires updating the criteria for objective control. Although its repeated exposure to measure
concrete results in the practice of education in Geography and economics at Secondary school , there are “white
spots” that lead to a certain confrontation of reasons to control of students, teachers, parents and experts. Closing
any “conflict situations” requires comparison with measures of scientometric and their application in the
realization of control in the process of teaching in Geography and economics. The study attempts to analyze the
functions and stages of organization of control and its content, levels of acceptation, shape and objectively
evaluation. Identify specific recommendations for the implementation of various forms of objective control in
Geography and economics in the lower secondary.
Key words: control, functions of the control, objective evaluation

Контролът е един от въпросите, който вълнува всички участници в процеса на
обучение. Тяхната гледна точка в много случаи е различна, което налага актуализиране на
критериите за обективен контрол. Въпреки неговото многократно експониране за
измерване на конкретни резултати, все още в практиката на обучение по география и
икономика в СОУ има „бели петна“, които водят до определено противопоставяне на
критериите за контрол на ученици, учители, родители, експерти.
Целта на настоящото изследване е да се анализират теоретичните постановки
относно същността, функциите и етапите на организиране на контрола и да се посочат
основните проблеми и препоръки за подобряване качеството на контрола при обучението
по география и икономика в прогимназиален етап.
Теоретични постановки
Контролът е важен елемент и „една от основните дидактически задачи“ в процеса на
обучение, която се отличава със системен характер [1].

Фиг. 1. Дейности за реализиране на контрол в процеса на обучение по география и икономика

Съчетава съвкупността от дейности за идентифициране на количествените и
качествените характеристики на резултатите от обучението чрез проверката и

оценяването; за установяване на постиженията и коригиране на противоречията; за
управление на процеса на обучение чрез създаване на обратна връзка между учител и
ученици (Фиг. 1).
От дейностите на контрола произтичат и функциите, които той изпълнява (Фиг. 2).
Тяхното действие е комплексно, но могат да се разграничат отделни приложни аспекти.
Анализиращата функция е една от най-важните функция, защото тя не само дава отговор
на въпроса за съответствието на качеството на оценяваните географски знания, умения и
отношения на образователния минимум, но и конкретизира факторите, влияещи върху
тяхната пълнота и дълбочина и прогнозира евентуалните им бъдещи промени.

Фиг. 2 Основни функции на контрола в процеса на обучение по география и икономика

Диагностичната функция способства за реализиране на обратната връзка относно
степента на постигане на предварително определените параметри. Чрез
диагностицирането се създава възможност за правилно определяне на причините за
възникналите отклонения, установяване и предотвратяване на възможни бъдещи
отклонения и проблеми. Оценъчната функция е свързана процеса на оценяване по
отношение на прилагане на точно определени количествени и качествени параметри.
Прилагането на санкционираща функция се налага в случаите, когато при
осъществяването на контрола се констатират определени отклонения от нормите и е
възможно налагането на определени санкции. Значението на мотивираща функция е
свързано с приемането на контрола за определящ мотивационен фактор за
интелектуалното развитие на учениците, което доказва връзката с развиващата функция.
Анализираните дейности и функции на контрола в обучението по география и
икономика определят основните етапи за неговото организиране (Фиг. 3).
Установяването на степента на изпълнение на планираните резултати изисква
наличието на норми за сравняване на желаното с действително постигнатото. При тяхното
определяне е необходимо да се предвиди, че рисковете за достигане на някои параметри
обикновено са по-големи и очакваните отклонения в една или в друга степен са
неизбежни. Установяването на постигнатите резултати трябва да изисква определяне на
обектите за измерване и техните индикатори, посредством които би могло то да се
извърши.
Самото сравняване между резултатите и нормите не дава необходимата качествена
информация, което налага да бъде съчетано с анализ, оценка и прогнозиране на мерките за
преодоляване на проблемите.

Фиг. 3 Основни етапи за организиране на контрол в обучението по география и икономика

В случай, че получените резултати се различават от нормите, необходимо е да се
предприемат коригиращи действия, основаващи се на установените причини за това.
Проблеми при реализиране на контрол
Проблеми при реализиране на контрола в обучението по география и икономика
могат да се констатират във всеки един от етапите на неговото организиране. Голяма част
от тях са свързани с липсата на приложими наукометрични стандарти за оценяване при
различните видове контрол.
Съществуват редица начини за централизирано решаване на част от проблемите
относно стандартите за оценяване в обучението по география. В повечето случаи те са
свързани с контрола при завършване на определена образователна степен.
Централизирани стандарти за реализиране на контролирана оценка се експериментират
във Великобритания, където тя съставлява 25% от комплексната оценка по география и се
реализира от Център за контрол по оценяването. Ежегодно в него се разработват задачи с
типово географско съдържание за реки, крайбрежни райони, население и стопанско
развитие. Акцентира се на практическата насоченост и теренната работа. Съществуващите
три типа задачи са за:
- прилагане на знания в познат и непознат контекст;
- избор и прилагане на умения за анализ и оценка на географски въпроси и проблеми;
- избор и използване на различни техники и технологии за изследване, анализ и оценка на
проблематика с географско съдържание.
Резултатите се оценяват количествено чрез точкова система, като по всеки критерий
се дават различен брой точки, обособени на три нива. Първото ниво е свързано с опит за
тълкуване на доказателства, второто – с анализ и тълкуване на параметри на
доказателства, а третото – с критичен анализ и предлагане на възможни решения въз
основа на определени доказателства [2].
Друг начин за централизирано управление на стандартите за контрол в обучението
по география е чрез провеждане на единни държавни изпити. В Русия единният държавен
изпит се провежда от 2001 година и се явява форма на държавен контрол, който позволява
да се установи нивото на усвояване на федералния компонент от държавните
образователни стандарти на средното общо образование. При неговата актуализирана
форма за 2016 г. се решават 34 стандартизирани задачи, обединени в две части. Първата
част съдържа 27 задачи с кратък отговор, а втората – 7 задачи с разширен отговор, които
се решават за три астрономически часа [3].

Изискванията към нивото на подготовка на учениците, явяващи се на единен
държавен изпит по география в Русия са обособени в три групи:
- да знаят и разбират смисъла на основните теоретични географски категории и понятия;
- да прилагат умения за описание, обяснение, анализ, оценка на основните географски
процеси и явления; да демонстрират картографски умения за четене, анализ и изработване
на схематични, статистически и картографски изображения;
- да използват усвоените знания и умения в практическата дейност в различни ситуации [4].
Централизираното решаване на част от проблемите на контрола в обучението по
география и икономика у нас е свързано с прилагане на новите нормативни документи
относно държавните образователни стандарти (ДОС), националното външно оценяване и
държавните зрелостни изпити [5].
Пряко отношение към провеждане на контрола по география и икономика имат ДОС
за общообразователна подготовка и ДОС за оценяване на резултатите от обучението на
учениците. ДОС за общообразователна подготовка се възприема като „съвкупност от
изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет и
определя компетентностите - знания, умения и отношения, които се очакват като
резултати от обучението по учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен
на образование“ [6]. По-голяма яснота за прилагане на комплекта от нормативни
документи относно контрола ще има при разработване на ДОС за оценяването на
резултатите от обучението.
При провеждане на контрол под формата на национално външно оценяване (НВО) за
установяване степента на резултатите за завършен начален етап в СОУ „Сава
Доброплодни“ град Шумен е формирана извадка от 200 ученика годишно, която е
проследявана в продължение на три годишен период от 2013-2014 до 2015-2016 г.
Резултатите сочат, че учениците постигат много добри и отлични резултати по учебните
предмети Човекът и природата и Човекът и обществото в края на ІV клас. Само няколко
месеца по-късно резултатите при установяване на входно равнище по география и
икономика са значително по-ниски и попадат в категорията „добър“. Такова е състоянието
на резултатите и по останалите учебни предмети на входа на пети клас. Това дава
основание да се потърсят мотивите за недопустимото несъответствие.
Една от причините е свързана с разминаване в критериите за оценяване и липса на
точно формулирани и приложими критерии за различните видове контрол в начален и
прогимназиален етап. По-ниските резултати свидетелстват за липсата на трайност на
знанията на учениците от начален етап и затруднение при тяхното използване в началото
на прогимназиален етап. Това нарушава принципа на системност и възпрепятства процеса
на надграждане на знанията, уменията и отношенията по география и икономика между
отделните образователни етапи.
Проблемите с контрола по география и икономика в прогимназиален етап
продължават. Част от тях изпъкват при установяване на входно равнище в VІ и VІІ клас.
Резултатите продължават да се понижават, въпреки тенденцията за измерване с един и
същ инструмент на контрол в края на единия клас и началото на другия. Причините могат
да бъдат свързани с липсата на обща мотивация за учене поради възрастовите особености
на учениците.
Друга група проблеми при контрола произтичат от разминаване в изискванията на
общообразователния минимум на ниво учебна програма в част 5: контрол и оценяване на
резултатите от обучението и вариантите на контрол при задачите за НВО в 7 клас по
културно-образователни области. Това води до нарушаване на критериите за обективност
и надеждност при оценяването. От съществуващите три вида валидност на оценяване при
НВО акцентът се поставя върху един – конструктивна валидност, която е свързана с
формулиране на определени изводи въз основа на конкретния резултат. При анализ на
предлаганите до сега варианти на НВО се установяват занижени критерии за оценяване,

които не отговарят на очакваните резултати в края на курса на обучение в отделните
класове по отношение на знания, умения, отношения.
Липсва съгласуваност при избора на задачи за НВО от общото съдържание на
отделните учебници. Често в изпитните варианти не се подлагат на оценяване знания,
умения и отношения според учебната програма, а присъства учебно съдържание, което
липсва в някой от учебниците. Препоръчително е тези задачи, които ще се използват при
съставяне на изпитния вариант на НВО да бъдат в синхрон със застъпеното съдържание в
текстовите и извънтекстови компоненти на всички учебници.
Съществуват редица проблеми при реализиране на текущ контрол с прилагане на
въпроси и задачи от учебниците. Същевременно се установява несъответствие в
съдържанието на задачите за контрол в различните учебници по география и икономика за
отделните класове в прогимназиален етап. Различни са гледните точки по отношение на
контрола на авторските колектив при изготвяне на набора от задачи за тяхното
формулиране и структуриране. Наблюдава се необвързване на въпросите и задачите след
урочните единици и въпросите и задачите в уроците за контрол. Според доцимологичните
изисквания въпросите и задачите за контрол трябва да отговарят на различните
познавателни равнища на Блум и на логиката на географското познание; да са насочени
към всички елементи на географското съдържание; да са с практическа насоченост и да са
свързани с формиране и развитие на пространствено мислене.
Всички приведени примери за проблеми с подготовката и реализирането на
различни видове контрол в обучението по география и икономика в прогимназиален етап
и в целия курс на обучение водят до реализиране на необективен контрол (Фиг. 4).
Причините за него могат да се открият и при определяне на водещите функции на
контрола, при провеждане на различни видове контрол, при нарушаване на организацията
на отделните етапи на контрола и несъобразяване с негативните ефекти на оценяване.

Фиг. 4 Основни причини за необективен контрол

Препоръки за подобряване на контрола
За подобряване качеството на контрол в процеса на обучение по география и
икономика се изисква обективност от всички оценяващи, които да отчитат понякога
взаимоизключващите се педагогически изисквания за неговото реализиране, насочени
към:
- типизиране, но и индивидуализиране на контрола с познаване на индивидуалните
особености на учениците;
- системност на провеждане във всички етапи на процеса на обучение в съчетание с
останалите видове учебна дейност;

- разнообразни форми за провеждане на контрол, обезпечаващи реализация на
неговите функции и повишаване на интереса на учениците към крайните резултати;
- комплексност на контрола по отношение на обхвата на всички раздели на учебната
програма и проверка на теоретичните и практически знания, умения и отношения;
- обективност на контрола за отстраняване на субективните и грешни оценъчни
съждения;
- диференциран подход при неговото провеждането, отчитащ специфичните
особености на учебния предмет, индивидуалните качества на учениците, използването на
различни педагогически технологии за реализиране;
- единни изисквания на контрола на всички нива, които да обезпечават неговата
надеждност.
Дейностите за преодоляване на посочените проблеми при организиране и
реализиране на контрол в обучението по география и икономика в прогимназиален етап
биха могли да бъдат:
- Синхронизиране на критериите за контрол между начален и прогимназиален етап.
- Разработване на механизъм за прилагане на критериите в учебните програми
(раздел V контрол и оценяване на резултатите от обучението).
- Въвеждане на национален стандартизиран тест за установяване на входното и
изходно ниво по отделните учебни предмети на прехода на образователните етапи, който
да се апробира в различни общини в страната.
- Завишаване на критерии за национално външно оценяване, които да са съобразени
с тези в учебните програми.
- Изготвяне на точни и приложими в практиката оценъчни стандарти.
- Провеждане на тематични курсове с учители по география и икономика за
реализиране на обективна контролна и оценъчна дейност в процеса на обучение.
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ДЕЙНОСТИ В ИЗВЪНКЛАСНА СРЕДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ПРИ РАБОТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Росица Владева, Илиана Десподова

ACTIVITIES IN EXTRACURRICULAR ENVIRONMENT IN GEOGRAPHY AND
ECONOMY WHEN WORKING ON A EUROPEAN PROJECT

Rositsa Vladeva, Iliana Despodova

Abstract: Extracurricular activities are important means of increasing interest in geography and motivation
for participation learning process because they provide opportunities for acquiring additional knowledge and
competences in extracurricular environmentnon. The object of research is opportunities provided by geography
students from PGSAG Shumen by participating in the European project in the field of architecture and construction.
They break through the geographical point of view and used as an incentive to increase the desire of working in a
classroom in geography and economics at high school.
Key words: types of activities in Geography in extracurricular environmen, European project in the field of
architecture and construction, motivation to learn.

Дейностите в извънкласна среда помагат да се реши един от най-сложните проблеми
на съвременното образование за създаване на педогогически условия за стимулиране на
творческите способности на учениците чрез развиване на тяхната самостоятелност,
активност и инициативност. Реализирането им е свързано с ентусиазма на учителите и
трябва да бъде съобразено с „опита, интересите, потребностите и потенциала на развитие
на учениците“ [1, с.25].
Комплексът от дейности за работа в извънкласна среда компенсира ограничените
възможности за удовлетворяване на разнообразните образователни потребности на
учениците от гимназиален етап, които се предоставят от обучението в класна среда. В
повечето случаи интересите на учениците надвишават рамките на традиционните учебни
предмети и се свързват с области от човешката дейност в контекста на избрания от тях
профил на обучение.
Географията като учебен предмет притежава големи възможности за реализиране на
работа в извънкласна и извънучилищна среда, тъй като дава комплексни знания за
процесите и явленията в заобикалящия ни свят, за развиване на съобразителността и
географското мислене. Работата в извънкласна среда по география и икономика в
гимназиален етап се различава по дидактически цели, основни принципи, периодичност,
количество на участниците, методика на подготовка и провеждане. Тя помага на
учениците да овладеят по-голям арсенал от средства за общуване, да работят в екип, да
вземат определени професионални решение, да намират приложение на своите
способности и да развиват собствената си личност за разумно действие в глобалното
пространство.
Един от вариантите за реализиране на дейности в извънкласна и извънучилищна
среда чрез разширяване на учебното съдържание по география и икономика в гимназиален
етап е разработване на училищни проекти, поради техния комплексен характер и
възможността ефективно да изпълняват различни социални и педагогически функции.
При тяхното планиране и реализиране трябва да се следва вътрешната им логическа
структура. Нейното нарушаване води до „повишаване на рисковете от загуба на целите и

смисъла на проекта, а оттам – и до нетрайни, странични или дисбалансирани по своето
значение резултати“ [2, с. 193].
Целта на настоящата разработка е анализ на дейностите в извънкласна и
извънучилищна среда при работа по европейски проект в гимназиален етап като средство
за повишаване на интереса към учебния предмет и на мотивацията за учене.
Обект на изследване е комплексът от дейности за работа в Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия град Шумен по европейски проект „Креативни
архитектурни решения в сградостроителството на съвременна кралска Испания“ към
оперативна програма „Еразъм+“ на ЕС“ (фиг. 1).

Фиг. 1 Лого на проекта

Проектът се реализира през периода І-ІV 2015 г. и в него участват 20 ученици от 1012 клас от специалност „Строителство и архитектура“ от ПГСАГ Шумен. Те са подбрани
по предварително съгласуване критерии:
- добро ниво на владеене на английски език, установено с проведен изпит по езика с
учители по чуждоезиково обучение от професионалната гимназия;
- редовна посещаемост на учебните занятия и допуснати отсъствия по неуважителни
причини до 5 часа;
- добро поведение на учениците в класна и извънкласна среда и добри
комуникативни способности.
Част от критериите са наложени поради необходимостта от реализиране на
комуникация на английски език при гостуването в Испания и демонстриране на
компетентности в областта на архитектурата и строителството при общуване с испанските
ученици.
Ефективността на дейностите по география и икономика в извънкласна и
извънучилищна среда по проекта зависи от съобразяване с принципите на фиг. 2. Всички
принципи действат комплексно, но се открояват тези за доброволно участие,
инициативност и оригиналност на използваното учебно съдържание, които се
разграничават от принципите, прилагани при обучение по предмета в традиционната
класна среда.
Същевременно успеваемостта на проекта налага:
- отчитане на условията за наличие на ясно формулирани цели и перспективи на
включените видове дейност;
- спазване на ясна организационна структура и задълбочена предварителна
подготовка на планираните дейности;
- проучване на възможностите за интегриране на учебното съдържание със сходно
по история и цивилизация и професионалната област на строителството и архитектурата;
- търсене и използване на разнообразни източници на географска информация;
- прилагане на методи за стимулиране активността на учениците.
Работата по проекта се състои от дейности за реализиране на предварителна
подготовка в ПГСАГ Шумен и дейности в Испания (фиг 3). Дейности в ПГСАГ са
свързани с разширяване на знанията на учениците по английски език и придобиване на
нови по отношение на географията и историческото развитие на България и Испания и
съвременните архитектурни особености на двете страни, както и разработване на
презентации, които да се демонстрират в Испания.
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Фиг. 2 Принципи при реализиране на дейностите по проекта

Предварителната подготовка по география и икономика се реализира през месец
януари и началото на февруари. Следва обучението по история на Испания и история на
България, което приключва с подготовка на презентация за историята на България за
представяне пред испанските ученици. Обучението по английски език е насочено към
чуждоезиковите общи комуникативни умения и специални такива, които се съчетават с
обучение в професионалната област. Предварителната подготовка по проекта, която
включва всички обучения в ПГСАГ Шумен приключва в средата на месец март.

Фиг. 3 Видове дейности в извънкласна среда при изпълнение на проекта

Обучението по география и икономика е с продължителност 20 часа и се провежда
след часовете от учебната програма в определени дни от седмицата. При подготовката на
програмата за него е спазено изискването учебното съдържание да допълва и надгражда
това от задължителната подготовка по география и икономика. Основните съдържателни
акценти са обединени около география на Испания и география на България (фиг. 4).
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Фиг. 4 Основни географски съдържателни акценти при обучение по проекта

При изучаване на географията на Испания основната образователна цел е учениците
да се запознаят с местоположението, природата, стопанството и забележителностите на
Испания, автономна област и град Валенсия и Барселона. Учениците се разделят на екипи
и всеки екип работи по определена тема. Работата включва търсене на информация,
картографски материали, фотоси, които да се използват при подготовката на презентация
за Испания (фиг. 5).

Фиг. 5 Съдържателна структура на презентация за Испания

Втория етап от дейностите е свързан с представяне и обсъждане на събраната
информация и оценяване на нейното качество и възможности за приложимост в
презентацията за Испания от учителя и всички ученици. При него учениците
демонстрират интерес към географското учебно съдържание, емоционалност, активност и
приповдигнато настроение, че ще видят в действителност обектите, които проучват. Най-

голям интерес сред учениците предизвикват темите за традиционна кухня на Испания,
интересни факти за страната, забележителности на Валенсия и Барселона.
Следващият етап от работата на екипите е свързана със събиране на информация по
втория съдържателен акцент – География на България по отношение на нейната природа,
природни забележителности, население, стопанство и традиционна кухня. Особено
внимание се отделя на град Шумен и неговото географско положение, природа,
население, традиционни отрасли на стопанството и забележителности. Въпреки, че
общите особености между двете страни по отношение на тяхната природа, население,
национални особености и забележителности са обособени в самостоятелна тема, дебатите
на учениците за търсене на паралели съпътстват всички останали теми.

Фиг. 6 Съдържателна структура на презентация за България

Обобщаващата дейност е свързана с изработване на презентация за България, като
всеки екип разработва определена част от нея (Фиг. 6). Тъй като целта на презентацията е
тя да бъде представена във Валенсия, от групата е избран този ученик, който най-добре
владее английския език и има добри географски познания. В презентацията най-голямо
внимание е отделено на град Шумен, представен с 13 слайда; следвани от стопанство,
природа и природни забележителности (с по 6 слайда); традиционна кухня на България (4
слайда) и др.
Втората група дейности по проекта обединява дейности в извънучилищна среда на
територията на Испания, които се реализират в продължение на 2 седмици. При тях
учениците придобиват нови знания в областта на испанското строителство и особеностите
на испанската архитектура чрез посещение на аналогично училище с център за
професионална квалификация по строителство и архитектура San VICENTE FERRER,
Валенсия и работят по определена програма.
Ценни за придобиване на професионален опит за учениците са посещенията на
архитектурни учебни заведения и срещи с преподаватели в тях като:
 политехническия институт с колеж по архитектура San Jose и
вълнуваща среща с преподавателя по архитектура – Мигел;
 запознаване с материалната база на училището по строителство и
архитектура San VICENTE FERRER, Валенсия и среща с неговите
преподаватели и ученици;
 професионален семинар с един от най-известните архитекти в
Испания: д-р Луис де Гаридо;
 професионална визита във фирма за строителство и реконструкции
във Валенсия.

Като друга група дейности в Испания могат да се обособят професионалните визити
на определени обекти с архитектурна стойност с цел:
 запознаване с аспекти на съвременната испанска архитектура при
посещение на „Градът на изкуствата и науките“ във Валенсия под
ръководството на архитект Сандра Флечас;
 наблюдение на архитектурни стилове и забележителности в
старинната част на Барселона, съпроводено от беседа от Велислава
Симеонова – докторант в университета по строителство и архитектура в
Барселона.
Особено ценни са впечатленията на учениците, придобити по време на културната
програма и организираната екскурзия до град Барселона, който пленява учениците с
красотата и специфичните си архитектурни шедьоври. Реализираните контакти с
испанските ученици по време на пребиваването им са основа за много приятелств.
При завръщането в Шумен, учителите които са ръководили учениците в Испания
отчитат пред своите колеги дейността по проекта и представят презентация като
доказателствен материал.
В заключение можем да обобщим:
- Дейностите по проект „Креативни архитектурни решения в сградостроителството
на съвременна кралска Испания“ към оперативна програма „Еразъм+“ на ЕС“, реализиран
от ПГСАГ Шумен доказват, че географията предоставя широка съдържателна рамка за
дейности в извънкласна и извънучилищна среда в гимназиален етап.
- Работата по проекта способства за приобщаване на учениците към учебния
предмет, съдейства за повишаване на мотивацията за учене чрез изработване на устойчив
интерес за разширяване на знанията и стремеж към самостоятелно използване на различни
източници на географска информация.
- При реализиране на дейности в извънкласна и извънучилищна среда учениците
овладяват достъпни методи на научно познание и рационални способи на познавателна
дейност, при което интересът прераства в социално значима мотивация.
- Дейностите в извънкласна и извънучилищна среда съдействат за развитие на
самостоятелността и инициативността на учениците, за повишаване на тяхната обща
култура и осъзнаване на практическата значимост на географията.
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В България обичаме да казваме, че всеки разбира от образование и от футбол.
Навярно така е и в Испания и на още много места в Европа и в света. И това съвсем не е
случайно, тъй като дейностите в образователната сфера са насочени към надеждите за
добро бъдеще и просперитет, към това, което всяко общество се надява да остави като
наследство, към най-голямото богатство на всяко общество-децата. И за да не бъде тази
надежда химерна, водеща е ролята на организираното училищно образование.
През последните десетилетия в образователните системи и в двете страни настъпват
промени, които са характерни за целия европейски континент. Изразени по различен
начин, проблемите са общи – за качеството на образованието, за отношенията и ролите в
системата „обучаван – обучаващ“, за това какво да се учи и най-вече как да се учи, за
отпадането на ученици, за мотивацията за учителски труд и общественото му ситуиране и
т.н. Адекватната начална професионална подготовка на учители е един от аспектите на
образователните проблеми, но в различните европейски страни има различна значимост,
проявления и измерения.
За да изпълнява компетентно функциите и обществените очаквания, съвременният
учител трябва да има много добра психо-педагогическа и научна подготовка, да има
нагласа и умение да построява свой модел и да разбира конкретния социокултурен
контекст, в който упражнява професията си, да го вписва и използва за постигане на
образователни цели. Обществото се нуждае от учители с определен тип професионален
профил и в същото време няма такъв описан и зададен модел. Изискванията са в
пожелателен
характер,
действащите
нормативни
регламентации,
касаещи
професионалната подготовка на учители са от края на XX век.
Това несъответствие на не толкова ясни потребности, на ресурси, които в повечето
случаи се определят като недостатъчни и за съжаление, нисък социален престиж и от там
– ниска конкурентност на желаещите да се обучават и да упражняват професията вече
набира сила и налага компетентните и оторизирани лица/власти да вземат решения и да
направят ясни и адекватни регламентации на подготовката за реализация в професията и
за професионално развитие.
Настоящата статия цели да представи един европейски опит за подготовка на
учители, различен от този в нашата страна и развит на основата на разписани очаквания за
резултата на изхода, обвързани с конкретни придобити компетентности.
Образователни анализатори приемат, че в рамките на ЕС не може да се говори за
единна общоприета Рамка на учителски компетенции. По-голямо и по-лесно постижимо
съгласие има при определяне на необходими компетенции в различни области на
професионална изява – напр. използване на ИКТ за нуждите на образованието, езиково
обучение и т.н. Затова много по-често в общоевропейски мащаб се използват
„препоръчителни списъци“ на необходими компетенции.

В литературата често необходимите компетентности се представят в три условни
групи /фиг. 1/, които трудно могат да бъдат пряко отнесени към системата на подготовка
във висшето училище и се формират по-скоро спрямо областите на действие на учителите.
Най-пряко към подготовката се отнасят компетенциите от третата група.

Фигура 1 Области на учителска компетентност
(по Общи европейски принципи за учителски компетенции и квалификации, 2005 г.)[1]

С настоящата статия имаме за цел да споделим опит на образователната практика,
свързана с подготовката на учители, на територията на една от административните
провинции на Испания – Балеарските острови. Това е най-малката провинция на Испания.
Балеарските острови (често наричани Балеари) са архипелаг в западната част на
Средиземно море, като най-големите острови са Майорка („голям“), Менорка („малък“),
Ибиса и Форментера. Административен център и най-голям град на автономната област
Балеарски острови е Палма де Майорка. Официалните езици в автономната област са
каталонски и испански.
Въпросът за подготовката на учителите не е сред най-важните, които трябва да
решават образователните власти на Балеарите. Поради спецификата на основната дейност
на островите – туризма – и необходимостта от работна ръка със средна квалификация, посериозен проблем на острова е ранното отпадане на младите хора от училище.
Universitat de les Illes Balears (UIB) е държавно учебно заведение и е основан през
1978 година, но майоркинците се гордеят, че първите сведения за академичните
институции, явяващи се негови предшественици датират още от края на 15 век - 1483
година. По някои информации, в университета се обучават около 13 000 студенти в
основни направления: Изкуства и хуманитарни науки, Здравни науки, Социални и правни
науки и Инженерство и архитектура – Университетът предлага доста широкият кръг на
образователна услуга. Продължителността на бакалавърските курсове в Университета на
Балеарските острови е 3-4 години, а на магистратурите - 1,5-2 години.
Обучението в бакалавърската степен по география е част от направлението
Социални и правни науки, а обучението в „майсторска“ степен е част от магистърска
програма Обучение за учители в направление Социални и правни науки. Същото се
организира въз основа на т.н Учебен план и програма за длъжностна титла - Магистърска
степен обучение на учители.
Документът гарантира възможността, която трябва да получи всеки обучаем, за да се
сдобие с необходимите за практикуване на професията умения. В общата му част наред с
всичко останало се изтъква че:
- Сега вече в училище не е възможно да се обучава и възпитава без специфична
подготовка и обучение;
- Първоначалното обучение е само една фаза на процеса в професионалния живот на
учителите и упражняването на професията предполага приемането на отношение за
постоянно търсене на нови знания и информация в зоната на преподавания учебен
предмет и/или в педагогическата психология и дидактика на обучението;

- Обучението в „майсторство“ трябва да помогне на обучаемите да разберат, че
реалността на класната стая е разнообразна, непредсказуема и всяка промяна продължава
да прави пространствата на всяка класна стая уникални;
- Обучението на учителите има за цел да ги подготви да поемат отговорността за
група или групи от ученици от различни възрасти, с всички последици (дисциплиниране,
учене, обучение и консултации и т.н.); да бъдат част от преподавателски екип, способен да
създаде и осъществи, осъзнато и критично, общ проект, чиято основна цел е успешното
изучаването на конкретната наука от учениците в училище.
От практическа гледна точка интерес за нас представлява включването на изис
квания, формулирани като конкретни познания, умения и компетенции. В Учебен план и
програма за длъжностна титла разписани са общо 46 такива изисквания, разпределени в
различни области: общи умения, специфични умения, умения за настойничество, умения
за интеграция в средата и умения за професионално развитие /фиг. 2/.

Фигура 2 Области на учителски умения и компетентност [по 2]

Съвсем очаквано и нормално с най-голям относителен дял са общите и специфични уме
ния и компетентности, които трябва да притежава всеки, завършващ майсторската степен.
Обобщените направления на общите умения са следните (групирането и
подреждането са на автора):
- Да познава и да умее да анализират историческите характеристики на учителската
професия, настоящата ситуация и място на професионалната гилдия. Да познава институ
ционалното устройство на образователната система и да има визия за прилагане на
модели, подобряващи възможността за учене. Да умее да проектира и разработва среда на
учене, способстваща развитие на личността и гарантираща зачитането на основните права.
- Да има базисни дидактически знания за процесите на преподаване и учене. Да познава
конкретните учебни програми и да умее да конструира такива с възможност за адаптиране
към разнообразието на обучаемите, самостоятелно или в сътрудничество с колеги. Да има
формирани умения и компетентност за планиране, развитие и оценка на образователните
процеси; да умее да изследва и оценява иновационни подходи в обучението.
- Да има формирани умения за търсене, получаване, обработка и предаване на
информация от различни източници; да създава собствени информационни ресурси и да
ги използва в процеса на обучение; да използва стратегии за самообучение и лична
инициативност, за обучение самостоятелно и в сътрудничество.
- Да има формирани умения за ефективна комуникация – в класната стая, за
информиране и консултиране на семействата за процеса на преподаване и учене. Да умее
да ориентира семействата на подрастващите – лично, социално и професионално; да
подпомага взаимното им наставничество. Да умее да обсъжда и организира преодоляване
на проблеми с дисциплината и конфликтни ситуации на взаимодействието.
Така наречените специфични компетенции очаквано представляват най-голям
относителен дял от разписаните очаквания за бъдещите учители, тъй като в най-

значителна степен очертават очакваните и желани компетенции при организация и
провеждане на учебното взаимодействие между двамата преки участници в процеса.
Най-голяма част от разписаните специфични умения и компетентности е свързана
със ситуациите на пряко взаимодействие между участниците в образователна дейност и
умението тя да бъде планирана, организирана и провеждана, което е ангажимент на
учителя.
Може да прави „пренос“ от конкретното предметно обучение към общите цели на
съответните степен/етап/клас на образование.
Разработва и прилага методологии за преподаване, които позволяват разнообразие и
адаптивни образователни действия, насочени към индивидуалните и колективни
изисквания и особености на обучаемите.
Знае стратегии и техники за оценка и разбира и ползва оценка като инструмент за
регулиране на преподаването и ученето.
Използва учебното съдържание по предмета за да развие интердисциплинарни
преживявания.
Разбира възможните дисфункции при обучение и умее да разработва предложения за
преодоляването им, отчитайки формираните знания, умения и интелектуални и
емоционални умения.
Идентифицира и планира решаването на образователни ситуации, които засягат
учениците с увреждания и различни темпове на обучение.
Знае характеристиките на професии, свързани с конкретното учебно заведение, и
умее да свърже предметното обучението с тях.
Умее да търси, подбира, обработва и предава на информация (устна, писмена,
аудиовизуална или мултимедийно), да я адаптират и използва в процесите на
преподаване и обучение в техните собствени специализирани области. Познава
образователните ресурси със специално внимание към ресурсите на ИКТ, има умения
и критерии за подбор или разработване на собствени учебни ресурси.

В
технологич
но-методически
контекст

Фигура 3 Специфични умения и компетентности – 1 [по 2]

Следващата група изисквания има отношение към познаването и умението да се
използват нормативните документи, регламентиращи рамката за планирани и развитие на
училищното образование на местно ниво, изпълнявайки и конкретизирайки държавните
документи – типови учебни планове за определена степен/етап и типови учебни програми.
Фигура 3 Специфични умения и компетентности – 2 [по 2]

В третата група са тези изисквания, които са пряко относими към теоретичната
подготовка на бъдещите учители.
Точно и стриктно познаване на съдържанието на преподавания предмет,
терминологията – на испански и на кастилски, и да има разбиране за значението на
конкретното учебно съдържание в социално-екологичен, икономически и културен
контекст. Познаване на съществуващия комплекс от дидактически знания за процеса
на преподаване и изучаването на предмет или на съответните собствени учебни
темите за специализация.

В
съдържате
лен
контекст

Фигура 3 Специфични умения и компетентности – 3 [по 2]

Каквато и да е компетентност или изискване, свързани с настойничество и
подпомагане на изграждащите се ученици/студенти няма разписвана в нашата нормативна
регламентация, макар че по същество те са част от практиката на действащите учители и
преподаватели в университетите. Пред вид опита, който споделям, по своята същност
разписаните изисквания за изградени компетенции за настойничество се свеждат до:
- Формирана нагласа и способност за упражняване на индивидуално и групово
наставлението на студентите, сътрудничество със звена за ориентиране и/или други
образователни центрове и, при необходимост, с различни агенти на образователна
интервенция.
- Разбиране на историческото развитие на семейството, различните видове семейство
и важността на семейната среда в областта на образованието.

- Придобиване на социални умения в отношенията и семейно консултиране и помощ
за информираност на семействата за ученето на децата им и сътрудничество във връзка с
професионалното им ориентиране.
Успехът на училището като институция е невъзможно без тясна връзка, координация
и съгласуване с условията и изискванията на средата – на макро, мезо и микро равнище.
Това е неизбежно поради изначалната функция и предназначение на институцията. И найдоброто образование се изявява като такова единствено и само при взаимодействието със
заобикалящата среда. Съвсем очаквано и естествено това взаимодействие започва в
рамките на училищната общност, която сама по себе си е мини модел на обществени
взаимоотношения със свои писани и неписани правила, йерархия, формални ръководители
и неформални лидери. За да функционира добре това миниобщество задължително е
педагогическият състав да има формирана компетентност за интегриране в една посока на
усилията и дейността си. За да стане това реална възможност, в индивидуален план е
необходимо всеки, подготвящ се за професията да умее да работи в съгласие с останалите
членове на конкретния колектив или на обществото – в контекста на представяните
изисквания това се определя като „интеграция към средата/институцията“.

Фигура 4 Схема на „интеграция към средата/институцията“ [по 2]

Професионалното развитие е лична грижа на всеки, но то е пряко свързано,
зависимо и определящо ефективността на всички останали характеристики.

Фигура 5 Схема на уменията, гарантиращи професионалното развитие на учителя [по 2]

Гореизброените 46 компетентности са
отнесени към основните учебни дисциплини,
в зависимост от характера и спецификата на
т.н „майсторска програма“, в т.ч. и по направ
ление География и история. Във връзка с под
готовката в програмата към специал ността са
отнесени 8 общи, 17 специфични и 4 отнесени
към професионалното развитие изисквания.
Фигура 6 Области на учителски умения и компетентност за обучение в магистърска програма
География и история [по 2]

Тези изисквания са отнесени към конкретните учебни дисциплини, включени за
изучаване в цялостния курс. От общите изисквани умения отпадат тези за проектиране и
разработване на среда на учене, способстваща развитие на личността и гарантираща зачи
тането на основните права; за познаване и анализ на историческите характеристики на
учителската професия, на настоящата ситуация и място на професионалната гилдия и
свързани с информиране и консултиране на семействата на подрастващите за лично,
социално и професионално ориентиране.
Според авторите на ръководството за учителите по география от групата на
специфичните умения отпадат тези, свързани с необходимостта и задължителността за
идентифициране и планиране на решения на образователни ситуа ции, засяга учениците с
увреждания и с различни темпове на обучение и за познание на комплекса от
дидактически знания за съответните собствени учебни темите за специализация.
От уменията за професионално развитие за бъдещите учители по география с помалко значение са тези за познаване на институции, модели и възможности за учене през
целия живот и способност да се събира и систематизира набор от знания, опит и критични
разсъждения, развити по време на магистърската програма по обучение на учители.
Разбира се, не включването на тези параметри като задължително изискуеми не
означава, че в по-нататъшното професионално развитие на учителите те не намират своето
място в професионалния облик на учителите, най-малко поради факта, че обществените
нагласи и изисквания са за необходимостта те да бъдат такива.
В чисто оперативен план, за всеки изучаван предмет е изработен т.н
"информационен лист", в който разписани: време (семестър на изучаване) и характер
(задължителен или избираем), брой кредити, задължителни компетентности и умения, до
които трябва да доведе изучаването на предмета – например:
Каталонски език - специалност
 осъществява се през втори семестър и е един от задължителните предмети;
 носи 2 кредита;
 формира компетентности и умения за:
- Търсене, обработване и предаване на информация (орална, печатна, аудио-визуална,
цифрова или мултимедийна), трансформира я в знание и го прилага в преподаването и в
собствения си специализация. (общи)
- Точно и стриктно познаване на съдържанието на преподавания предмет,
терминологията – на испански и на кастилски, и да има разбиране за значението на
конкретното учебно съдържание в социално-екологичен, икономически и културен
контекст; Умее да търси, подбира, обработва и предава на информация (устна, писмена,
аудиовизуална или мултимедийно), да я адаптират и използва в процесите на преподаване
и обучение в техните собствени специализирани области. Познава образователните
ресурси със специално внимание към ресурсите на ИКТ, има умения и критерии за подбор
или разработване на собствени учебни ресурси. (специфични)
Контекстуализация на собствени специални материали за обучение
 осъществява се през втори семестър и е един от задължителните предмети;
 носи 3 кредита;

 формира компетентности и умения за:
- Познаване на конкретните учебни програми и дидактически знания, свързани с
привеждането им към преподаване и учене; за умения за търсене, получаване, обработка и
предаване на информация от различни източници; за създаване на собствени
информационни ресурси и да ги използва в процеса на обучение. (общи)
- Познаване на учебните програми съдържанието на преподавания предмет,
терминологията – на каталонски и на кастилски, и да има разбиране за значението на
конкретното учебно съдържание в социално-екологичен, икономически и културен
контекст; Умее да търси, подбира, обработва и предава на информация (устна, писмена,
аудиовизуална или мултимедийно), да я адаптират и използва в процесите на преподаване
и обучение в техните собствени специализирани области; Познава образователните
ресурси със специално внимание към ресурсите на ИКТ, има умения и критерии за подбор
или разработване на собствени учебни ресурси; Използва учебното съдържание по
предмета за да се развие интердисциплинарни преживявания; Знае характеристиките на
професии, свързани с конкретното учебно заведение, и умее да свърже предметното
обучението с тях; Умее да търси, подбира, обработва и предава на информация (устна,
писмена, аудиовизуална или мултимедийно), да я адаптират и използва в процесите на
преподаване и обучение в техните собствени специализирани области. (специфични)
- Да умее да разработва отразяващо и критично отношение към социалната и културната
среда, институционалната среда, в която работи и към собствената си професионална
практика. (умения за професионални умения)
Описаният модел се различава от българската практика, където подготовката на учители
се извършва по т.н. "смесен модел", на паралелно обучение в научната област и в
професионална готовност. Без да заемаме окончателна позиция кой е по-добрият вариант,
безспорно е положителното влияние на разписани и обществено приети характеристики,
параметриращи подготовката за упражняване на професията на учителя с оглед:
- гарантиране на стандарт за минималните изисквания за придобиване на учителска
правоспособност;
- определяне на компетенции и качествата на бъдещия учител, които трябва да бъдат
заложени при разписване на учебните планове и програми на специалностите във висшите
училища;
- преодоляване на недостатъчната координация между двете подсистеми в
образованието – средно и висше, което в крайна сметка се отразява негативно и на двете
системи и в много случаи университетската подготовка на учителите създава научно
добре подготвени учители, но с недостатъчни умения да действат в съответствие с
изискванията на реалната училищна среда и нейните специфики;
- относително уеднаквяване на различно ниво на подготовка на младите педагогически
кадри;
- регламентиране на условия за заемане на длъжността в различните професионални
области и създаване на възможност за мобилност на работещите в системата на средното
образование.
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Образованието в Р Словения е един от основните приоритети в националните политики на
страната. Системата на училищното географско образование, като част от цялостната
образователна политика се отличава с демократизъм и добри възможности за проходимост, като е
създадена образователна среда, която осигурява равен достъп до качествено образование.
Промените на учебните програми по География са от 2011 г. и 2013 г., част от образователната
реформа в страната, доказателство за значимостта на образованието през последните години и
отражение на новите европейски образователни измерения. Образователната реформа е израз и на
взаимовръзката между иновациите и традицията в развитието на педагогическата наука и
практика, една търсена и желана обвързаност, но при трудно постижим баланс. Върху образо
ванието се отразяват съвременните глобализационни образователни процеси, а познаването на
образователните системи на други страни и тяхната динамичност дава отговор на въпросите за
сравнителното образование, като източник на идеи и творчество, промени и споделен опит,
единство между традиции и иновации, прогресивност и ефективност на самата образователна с-ма.
Учебната година в Р Словения започва на 1 септември и приключва на 31 август, като
включва 38 учебни седмици, 5 учебни дни в седмицата. Всеки учебен час е с времетраене 45
минути, определно в чл. 34 от Закона за основното училище (ЗОУ) и Закона за гимназиите (ЗГ).
Наименованието на учебния предмет е География, като съдържателен израз на землеописание,
което е използавно преди отделянето на Р Словения като самостоятелна и независима страна от б.
СФР Югославия. [1, 8]
Член 33 от ЗОУ определя възпитателно-образователни цикли на обучение. Основното
образование е разделено на три обр. цикли и всеки има продължителност от три години: първи
период – от 1 до 3 клас; втори период – от 4 до 6 клас; трети период – от 7 до 9 клас. [8]
В 6-ти и 9-ти клас учениците задължително се явяват на национални изпити. В края на 6-ти клас на
основното училище се провежда национално оценяване по словенски, унгарски или италиански
език в етнически смесените райони, математика и първи чужд език. В края на 9-ти клас се провежда
национално оценяване на словенски или италиански, или унгарски в етнически смесените райони,
математика и трети учебен предмет, определен от министъра.
В структурата на училищната образователна система на Р Словения географското
образование има структурен модел 4+3(4). Учебното съдържание по география е структурирано в
три образователни блока: задължителна подготовка, избираема подготовка и матуритетна
подготовка. В задължителната подготовка географията се изучава от 6-ти до 12-ти клас. Преди
изучаването на Географията в самостоятелен курс в образователната система на Р Словения се
изучават учебни предмети с интегрирано съдържание, чрез които се поставят основите и на
учебния предмет География.
В 1,2 и 3 клас се изучава учебния предмет „Опознаване на околнта среда”, като за всяка учебна
година годишния хорариум учебни часове е 105. В 4-ти клас (70 учебни часа годишен хорариум) и
5 клас (105 учебни часа годишен хорариум) се изучава учебния предмет „Общество”. Тези два
учебни предмета имат интегративен и междудисциплинарен характер и поставят основите и на
учебния предмет География, който се изучава в самостоятелен курс от 6-ти клас [5, 6]
Обучението по Опознаване на околната среда по учебна програма 1-3 клас включва учебно
съдържание, което е продължение и насока на учениците към опознаване на света и откриване на

взаимосвързаността и взаимозависимостта на обектите, явленията и процесите в природната и
социалната среда. Акцентът в обучението се поставя на знанието, придобито чрез прекия опит и
наблюдение в околната среда, което се доразвива, разширява и задълбочава при пренос на личния
опит в класната стая. [6]
В учебната програма по Общество ясно е поставено вниманието на целите, насочени към
връзките между човек, общество и природна среда, разкриване и оценяване на взаимодействието и
взаимозависимостите между всички компоненти на тази система. Учебната програма по Общество
декларира, че съдържанието осигурява базисна подготовка и има интердисциплинарен характер за
последващото изучаване на самостоятелните учебни предмети - География, Социология, История,
Етнология, Психология, Икономика, Политика, Етика, Естетика, Екология и други. Учебната
програма конкретизира, че учебното съдържание по Общество повишава знанията именно от 6-ти
до 9-ти клас по предметите История, География, Икономика, Гражданско образование и Етика. [5]
В началното и основното образование на Р Словения се изучават и други учебни предмети, които
са част от задължителната общообразователна подготовка в училище и в по-малка степен имат
интегративен характер и предхождат самостоятелното изучаване на учебния предмет География
или успоредно полагат базови знания, умения и компетенции, намалявайки неговата абстрактност:
„Домакинство” – 5 и 6 клас; „Наука и техника” – 4 и 5 клас; „Природни науки” – 6 и 7 клас;
„Отечествена и гражданска култура и етика” – 7 и 8 клас.
В основното училище за всички ученици се извършва обучение по следните задължителни
учебни дисциплини: Словенски и Италиански, или Унгарски език в етнически смесените райони,
Чужд език, История, Общество, География, Патриотична и гражданска култура и етика,
Математика, Наука, Познание за околната среда, Наука и техника, Химия, Биология, Физика,
Изобразително изкуство, Музикални изкуства, Спорт, Техника и технологии, Домакинство.
Наименованието на учебния предмет в Р Словения по нормативни документи е География.
Обучението по География обхваща два от трите възпитателно-образователни цикли на основната
степен. В основното образование изучаването на географията е част от задължителната подготовка
на учениците и започва от 6 клас и продължава до ІХ клас – общо се изучава 4 учебни години.
Обучението по география от 6-ти до 9-ти клас е с общ хорариум 221,5 учебни часа. Разпределението
на годишния хорариум учебни часове по класове, съобразно учебните програми от 2011 г. е
следното: 6 клас – 35 учебни час годишно; 7 клас – 70 учебни час годишно; 8 клас – 52,5 учебни
час годишно; 9 клас – 64 учебни час годишно. [4, 9]
Важно значение за ефективността на обучението по География има структурата и
съдържанието на Учебната програма по География.
Структура и съдържание на Учебните програми по
География в основното и гимназиалното образование
Таблица № 1
Скруктура и съдържание на Учебните програми по География
Основно образование
Гимназиално образование
1.Определяне на предмета
2.Общи цели
3.Оперативни цели и съдържание – целите са
диференцирани за 6, 7, 8 и 9 клас.
4.Стандарти за знание – представени са по
образователно-възпитателни цикли (втори и трети
образователен период), както и минималните
стандарти по класове.
Дидактически препоръки – включват препоръки в
пет основни направления: постигане целите на
курса;
индивидуализация
и
диференциация;
междупредметни връзки; проверка и оценка на
знанията; информационни технологии. [4]

1. Обща представа за предмета
2. Общи цели/компетенции
2.1. Общи цели в преподаването по география:
цели в когнитивната област; цели, свързани с
разбирането за пространство; цели, свързани с
познаването и разбирането на географските
структури, процеси и взаимоотношения; цели,
свързани с прилагането на знанията и уменията;
образователни цели (връзки с гражданското
образование, образование за съжителство, мулти
културното и междукултурното образование,
образование за околната среда и др.).
2.2. Интеграция на ключовите компетентности в
уроците по география: комуникация на майчин език;
общуване на чужди езици; математическа грамот
ност; компетентност в областта на науката и техно
логиите; дигитални компетенции; да се научим да
учим; личностно-социални възможности; граждан
ски способности; предприемачество; културно съзна
ние; специфични географски способности (проучва
не и разбиране на географските процеси и взаимо

отношения, и тяхното пространствено измерение).
3. Цели и съдържание
3.1. Обща география
3.2. География на света
3.3. Европа
3.4. Словения
Допълнителна програма за провеждане на учебните
часове за матура по география
4. Очаквани резултати
4.1. Общи познания
4.2. Специфични географски способнос ти, които
включват проучване и разбиране на географските
процеси и взаимоотношения, и тяхното простран
ствено измерение).
5. Междупредметни връзки
5.1. Предложено съдържание и цели на
интердисциплинарно сътрудничество
5.2. Задължителни екскурзии
5.3. Междупредметни съдържания
6. Дидактически препоръки
7. Оценяване на постиженията. [7]

Съдържанието на Учебната програма по География подпомага учителите по география в
тяхната дидактико-методическа подготовка и предоставя подробно изискванията и препоръките за
постигане целите на обучението.
В основното училище учебният предмет География се предлага за изучаване и като
избирателен учебен предмет. Географията, като избираем учебен предмет има възможност да се
изучава в 8-ми клас с 35 учебни часа годишен хорариум и в 9-ти клас с 32 учебни часа годишен
хорариум, а учениците имат правото да се включат в обучението за една или две години.
Обучението по География е насочено към изучаването живота на човека на Земята, изследване на
родния край и опазване на околната среда. Учебното съдържание и за двете години в 8-ми и 9-ти
клас е свързано със съдържанието по География от задължителната подготовка, като обучението е
разширено, задълбочено и конкретизирано. Учениците избират два часа обучение на седмица
избираеми дисциплини, но също могат да ги изучават и в продължение на три часа със съгласието
на родителите. Избираемите учебни предмети трябва да са най-малко три от двете области на
знанието – обществено-хуманитарната и научно-техническата. [3, 8, 9]
В 8-ти клас, когато при задължителната подготовка се изучава География на континентите в
света, то обучението по избираемия предмет акцентира на връзката и зависимостта между човека
и природата. Учениците изучават живота на човека в различните региони на Земята, където
условията на живот са различни от тези в страната. В 9-ти клас учениците в задължителната
подготовка изучават География на Словения като Родина, а по избираемия предмет реализират
проучвания и изследвания на родния край, особеностите на живот и опазването на околната среда.
Учебните програми препоръчват използването на активни методи на преподаване и учене в
училищната среда и природата. [2, 3]
Изучаването на География в гимназиалното образование обхваща 3 учебни години – от 10ти
-ти
до 12 клас с общо хорариум от 210 учебни часа, като обучението може да бъде организирано и
в четвърта година, осигуряваща изучаване на географията с цел подготовка за явяване на матура
по география (общ хорариум за гимназиалното географско образование и като матуритетен учебен
предмет - 315 учебни часа). Учебните часове по География за гимназиалното образование в Р
Словения имат следното седмичен и годишен хорариум: 10 клас: 2 уч. часа седмично/72 уч. часа
годишно; 11 клас: 2 уч. часа седмично/72 уч. часа годишно; 12 клас: 2 уч. часа седмично/66 уч.
часа годишно; География - матуритетен учебен предмет: 3 уч. часа седмично/105 учебни часа
годишно. [2, 7]
Учебната програма по География за гимназиите в Р Словения е структурирана по следния начин:
Учебната програма по География за гимназиите е цялостно съобразена с европейските
образователни парадигми, актуализирана през 2013 г. и подпомага с дидактико-методическа
конкретика подготовката, организацията и провеждането на обучението по география.
На фиг. 1 е представена структурата и съдържанието по География (по Учебни програми География) за задължителната подготовка в основната степен на Р Словения. Обучението по
География обхваща два образователно-възпитателни цикли и е базирана на формирането на

базисните знания, умения и компетенции за географските представи и планетата Земя,
ориентиране и изобразяване на земната повърхност, географската карта и като обобщаващ момент
е провеждането на учебна екскурзия. В 6-ти клас завършва втория образователно-възпитателен
цикъл, който по своята същност постява географските основи за изучаване на География на
континентите в следващите два класа – 7-ми и 8-ми. В 7-ми клас се изучават природногеографските
характеристики на Евразия, като единно цяло и мястото, в което е разположена Родината, а в 8-ми
клас се изучават всички останали континенти. Третият период на образователно-възпитателния
цикъл 7-9 клас завършва с изучаването на родната страна – География на Република Словения.
Основното образование в Р Словения се завършва с национално оценяване в 9 клас, а следващият
период започва с изучаването на общата и регионална география, която се изучава в 10 и
самостоятелно Европа в 11 клас. Географското гимназиално образование завършва в 12 клас с
изучаване на География на Р Словения.
В Учебната програма по География за основното училище и гимназиите са определени
съдържателните теми и оперативните цели за всяка тема, което улеснява учителите при
изпълнение на стандартите за знания по класове и спазването на дидкатическите препоръки.
Географското образование в основната степен е насочено към формиране на отговорни и
ангажирани, отстояващи своето мнение и отношение към приодната и социалната среда ученици,
които да могат да се констатират и оценяват проблемите на планиране и постигане хармония
между природата и човека от гледна точка на устойчивото развитие. Изключително силна страна
на географското образование е развитието на положителни чувства към родината, чувство за
принадлежност към своята нация и държава, за любов към природното и културното наследство.
[2, 4, 8, 9]
9 клас

География на Република Словения

8 клас

Африка. Австралия и Океания. Северна Америка. Латинска
Америка. Полярна област.

Трети
период

Трети образователновъзпитателен цикъл: 7 - 9 клас

7 клас

Природногеографски характеристики на Европа и Азия
(Евразия).

Географски представи. Моят дом - планетата Земя. Животът по
крайбрежията и островите. Ориентиране и изобразяване на земната
повърхност. Движения и климатични характеристики на Земята.
Училищна екскурзия

6 клас

Втори
период

Втори образователновъзпитателен цикъл: 4 - 6 клас

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Фиг. 1. Структура и съдържание по География - задължителна подготовка в основната
образователна степен на Р Словения по Учебни програми
12 клас

География на Р Словения

11 клас

Европа

10 клас

Обща география. География на света - Азия, Африка,
Латинска Америка, Северна Америка,
Австралия и Океания, Полярна област
ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Фиг.2.Структура и съдържание на гимназиалното географско образование в РСловения по Уч. програма

Силна страна на географското образование във втори и трети период е насочването на
учениците към разбирането за света, възприемането на неговото динамично взаимодействие
между отделните елементи, които го изграждат, и оценяването на неговото непрекъснато развитие
и трансформация. Обучението по География не е насочено към натрупването на енциклопедични

знания. Образователната мисия на географията следва линията за придобиване на знания,
интелектуални и практически умения, както и формиране на нагласи и ценности.
Тематично съдържание по География от Учебните програми за основното училище и гимназиите в
Р Словения
Таблица № 2
ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО КЛАСОВЕ - ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
№
6 КЛАС
№
7 КЛАС
1.

Географски представи

1.

2.
2.1.
3.

Моят дом - планетата Земя
Размер и форма на Земята
Живота по крайбрежията и
островите
Ориентиране и изобразяване на
земната повърхност. Ориентиране
по земния глобус, градусна мрежа
и
географско
разположение,
ориентиране в природата и по
карта; изображения на земната
повърхност, начини за показване
на земната повърхност, карти.
Движение на Земята. Обиколка и
въртене. Календар: година, месец,
седмица;
часови
пояси
и
денонощие
Климатични характеристики на
Земята
Прилагане на знанията: училищна
екскурзия

1.1.
1.2.
2.

4.

5.

6.
7.

2.1.

2.2.

Климат и растителност
средиземноморски

2.3.

Райони на земетресения и вулкани

2.4.

Туризъм – важна икономическа индустрия, която
носи проблеми
Разнообразен религиозен и етнически състав на
населението
Средна Европа
Панонска низина
Алпи
Средногорие с котловините, Немско-полска низина
и Карпати
Западна Европа
Северна Европа
Източна Европа и Северна Азия
Източна Азия
Южна и Югоизточна Азия
Индийски субконтинент
Югозападна Азия
9 КЛАС
Географско положение на Словения
Европейски съюз - интеграцията на европейските
страни и Словения
Словения в Европа и света
Природногеографски единици в Словения (започва
се с тази, в която се намира училището)
Панонски пейзаж. Панонски равнини. Панонски
хълмове
Предалпийски пейзаж. Предалпийски планини.
Предалпийски долини и котловини
Алпийски пейзаж. Високи планини и алпийско
карстово плато. Алпийски долини и котловини
Динарскокарстов пейзаж. Динарскокарстови плата и
хълмове: Динарскокарстова долина и равнини
Средиземноморски пейзаж. Флиш формации,
хълмове, планини и долини. Карстови равнини,

2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

№
1.
1.1.

Природно-географските характеристики на Европа и
Азия (Евразия)
Климат и растителност в Европа и Азия
Население и селища в Европа и Азия
Природногеографски характеристики на Южна
Европа
Средиземно море е едно от най-топлите морета в
света

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
1.
1.1.

1.2.
1.3.

8 КЛАС
Африка
Географско положение и големина
на Африка
Климат и растителност на Африка
Население на Африка

1.4.

Северна Африка

2.1.

1.5.

Тропическа Африка

2.2.

1.6.

Южна Африка

2.3.

2.

Австралия и Океания

2.4.

2.1.

Природногеографски
характеристики на Австралия

2.5.

1.2.
2.

-

не

навсякъде

са

подолия и долини. Адриатическо море
Население и начин на живот, 3.
Географското положение на Словения като
който е резултат от силно
ограничаващ и стимулиращ фактор в развитието на
развитата икономика
Словения
2.3.
Океания - група архипелази сред 3.1.
Стопанство
океана
3.
Америка и полярната област
3.1.
Америка се състои от няколко
Америки
3.2.
Природногеографски
характеристики
на
Северна
Америка
3.3.
Население на Северна Америка
3.4.
Канада и САЩ
3.5.
Латинска Америка
3.6.
Полярна област
ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО КЛАСОВЕ - ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
№
10 КЛАС
№
11 КЛАС
№
12 КЛАС
1.
Обща география
1.
Европа
1.
Словения
1.1.
Увод
1.1.
Общо за Европа
1.1.
Географско положение на Словения
и нейното значение за природната и
социалната среда
1.2.
Образуване
и 1.2.
Северна Европа
1.2.
Релеф и геоложка структура
структура на Земята
1.3.
Повърхност на земята 1.3.
Западна Европа
1.3.
Климат, почви, растителност, фауна
и води в Словения, като фактори за
живот
1.4.
Време и климат
1.4.
Южна Европа
1.4.
Население
1.5.
Почви
1.5.
Средна Европа
1.5.
Селища
1.6.
Растителен
и 1.6.
Югоизточна
1.6.
Земеделие и райони
животински свят
Европа
1.7.
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Предимство на географското образование в основната степен са предложените в учебната
програма по География конкретни дейности, които учениците трябва да извършват при
възпитателно-образователния процес. Училищата в Р Словения са задължени по нормативни
документи да представят на собствен интернет сайт информация за училището, училищните
програми, организирането на работата на училището в съответствие с годишния работен план,
съдържанието на учебния план, вътрешните правила и друга информация. Чрез задължителното
представяне на всяко училище в интернет пространтството се разкрива максималния достъп до
образователните услуги, които се предлагат, а ученици, родители и граждани имат възможността
да се информират за избора на училище и училищния живот.
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Фиг. 3. Предложени конкретни дейности при провеждане на възпитателно-образователния
процес в Учебната програма по География.
От изключително важно значение и силна страна в развитието на училищното географско
образование в Р Словения е правото на обучение във всяко училище при изпълняване на част от
задължителната учебна програма и други дейности, същите да се провеждат в природата, на
открито. В природата училищата организират образователно-възпитателната дейност в рамките на
три или повече дни извън района на училището. Това право е тясно обвързано със структурата и
съдържанието на географското образование и е регламентирано в чл. 39а на ЗОУ, което пряко
обслужва учебно-възпитателната дейност по География. [4, 8]
В чл. 33 от ЗГ ясно е регламентирана организацията на образователната работа, която
освен учебните часове по задължителната и избираемата подготовка, включва - екскурзии,
практическо обучение и други форми на практическа работа, подготовка за семинари и изготвяне
на семинарни задачи, както и други форми на индивидуална или групова работа. Силната страна
на географското обучение се разкрива не само в теоретичната подготовка на учениците, но и
значителна роля играят практическите упражнения при активното участие в учебни екскурзии,
правилното писане на доклади, използването на информационните технологии и
усъвършенстването на езиковите умения. Географските екскурзии могат да бъдат краткотрайни,
които са фокусирани главно върху родния край, но и дълготрайни с интердисциплинарен
характер, фокусирани върху опознаването на природно-географските региони на Р Словения. [1, 7]
Училището в гимназиалното образование е задължено да изготвя критерии и разработва
процедури за предоставяне на награди и отличия за учениците, в това число и по география. Това е
силна страна на гимназиалното образование, която води към повишаване на мотивираността,
формира любов и широк светоглед към географската наука. Последица от тази силна страна е и
възможността за завършилите средно образование да удовлетворят своите интереси, любопитство
и любов към географията в следващата степен на своето образование – висше географско
образование. [1, 2, 9]
Основното училище издава на учениците удостоверение в края на всеки клас, когато
ученикът успешно изпълнява всички задължения за всяка година, предвидени в учебната
програма. Тази оценка повишава мотивираността на учениците за активното участие в учебния
процес и създава предпоставки за проследяване развитието на всеки ученик, сравняване и
установяване на неговите пропуски и интереси в обучението.
В обучението по география, съобразно Учебната програма за основното образование като
силна страна се откроява развиването на способностите на учениците да използват географски
изследователски методи за получаване на информация за околната среда, стимулирането на
учениците да използват в своята работа задължително информационните технологии при
управление, интерпретиране, анализиране, представяне и оценяване на географската информация.

Друг силен момент на географското образование е прилагането на иновативни и активни методи
на преподаване и провеждане на практики, използване на голям брой учебни помагала и стремеж
към провеждане на пряко наблюдение на географските процеси и явления в тяхната естествена
среда, в която те възникват. В Учебната програма по География е отделено време за провеждането
на хоризонтални (интердисциплинарни) ученически екскурзии и теренна работа, като добър
пример за придобиване на нови знания, прилагане на стари знания в нова ситуация, за изграждане
на принципа за учене през целия живот, за повишаване ефективността от учебния поцес и
мотивацията на учениците. [1, 8]
Силна страна на обучението по география работа по учебни поректи, провеждане на
изследователска дейност, прилагането на диференциран подход на учене и учене чрез опит,
развитие на индивидуалните умения, интеграция на теоретични и практически познания,
интердисциплинарно сътрудничество и повишаване нивото на мотивация. Дидактическите
препоръки в учебната програма по География определят при работа с ученици да се използват
различни методи на географски изследвания, като например наблюдение, измерване, изследване и
интервю, използване на статистически и други източници и литература, изразяване на собствени
идеи и вземане на решения, прилагане на проблемното обучение и др. Основно предимство на
географското образование е осъзнатото обучение, основаващо се на развитието на способностите
и уменията на учениците – ученикът да знае как, да знае какво, да знае защо се нуждае от тези
географски знания, умения и компетенции.
Слаба страна в образователната система на Р Словения е Закона за гимназиите от 1996 г. и
неговите изменения от 2001, 2006 и 2007 г., като морално остарели. Последното изменение от 2007
г., показва, че към момента този нормативен документ не е обвързан изцяло с настъпилите
промени и европейската образователна динамика в локален, регионален и глобален образователен
аспект, както и след приемането на Р Словения в ЕС през 2004 г. Образователно-възпитателните
процеси са изключително динамични и те непрекъснато са изложени на военно-стратегически,
политически, икономически, социални, екологични и други влияния. Това изисква необходимост
от своевремнно актуализиране и адаптиране в променящите се глобални условия.
За теорията и практиката на обучението по география е важно да се отговори на съвременните
методически изисквания и потребности с цел постигането на общите образователни цели и целите
на географското образование по Учебните програми да има по-голямо методическо разнообразие
и учебни материали по география.
Слаба страна на обучението по география е избора на учебното пространство и подходяща
географска дидактическа учебна среда (населено място, разнообразна природна среда и човешка
дейност, култура, социално-икономически системи), при избора на които учителите по география
често имат затруднения.
Слаба страна и проблем за географското образование е оценяването, като „критерият вече
не може да бъде само броят на верните отговори, приведени към дадени точки или проценти”.
Необходими са спешни описателни критерии на знанието, защото те позволяват по цялостна и
задълбочена, качествена обратна връзка относно познанията на учениците по география в
училище. [4, 7]
Всяко основно училище е задължено с цел развитие на интересите на учениците да
предостави възможности за организиране на извънкласни и извънучилищни дейности, които се
определят в годишния план за работа.
Чрез използването на интерактивни методи на обучение по география се дава възможност
на учениците за работа на терен, работа по проекти, провеждане на географски
интердисциплинарни екскурзии, провеждане на наблюдения, сравнявания, развитие на
логическото мислене и представяне на анализи и обобщения, развиване способност за
самообучение от различни източници (литература, речници, енциклопедии, атласи и др.), развитие
на комуникативните умения и способност за работа в група. Изборът на методи на преподаване се
оставя на учителя, възможност, при която учителят може да комбинира методите. Учениците също
имат възможност да участват в планирането на урока, а учителят да приема предложенията и
инициативите на учениците в съответствие с целите и очакваните резултати на обучението по
география. Учителите по география често имат затруднения в избора на подходяща географска и
дидактическа учебна среда, което е продиктувано от разнообразието в природната среда,
дейността на човека, културни и социално-икономически системи.
Възможност и с особено значение за уроците по география е използването на съвременните
информационно-комуникационни технологии (ИКТ) – дидактическите препоръки включват

използването на ИКТ, както и на дидактически подходящ компютърен софтуер. Друга възможност
за обучението по география по Учебна програма е задълбочаване на работата със статистическа,
картографска, аудио и др. информация чрез използване на Интернет, цифрови фотоапарати и
други технически устройства. Учениците са насочвани самостоятелно чрез ИКТ да събират и
обработват географска информация, както и аргументираното й представяне. Възможност пред
ученици и учители е и насърчаването на самоконтрола.
Сериозна заплаха за географското образование е дидактическата годност и достоверност,
ефективност и научност на различните сайтове за обучение по география. Огромното интернет
пространство е безкраен океан от информация с географско съдържание, но не всяка информация
с географско съдържание е носител на принципите на научност, системност и други. Необходимо
е да се извършва проверка на географското съдържание, открито и свалено от интернет
пространството.
Изводи:
Географското образование в Р Словения има структурен модел: 4+3(4): 4 години се изучава
учебния предмет География в основното училище и три години в гимназиалното образование.
Изучаването на учебния предмет География в задължителната подготовка на словенските училища
е общ хорариум 431, 5 учебни часа.
Дидактическите препоръки към учителите са насочени към целенасочената и системната
работа за учене чрез опит, развитието на индивидуалните умения, интеграцията на теоретичните и
практическите познания, разкриването на междупредметната интеграция.
Учебните програми по География насочват към прилагане на проблемния подход за развитието на
географската грамотност и култура, и критическото мислене, като се представят актуални
екологични, пространствени и други проблеми.
Географското образование е насочено към развиване на положителни чувства и любов у
учениците към Родината, на чувството за принадлежност към своя народ и държава, както и
зачитането на нейното природно и културно наследство. Географското образование е инструмент
и доказателство в образователната система за системността на провежданата патриотична
образователна политика в Р Словения.
Една от силните страни на географското образование е задължителното реализиране на
учебни екскурзии, включваща работа на терен с помощта на различни методи на преподаване и
пряко наблюдение. В рамките на учебната програма учителят многократно организира и извършва
работа на терен и учебни екскурзии за решаване на учебни задачи и свързване на теоретичните
знания с практиката и директния пространствен опит. Географските екскурзии може да са само с
географско съдържание или да са интердисциплинарни, но трябва да обхващат всички природни
единици от Словения.
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Цялостното ръководство, организация, провеждане и управление на учебния процес
е немислим без процеса на контрол и получаване на обратна връзка от проверката и
оценката на знанията, уменията и компетенциите на учениците. Контролът обхваща
процеса на оценяването и оценката, като необходимо условия за функционирането и
управлението на образователната система. Образователната система включва процеса на
оценяването като една от основните дидактически задачи на учителя в процеса на
обучение, като същност не на отделен изолиран акт на този учебен процес, а на неделима
част от контекста на цялостния процес на обучение. Оценяването е колкото традиционен,
толкова и актуален проблем на обучението и по география в съврменното образование.
Един от основните въпроси в дидактиката по география е въпроса за оценяването по
география. В статията са представени основни акценти в процеса на оценяването на
учениците в Р България и Р Хърватия по нормативната документация и от личния
педагогически опит на авторите, без да се претендира за пълно и цялостно изложение на
проблематиката.
ПО ВЪПРОСА ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЯ
И ИКОНОМИКА В Р БЪЛГАРИЯ
Лицата, заемащи длъжностите „младши учител”, „учител”, „старши учител” и
„главен учител” по география и икономика, изпълняват задължението да анализират
резултатите при оценяването на входното и изходното равнище на учениците, на които
преподават, като няма обявени условия за критериите на оценяване и начина на
анализиране. В чл. 129 г, ал. 1 на ППЗНП е определено, че лицата, заемащи длъжността
„старши учител”, изпълняват и други специфични задължения, като те са ясно
декларирани в точките б), в) и г). [8, 13]
чл. 129 г, ал. 1 от ППЗНП
СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТАРШИ УЧИТЕЛ

Б) участва в дейности, свързани с
подготовката, организирането и
провеждането на оценяването на
входното и изходното равнище и/или
външно оценяване на знанията и
уменията на учениците от
съответния клас

В) подпомага дейностите по
разработване на тестове, задачи,
задания, материали и критерии за
оценяване на знанията и
уменията на учениците по
съответния учебен предмет или
модул

Г) анализира и обобщава
резултатите, получени от
оценяването на входните и
изходните равнища и/или от външно
оценяване по съответния учебен
предмет или модул на равнище клас

Фиг. 1. Специфични задължения при процеса на оценяване от лица, заемащи длъжността
„старши учител” в българското училище

Според Наредба № 3 за системата за оценяване „оценяването е процес за
установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка” в българското
училище. В съвременното образование системата за оценяване е инструмент за

управление на възпитателно-образователния процес, на неговото качество и постигането
на Държавните образователни изисквания (ДОИ). В чл. 16, т. 5 от Закона за народната
просвета са определени ДОИ, като едно от тях се отнася до системата на оценяването.
ДОИ определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална
подготовка, като създават конкретни условия за развитие, представени на фиг. 2. [8, 9, 11]
изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като
български гражданин уважава законите, правата на другите, техния
език, религия и култура

1

задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване
на широка обща култура

2

3

4

5

усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на
минал опит с нови знания от различни области на науката и
практиката
избор на варианти за подготовка и професионална квалификация според
възможностите на учениците и избраното от тях училище
развитие на материалната, културната и екологичната среда на
детските градини, училищата и обслужващите звена

Фиг. 2. Равнища на необходима общообразователна и професионална подготовка по
Държавните образователни изисквания

В чл. 7, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване,
процесът на оценяване в българското образование се извършва въз основа на
установените резултати от текущите изпитвания и изпитите, а оценките, които може да се
поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2. Задачите, въпросите и
критериите за оценяване се изготвят от учителя по география, който има задължението,
правото и отговорността да изготви критерии за оценяване на учениците при провеждане
на устно, писмено и практическо изпитване в процеса на обучение по география. [11]
При процеса на оценяване по География и икономика важат изискванията за
системност и ритмичност при всеки ученик, както и минималният задължителен брой
текущи оценки за всеки учебен срок по силата на чл. 11а от Наредба № 3 за системата за
оценяване. [11]
В Националната програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) е признато най-важното условие
за развитието на системата на училищното образование – „изграждането на модерна,
ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството”. Контролът върху
качеството е важен „за обществото – чрез него обществото се информира за състоянието
на образователната система и може да постави нови изисквания към нея; за държавата –
чрез съпоставяне на постиженията на учениците от един випуск в различните училища,
както и чрез съпоставяне на резултатите на учениците от различни випуски може да бъде
установено не само актуалното състояние на училищното образование, но и да се
проследят тенденциите в неговото развитие и така контролът може да служи като
коректив на провежданата образователната политика; за учителите – резултатите на
учениците ще бъдат важен критерий за определяне на заплащането им; за учениците и
техните родители – чрез него ученици и родители ще имат реална представа за нивото на
подготовката и ще бъдат създадени условия за равнопоставеност.” [7, 12]
В съдържателната структура на Учебните програми по География и икономика от V
до ХІІ клас за първо и второ равнище е определено мястото на процеса на оценяване в
края на програмата, в които са представени функциите на контрола, видовете контрол, цел
и съдържание на контрола, какво равнище на усвоеност да се проверява – знаене,
разбиране, приложение, анализ, синтез, оценка по Таксономията на Б. Блум, както и
форма на контрола, начин на представяне на резултатите, какъв инструментариум да се
използва. За гимназиалното образование по География и икономика в Учебните програми

няма представен в табличен вид равнищата на усвоеност и съответстващите им
поведенчески термини (глаголи) по Б. Блум. В Учебните програми от ІХ до ХІІ клас за
първо и второ равнище в точка V. „Специфични методи и форми на оценяване
постиженията на ученика по предмета в съответния клас” са дадени указания за
формата и начина на оценяване. [3]
В съвременната методическа литература по география според проф. Стела
Дерменджиева, контролът е „възприеман като своеобразно огледало на ежедневната
дейност зад „затворените” врати на класната стая, отразяващо както позитивите,
така и несъвършенствата й.” В учебника по „География и образование. Методика на
обучението по география” изключително задълбочено и научно-методически е
представена проблематиката за контролът в обучението по география. [7]
В книгата за учителя „Контролът в обучението по география” авторският колектив
разглежда контролът в обучението по география като теория, методология, практика и
процеса на осъществяване на контрола. Оценяването на резултатите по география от тест
или контролен лист може да бъде извършено „посредством утвърдената балова скала
(цифровата оценка от 2 до 6) и чрез трансформирането й в рангова скала”, като се
използва формулата:
On=2+n.k, където

k=

4
Nmax

On – оценка на резултатите на конкретен ученик;
n – брой точко, постигнати от ученика;
Nmax – максимален брой точки, които могат да се получат при решаване на всички
задачи от контролния лист или от теста. [6]
В статията „Контролът в обучението при курса „География на България” –
аспектни възможности и технология на приложение” Петя Събева предлага вариант на
оценъчна скала, която „дава възможност за максимална обективност при поставянето
на оценка на базата на констатирани и фиксирани по предварителни критерии
постижения на тестираните.” Оценъчната скала включва схема от 14 нива, в която
стъпката е 0,25 и може да се прилага в практиката при оценяването по география.
Универсалността на прилагане на оценъчната скала (Вариант 1) подпомага процеса на
оценяване на учителите по география. На Схема 1 са представени варианти на оценъчни
скали в зависимост от общия брой на точките от контролния лист или тест, използвани в
личната педагогическа практика на Тамара Драганова като учител по география. [5]
Брой
№
точки
0 - 40 1.
41 - 60 2.
61 – 80 3.
81 – 90 4.
91 - 100 5.

Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6

Вариант № 2

Вариант № 1 – по Петя
Събева

Брой
№
точки
0 - 10 1.
11 - 20 2.
21 – 30 3.
31 – 40 4.
41 - 50 5.

Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6

Вариант № 3

Схема № 1. Оценъчни
скали

ПО ВЪПРОСА ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЯ В Р
ХЪРВАТИЯ
В Правилника за начина, процедурите и елементите на оценяване на ученика в
основното и средното училище на Р Хърватия е регламентирано, че оценяването е
систематичното събиране на данни в процеса на обучение и постигнатото ниво на
компетентности: знания, умения, способности, самостоятелност и отговорности на работа,
в съответствие с предварително дефинирани и приети начини, процедури и елементи на
оценяването. В чл. 2 на този Правилник е обявено, че задачите, които се поставят за
оценяване на учениците трябва да са в съответствие с националните и учебни програми,
учебните планове, както и с професионалните училищни програми. Проверката включва
оценка на постигнатото ниво на компетенция по учебния предмет или област, и други
форми на работа в училище през учебната година. Оценяването става чрез описателна и
цифрова стойност. [1]
В ал. 2 на чл. 3 от Правилника за начина, процедурите и елементите на оценяване на
ученика в основното и средното училище е фиксирано кой извършва оценяването –
оценката по конкретен учебен предмет, както и методите и процедурите за оценяване се
извършват от учителя. [1]
В Раздел VI. Мониторинг и оценяване постиженията на учениците, чл. 72 от Закона
за обучението и образованието в основните и средните училища е определено, че успехът
на учениците се наблюдава и оценява по време на часовете, а оценяването става по всеки
учебен предмет, както и от страна на правителството. Цифровото оценяване на учениците
е с отличен (5), много добър (4), добър (3), достатъчен/задоволителен (2) и
незадоволителен (1). Поставянето на оценка незадоволително (1) се явява отрицателна и
не дава по-нататъшна проходимост на учениците в образователната система. [1, 2, 4]

Критерии за оценяване на учениците по география
ОТЛИЧЕН 5

5

Знанията са точни, изчерпателни и научно-обосновани, а
реакциите са бързи и безупречни, има последователност на
логическото представяне и аргументиране. Ученикът дава
обстоен и задоволителен отговор на поставените въпроси.

МНОГО ДОБЪР 4

4
Учителят по
география
като
оценяващ

Знанията са точни и обширни, а реакцията по-бавна, но без
помощ та на учителя или друг ученик се представя по даден
начин логически, убедително и с разбиране. Ученикът
отговаря напълно на поставените задачи.

ДОБЪР 3

3

Знанията са основни, с по-малка точност представя найважните нещ а, а реакцията е по-бавна и изисква чужда
помощ ; аргументацията и логичността на представянето е
частична. Ученикът срещ а трудности в даваните отговори.

СРЕДЕН 2

2

Знанията са непълни, незадоволителни в основните области
на знанието, ученикът реагира бавно и разбира частично. При
представянето на отговорите, той се нуждае от помощ та на
учителя.

НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН 1

1

Ученикът не познава фактите и няма знания, не разбира
учебното съдържание. Реакциите и изразяването са лишени
от логика и разбиране.

Фиг. 3. Критерии за оценяване на учениците по география

В Р Хърватия няма нормативен документ в системата на образованието, който да
регламентира броя на писмените оценки в рамките на една учебна години или учебен
срок. Това е оставано като решение на учителя по география или географската гилдия, или
като решение на конкретното училище, отразено в неговите вътрешни правила. Пример от
педагогическата практика на Ката Магаш е приетото предложение в Гимназията
„Владимир Назор” гр. Задар, учителят да поставя една писмена оценка за учебен срок,
като представя на учениците резултатите от писмените работи, отправи устни забележки и
публикува резултатите в училищната интернет страница (срок: десет дни).
Изпитването включва задачи с различна сложност – задачи и въпроси с множествен
изборен отговор, със свободни отговори, за асоциация, за прегрупиране, с пропуснати
думи (скрит текст), с кратък отговор, за корелация, които се оценяват с 1, 2 или 3 точки.
Ката Магаш в своята дългогодишна педагогическа практика при оценяването по
география прилага следната скала за оценяване на учениците:
 90 – 100 %= отличен (5);
 89 – 75 %= много добър (4);
 74 – 60 %= добър (3);
 59 – 45 %= среден (2);
 по-малко от 45 %= незадоволителен (1).
Компонентите при оценяването по география на учениците са следните:
1. Знания/учебно съдържание по Учебна програма.
2. Географски умения.
3. Картографска грамотност/приложение на географските карти.
В методическата литература по география в Р Хърватия - „Методика на обучението
по география” на Мате Матас е представена задълбочена и научно-методическа
информация за контролът и оценяването по география – форми на контрол, определяне на
оценка, варианти на оценъчни скали, матуритетно оценяване и други форми на контрол.
[10]
Мате Матас представя детайлни детерминанти, оценяващи устните отговори на
учениците – Таблица № 1, както и критерии за оценяване по география – Таблица № 2.
[10]
Детерминанти за оценка на устни отговори на учениците по Мате Матас [10]
Реакции на ученика при поставени
въпроси
Бърза, точна
По-бавна и без помощ от учителя
По-бавна и с помощта на учителя
Частична
Без разбиране

Таблица № 1
ОЦЕНКА
5
4
3
2
1

Критерии за оценяване по география по Мате Матас [10]
№

дефиниране на изискванията за всяка оценка
1.Отговаря на специални критерии
2.Дава пълен отговор
3.Дава непълен отговар
4.Отговаря с някой недостатъци
5.Не отговаря, непълнота на основните знания,
пропуските не могат да бъдат отстранени

Таблица № 2
ОЦЕНКА
Отличен 5
Много добър 4
Добър 3

достатъчен/задоволителен 2
незадоволителен 1

Оценяването по география и в двете страни е актуален проблем, изискващ
задълбочени изследвания и разработване на съвременните аспекти на оценяването в бързо
развиващата се и динамична глобална образователна среда. Това би довело до обогатяване
на дидактиката по география, подпомагане на педагогическата практика на учителите по
география и възможност за въвеждането на иновациите в процеса на оценяването по
география.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ В
СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
Лъчезар Йорданов
METHODOLOGICAL ISSUES OF THE GEOGRAPHY OF COUNTRIES IN THE
SECONDARY SCHOOL
Lachezar Yordanov
Abstract: Major aim of this survey is to shed light to some methodological problems about teaching
geography of countries, e.g. regional geography of the world, in Bulgarian secondary school. Some of the issues are
related to the outdated bibliography about the matter, and the improper appliance of teaching methods. Most of the
publications on geography of countries are dated from the last century. Many of them are written under the axioms
of Communist ideology. The specific goal of this paper is to systematize new ideas for complex characteristic of a
country. To do this we have conducted an analysis of two student textbooks for 9 th grade (regional geography is
studied in 9th grade in Bulgaria), and we have referred to the National Education Standards for Educational
Content also.
Key words: didactics in geography, educational documents, regional geography, states, algorithm of
characterization, complex characteristic of a country

Географията е наука за развитието на процесите и явленията в пространството. Тя
единствена ни дава комплексна представа за света, в който живеем. Ролята на географията
в училище е да подготви учениците за вписване в днешния свят на динамични промени.
„Разбирането на структурата и процесите на различните райони в глобалната система е
база за регионалната и националната идентичност на различни хора.” [12] Познавайки
специфичните черти на държавите и регионите, към които принадлежат, учениците
конструират своя мироглед с оглед принадлежността си към определено културноцивилизационно пространство.
Обект на изследване на настоящата статия е обучението по география на страните в
средното училище (географските региони и страните в тях в IX клас).
Поставяме си за цел в тази статия да систематизираме част от натрупания
методически опит по проблемите при обучението по география на страните. По-конкретно
се занимаваме с анализа на начините за характеризиране на държави, като това обуславя
методологичния характер на изследването. Преимуществено се разглежда въпросът за
алгоритъма на характеризиране на държава. Разбира се това далеч не изчерпва
дидактическите проблеми при обучението по география на страните, които се свеждат
основно до: определяне мястото и значението на курса; образователните задачи; структура и
съдържание на курса; методи на обучение; методически особености на курса.
Години наред се прилага типовият план в часовете за изучаване на избрани държави.
Днес по-често се използва терминът предписание или алгоритъм [3, с. 346] Резонно e в
училище да се прави комплексна географска характеристика на избрани държави.
Географските региони и страните в тях се изучават чрез прилагане на специфичните
за науката системен, типологичен и др. подходи. Освен тях „може да се прилага и друг
подход, който условно наричаме проблемно-страноведски. Неговата същност се състои в
това, че вместо равномерното осветляване на всички пунктове от типовия план
вниманието се съсредоточава върху избрани въпроси, характерни за изучавания регион.
Този подход е перспективен и е препоръчително да бъде експериментиран и прилаган в
практиката на обучението по география.” [3, с.347] Според Държавните образователни
изисквания за учебно съдържание по география и икономика в гимназиален етап ученикът
трябва да може да „характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемнострановедския подход.” [11]

По настоящата учебна програма по география и икономика за пети клас понятията
„държава”, „държавна граница”, „държавно устройство”, „форма на управление” се
дефинират в тема 1. „Пред съвременната политическа карта на света” [13]. Необходимо е
да се направи едно уточнение. В учебната програма по география и икономика понятията
„страна” и „държава” са използвани като синоними. Употребяват се с по-обобщено
значение. Всъщност в понятието „държава” се влага по-тесен смисъл. „За разлика от
страните – пише М. Русев [8, с. 188] – държавите могат да се разглеждат и като обект, и
като субект на световните социално-икономически и културно-политически процеси.”
Съществената разлика не е отчетена ясно в учебните програми. Тук използваме двете
понятия като синоними, въпреки че осъзнаваме различните нюанси в значението им.
Систематичното изучаване на географския облик на страните в българското училище
започва в шести клас по макрорамката Африка – Атлантически океан – Южна Америка –
Северна Америка – Северен ледовит океан. В седми и осми клас се изучават останалите
континенти и океани. Според очакваните резултати на ниво учебна програма учениците в
прогимназиален курс трябва да могат да характеризират избирани страни.
В IX се изучава системен курс по „Обща география и икономика”. Въвежда се курс по
регионална география (географски региони и страни в тях). На практика знанията от V,VI
и VII се репродуцират, но същевременно се разширяват. В учебната програма на IX кл. са
дефинирани целите на курса „Обща география и икономика”. Изучаването на географ
ските региони и страните в тях налага формулирането на следните по-специфични цели от
първо и второ равнище в учебната програма, най-характерните от които според нас са:
Да се усвои система от научни знания за комплекса – природа, население, стопанство,
региони и градове – в глобален, регионален и национален обхват;
Да се придобият умения и навици за самостоятелна работа и географски анализ на
съвременните процеси и явления в света;
Да допринесе за ориентирането на учениците в съвременните политически,
икономически и културни събития; за формирането на критично мислене;
Да осмислят значението, мястото и ролята на географските знания като една основна,
неотменима част от съдържанието на глобалните проблеми на съвременността;
Да се разшири, задълбочи и конкретизира географската култура на учениците за
някои сложни проблеми на съвременното географско познание, тяхната съвременна
регионална структура, причините, които ги пораждат, както и научните подходи и
средствата за тяхното решаване;
Да се постигне развитие и конкретизиране на географския подход като основен
елемент на общата култура на учениците, който ще им осигури необходимата
компетентност при обясненията и анализите на бързо променящата се географска
действителност в света;
Да допринесе за екологичното възпитание на учениците;
Да допринесе за ориентирането им в съвременните политически, икономически и
културни събития; за формирането на критично мислене; [14]
Ядро №4 “Географски региони в света и страни в тях” от програмата за IX клас е
организирано в пет стандарта, които дават основата за характеризиране особеностите на
регионите. Учебният материал е организиран в пет теми. Tема 4 “Страни – типични
представители на съответния регион” от учебната програма по география и икономика за
IX клас (първо равнище) пряко кореспондира с конкретиката на изучаване на държави.
Ядро №4 “Географски региони в света и страни в тях” от учебната програма за IX
клас – второ равнище - е организирано в два стандарта. Тема 1 “Съвременни проблеми и
тенденции в социално-икономическото развитие на страните в света” и тема 2 „География
на регионите” имат пряко отношение към изучаването на географията на страните. От
учениците се очаква да могат да: анализират причините за различната степен на социалноикономическо развитие на страните в света; познават съвременната класификация на

страните по стопанско развитие; да сравняват страните по степен на икономическо разви
тие; обясняват особеностите в икономическото развитие на географските региони и
страни в тях; разграничава отделните географски райони в избрани страни. Дефинирани
са и други очаквани резултати, но изложените по-горе отговарят в най-висока степен на
целта на статията.

Фиг. 1. Очаквани резултати на ниво стандарти и теми (учебна програма по география и
икономика за IX клас, първо равнище)

От очакваните резултати по темата „Страни – типични представители на съответния
регион” на първо място е поставен алгоритъмът, по който става характеризирането на
държавите. В научната и научно-методическата литература въпросът за определянето на
алгоритъма стои наравно с другите основни дидактически проблеми при изучаването на
географските региони и страните в тях, но същевременно има и фундаментален характер.
Руският икономгеограф и методик Н. Н. Баранский предлага за характеризиране на
страни да се прилага типов план. Структурата на общите части от иконом-географската
характеристика на страните включва:
1. Въведение.
2. Положение и природни усл.; тяхната оценка за стопанското развитие на страните.
3. Историко-географски очерк.
4. География на населението.
5. Обща иконом-географска характеристика на страните.
6. География на главните отрасли на производството.
7. География на съобщенията и транспорта.
8. География на външните връзки.
9. Икономическо райониране. [1, с.152]
Специфичното за типовия план на Баранский е, че въведението има за цел да
заинтересува учениците и да прикове тяхното внимание към темата. То има общ,
синтезиращ характер. Чрез историко-географския очерк на иконом-географската
характеристика на страна се обясняват съвременните локализации на производствата.
Типовият план на Баранский има своите заслуги за развитието на изследванията по
въпроса за алгоритъма на характеризиране на държави, утвърждавайки се като отличен
методически инструмент в часовете по география.
Българският методик М. Печевски [7, с. 430] предлага схема за излагане на
знанията при икономгеографската характеристика на отделните страни:
1. Географско положение, граници и площ.
2. Природни условия и тяхната оценка за стопанското развитие на страната.
3. Историко-географски очерк.
4. География на населението.
5. Държавно и политическо устройство. Колонии и владения.
6. Общ преглед на народното стопанство: обща характеристика, главни отрасли на
производството, география на транспорта, съобщенията, география на външните връзки.
7. Преглед на стопанството по райони: вътрешни икономически различия и
райониране на страната, икономически райони и селища в тях.

„Подборът на въпросите и подреждането им в схема – пише Печевски [7, с. 429] - не
трябва да се извършва никога механически, произволно и по шаблон за различни страни
Към тази задача трябва винаги да се подхожда конкретно за всяка страна, и то така, че
като се развие съдържанието на въпросите от схемата, учениците да могат да добият
цялостна и конкретна представа за икономическата география на изучаваната страна.” За
да се открои спецификата на изучаваните държави, „в схемите за икономгеографска
характеристика на някои страни може по преценка на учителя да се поставят и съвсем
нови точки, извън набелязаните в обикновената схема. Това се прави, когато в съответната
страна има нещо съвсем особено и същевременно тази особеност има важно значение за
културата на учениците…” [7, с. 430]
Схемата на М. Печевски в голяма степен се базира на типовия план на Н. Баранский.
Особено голям е приносът на М. Печевски за изработване на методики по отделни
компоненти на учебната характеристика на страните в българската методическа
литература (за географското положение, граници и територия на дадена страна; стопанска
оценка на природните условия и ресурси; население; държавно устройство, управление и
обществено-политически живот; стопанство; икономически райони; селища).
В своята „Методика обучения географии в средней школе” Л. Панчешникова
отразява измененията, настъпили в приложението на типовия план на Баранский. Ето как
изглежда той: I. Характеристика на иконом-географското положение на страните; II.
Характеристика на населението; III. Обща характеристика на стопанството; IV. Характе
ристика на промишлеността; V. Характеристика на селското стопанство; VI. Характе
ристика на транспорта; VII. Външни икономически връзки; VIII. Иконом-географски
различия на територията на страните. [5, с. 293-294]
Този типов план е с висока степен на подробност, като освен основните точки съдържа и
подточки, които комплицират географското изложение. Л. Панчешникова констатира, че
рамкирането на географската информация в типовия план в известна степен „ограничава
творческото развитие на учащите”. Тя предлага като алтернатива да се прилага проблемнострановедския подход, тъй като чрез него се поставя „акцент върху анализа на развитието
на процесите и тенденциите на стопанските териториални структури.” [5, с. 295-296]
Д. Финаров [10, с. 286-288] предлага следния план за характеризиране на страни: 1.
Географско положение (в кои части на континента се намира по географска ширина и дъл
жина и координати на крайните точки), с кои държави граничи; 2. Релеф, геоложки строеж
и полезни изкопаеми (намерете на картите основните форми на релефа и определете
тяхната височина); 3. Климат (в кои климатични пояси попада, средни температури през
януари и юли, количество валежи); 4.Вътрешни води (характеристика на реки и езера);
5.Природни зони (в кои природни зони се намира страната); 6.Население и неговите
стопански дейности (опр. по картите гъстотата на населението и видовете икономически
дейности);7.Екологични проблеми и мероприятия по опазване на природата.
В плана на Финаров, както може да се заключи, взима превес физическата география, като
се пренебрегват белезите на държавата като форма на организация на обществото.
В обучението по география на страните в IX клас се прилага комплексна географска
характеристика, която е ядрото на комплексното странознание. Я. Машбиц изтъква огром
ното му значение така:„комплексното странозна ние–това е прозорец към реалността, в
която ние живеем на конкретна територия, то е прозорец към онзи многообразен свят,
който ни обкръжава и с който ние сме тясно свързани. Това е ключът към разбирането
сложността и географското многообразие на световното развитие.” [4, с. 54] „Сред найважните съвременни методологични проблеми, стоящи пред географията на страните, е
извеждането на принципно нов по структура и съдържание алгоритъм за комплексна
географска характеристика на страните в света. Главните изследователски акценти в него
трябва да се насочат към разкриване значимостта на всяка страна за развитието на
съвременната цивилизация, нейната глобална отговорност, съпричастност и роля за

решаването на проблеми от глобален и регионален характер. За тази цел, освен абсолютна
количествена информация за вътрешните социално-икономически процеси в нея, е
необходим качествен сравнителен анализ, третиращ мястото на страната в съвременния
свят.” [8, с. 190] М. Русев определя главните акценти на алгоритъма за комплексна
географска характеристика на страните:
 Задълбочена оценка на географското положение на конкретното политически
дефинирано геопространство;
 Проследяване на историко-географските особености при формирането на
политически дефинирана територия;
 Комплексна социално-икономическа и геоекологична оценка на природно
ресурсния потенциал на страната;
 Обща геодемографска характеристика с акцент върху анализа на аспекти от
социално-икономическия живот в страната;
 Държавнополитическо и административно устройство на страната;
 Анализ на етапите и особеностите на социално-икономическото развитие;
 Анализ на отрасловата и териториалната стопанска структура;
 Съвременно състояние и перспективи в развитието не само на външните
икономически, но и външните политически връзки на страната;
 Географски райони и главни градове. [8, с. 190-191]
Към комплексната географска характеристика на страна може да се приложи, т.нар.
географски паспорт, който е „един от ефективните синтетични подходи при открояване
особеностите на всяка страна.” [8, с. 190; 498-503] Създаването на географски паспорт би
било много подходящо за учениците от IX клас с профилирана подготовка.
Освен определянето на алгоритъм за характеризиране на страна стои въпросът за
класификацията на страните, тъй като те се отличават по разнообразни природни,
демографски, политически и икономически характеристики. Изучавайки страните в света
по региони в съответствие с целите и задачите на ДОИ за УС и учебната програма за IX
клас, налага прилагането на типологичната класификация като „един от основните методи
на изследване в географията на страните” [9, с. 157]
Рефлексия на целите на учебния план по география и икономика за IX клас са
изработените и одобрени учебници по предмета. За да проследим по какъв алгоритъм са
характеризирани избраните страни, направихме сравнителен анализ на два от тях:
Димов, Н., и др. География и икономика за 9 клас. С., „Просвета”, 2012
Пенин, Р., и др. География и икономика за 9 клас. С., „Булвест 2000”, 2012
Темата „Франция” е обект на сравнение. Критериите за сравнение са: обем на текста,
брой фигури, алгоритъм на характеризиране на страната.
В учебника на авторския колектив Н. Димов, Л. Цанкова, Ем. Лазарова текстът на
темата е структуриран в четири страници. В каре е представена страната в цифри, дават се
данни за площта, броя на населението и средната гъстота, името на столицата и броят на
нейните жители, паричната единица и БВП на глава от населението. Интегрирани в текста
са 10 фигури (6 от които изображения, 3 – картосхеми, 1 диаграма). Други две карета
предоставят на ученика любопитна информация за Франция и въпроси и задачи за
контрол, самоконтрол и взаимен контрол. Характеристиката на страната е написана в
следния алгоритъм: географско положение, природни условия и ресурси, население и
демографски процеси, държавно устройство, стопанство, райони и градове.
Икономиката стереотипно е разделена на сектори, като в текста е претоварен с описания
за видове дейности и производства и локализацията им. Съвсем кратка е информацията за
районите и градовете на Франция.
Текстът от учебника на авторския колектив Р. Пенин, Т. Трайков, М. Султанова е в
обем от пет страници, като едната от тях е запълнена с фигури и едно каре. Данни за
площта, броя на населението и столицата са поместени в каре още в началото на текста, а

в друго такова са изписани ключовите думи от темата. Интегрирани в текста са 15 фигури
(в т.ч. една картосхема на историко-етнографските области във Франция, една стълбчеста
диаграма, три кръгови диаграми и десет изображения) и две таблици (за специализацията
на земеделски култури във Франция и за външноикономическите й връзки). В две карета е
поместена любопитна информация за Френските владения и Париж, а в други две –
въпроси и задачи за самоконтрол и ключови изводи. Характеристиката на страната е
направена в следния алгоритъм: географско положение, природни ресурси, население,
стопанство, вътрешни различия. И тук икономиката е разделена на сектори по остарял
вече модел. Изброяванията на производства и тяхната локализация прави текста
информативно наситен. Икономическите райони на Франция са описани кратко.
При сравнението на темата „Франция” в двата учебника отчитаме почти еднакъв по
обем текст. Учебникът на авторския колектив Р. Пенин, Т. Трайков, М. Султанова
съдържа с 5 повече фигури, като смятаме, че картосхемата на историко-етнографските
области във Франция по никакъв начин не кореспондира с текста. По отношение на
алгоритъма на характеристика на страната и при двата учебника ясно се открояват
белезите на типовия план. Липсват акцентите, които трябва да подчертаят уникалността
на страната (може би изключение правят каретата, съдържащи любопитна информация
или числени данни!). Следователно не отчитаме в текстовете на двата учебника да е
прилаган проблемно-страноведският подход.
В заключение бихме искали да изразим мнението, че нуждата от комплексен анализ
при характеризиране на страни в средното училище трябва да става в условията на:
 ясно дефинирани алгоритми на характеристика, които да следват принципите на
научност, съзнателност и активност, системност и последователност и достъпност;
 задължително акцентиране върху специфичността на изучаваната страна по
отношение на историческо-географските й особености, геодемографската характеристика,
социално-икономическото й развитие, външнополитическите й връзки;
 концепцията за устойчиво развитие;
 широко прилагане на проблемно-страноведския подход.
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УЧЕНЕ ЧРЕЗ СТАНЦИИ В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.ВАРНА
Мария Симеонова
LEARNING THROUGH STATIONS AT FIRST LANGUAGE SCHOOL, VARNA
Maria Simeonova,
Abstract:In my presentation I will focus on a teaching method I have been using in my classes, i.e. “Learning
Through Stations”, which I hope my colleagues will find interesting and applicable in their work.
Learning through stations is an activity-oriented method in which the students, individually or in groups,
perform various tasks located on work fields (stations) in or outside of the classroom.
The stations present different aspects of a theme, and going through them resembles a thinking circle.
Depending on the rotation direction and scheme, the sources describing this method outline a number of
submethods such as Open Rotation (in which every station could be the first one to approach, there is no fixed
rotation scheme); Closed Rotation (with a fixed rotation scheme); Double-Circle (with two rotation circles), etc.
The Learning-Through-Stations teaching method enables the students to choose their individual working
speed within the time limit set by the instructor; they are in charge of formulating each group’s report or answer to
the set tasks; they can choose their partners in the group tasks.
This method places the students in the centre of the training process, thus avoiding their passive role in the
frontal instruction process.The teacher’s role in the Learning-Through-Stations method is comparatively passive,
i.e. that of an observer, consultant, instructor, co-ordinator.

Представете си, че отваряте вратата на кабинета по география и... вътре не е тихо,
учителят не представя поредния си монолог, дори трудно го откривате, защото той е
слязъл от катедрата и се е смесил с учениците си, а те – учениците, вместо да седят на
чиновете си, се движат свободно из класната стая и усмихнато разговарят. Не, не е
междучасие, а час по география, при това с много сложна тема: “Тектоника на
литосферните плочи”, и описаното реално се случва веднъж годишно в Първа езикова
гимназия. “Незабележимият” преподавател съм аз – Мария Симеонова, и от 1993 г. съм
учител по история и география в гореспоменатата гимназия. През 2006 г. спечелих
стипендия за едногодишна педагогическа специализация, организирана от
Mинистерството на външните работи на на ФРГ и Немската служба за педагогически
обмен, и така се озовах за една година в малката немска провинция Саар. Поставена в
реална немска училищна среда, имах възможност да участвам в подготовката и
провеждането на различни дейностно ориентирани методи и практики. От 2011 г. съм
включена в работна група към Гьоте институт и съвместно с други български колеги, с
учители от Германия и с преподаватели от университета в Хамбург разработвам
дейностно и контекстно ориентирани CLIL-практики 1 , приложими в преподаването на
предмет на немски език.
В изложението ще представя използван от мен метод, а именно –“Учене чрез
станции”, надявайки се споделеното да предизвика интерес сред колегите и те да го
заложат в практиката си.
Какво е учене чрез станции
Учене чрез станции е дейностно ориентиран метод2, при който учениците
самостоятелно или в група изпълняват разнообразни задачи, които са подредени на
намиращите се в класната стая или извън нея работни полета (станции). Станциите
представят различни аспекти на една тема, а преминаването през тях наподобява мислен
1
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кръг, затова и в немскоговорящите страни методът е познат още като “Учебен кръг”
(Lernzirkel). В методическата литература според посоката и поредността на преминаване
през станциите се описват няколко разновидности на метода: отворен (няма точно
определен ред на преминаване през станциите; всяка станция може да е начална), затворен
(фиксирана е последователността на преминаване през станциите), двоен (формирани са
два кръга)3 и др. При този метод учениците самостоятелно избират работното си темпото,
така че да не просрочат зададения от преподавателя времеви обхват, контролират
правилността на дадените от тях отговори, избират своите партньори при груповите
задачи. Ролята на учителя по време на работата е сравнително пасивна – наблюдател,
консултант, наставник, координатор.
Началото
Връщайки се назад във времето, откриваме корените на метода учене чрез станции в
идеите и практиките на педагозите реформатори от 20-те години на миналия век. Джон
Дюи, Елен Паркхърст, Селестин Френе, Мария Монтесори и другите представители на
Новото възпитание поставят в центъра на своите търсения самостоятелното учене,
възможностите за собствен избор, сътрудничеството между учащите се, инициативността,
творчеството, нестандартното мислене.4. Крайният импулс за оформянето на този метод
идва от спорта. През 1952 г. англичаните Морган и Адамсън разработват схемата на
кръговата тренировка5, при която спортистите последователно преминават през отделни
станции, на които изпълняват точно определени упражнения, и по този начин след
затварянето на кръга е постигнато оптимално натоварване на всички мускулни групи.
Основните идеи на кръговата тренировка са адаптирани през 70-те години на XX в. за
нуждите на образованието.
Дейностно ориентирани методи в българското училище
След промените от 90-те години на миналия век българското училище се изправи
пред необходимостта да въведе нови подходи и практики в учебно-възпитателния процес,
които да отговорят на актуалните изисквания, поставени пред образованието от пазара на
труда. Защото днес за успешната реализация на учениците са необходими нови умения:
умения за творческо прилагане на знанията, за работа в екип, за събиране и представяне
на информация, за самостоятелно изграждане на стратегии, за решаване на проблеми и др.
Европейските модели доказват, че развитието им в училище е възможно с въвеждането на
проблемно и дейностно ориентирано обучение, което коренно променя традиционната
логиката на взаимоотношенията учител – ученик (учителят – даващият знания, а ученикът
– получаващият ги). Така, следвайки новите реалности, съвременният ученик все по-често
заема централна роля, а учителят се превръща в негов съветник, координатор, сътрудник,
партньор6.
Основни предимствата на метода
 Методът е различен от традиционния модел на обучение и с тази своя особеност
съдейства за създаване на положителна мотивация за учене. По-интересно и забавно е сам
да стигаш до знанието, отколкото то да ти бъде “наливано” от учителя.
 Ученето чрез “правене” насочва към формиране на потребност за самостоятелно
търсене на нови знания, за изграждане на стратегии, за откриване на решения, за
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разрешаване на проблеми, за да може да бъде постигнат от учениците максимално висок
индивидуален резултат.
 Чрез метода се формират така необходимите за съвременния човек социални
умения (социална комуникация, партньорство, сътрудничество, отговорност, умение за
разрешаване на конфликти) и то в максимално близка до реалния живот обстановка.
Съвместната работа, успехите, неуспехите, преживяното заедно постепено изграждат една
нова идентичност – тази на групата, поставила си и реализирала определена цел. Едва ли
има деца по-горди от постигнатото от една група, реализирала добър краен резултат –
удовлетворението и новото самочувствие са допълнителен мотивиращ фактор7.
 Учене чрез станции е един от малкото познати образователни методи, които
позволяват създаването на многоканалната учебна среда. Да слушаш, да виждаш, да
откриваш, да изнамираш, да променяш, да създаваш, да усещаш – всичко това повишава
мотивацията, стимулира новаторството и креативността. Посредством активирането на
всички сетива сложното и абстрактно учебно съдържание се възприема и от ученици,
показващи затруднения при традиционните форми на преподаване.
 Ученето чрез станции е метод, който позволява индивидуализиране и диферен
циране на обучението. По природа едни деца са надарени с повече интелект, други – с
памет, трети – с наблюдателност, четвърти – с въображение. Обучителните материали и
разнообразните медии, които предлагат отделните станции, отговарят на индивидуалните
особености на различните типове ученици и позволяват максимално развитие на
положителните и намаляване на ефекта на отрицателните индивидуални особености.
 Методът е особено подходящ за формиране на умения за контрол, самоконтрол,
самопроверка, обективна и развиваща самооценка.
 Преминавайки през станциите и изпълнявайки предвидените задачи, учениците
ненатрапчиво реализират връзката на абстрактната теория с практиката, добиват чрез
действието необходимия им за живота опит.
 Методът поставя учениците в центъра на обучителния процес, извеждайки ги от
традиционната пасивност при фронталното обучение. Осъзнали своята свобода на избор и
действие, те много рядко злоупотребяват с нея, напротив, с чувство за индивидуална
отговорност се стремят към максимално добър краен резултат. Много важно е учителят да
се оттегли от ролята си на всевиждащ и всезнаещ експерт и да позволи на учениците си да
проявят самостоятелност, било то и с цената на грешни решения.
Как да подготвим и приложим метода учене чрез станции
При подготовката и реализирането на метода се открояват шест основни фази8:
1. Създаване на концепция и планиране: Задълбочената предварителна подготовка е
условие за успешното провеждане на ученето чрез станции. Препоръчително е тя да се
извършва в екип от преподаватели. Екипът формулира темата, образователните цели,
избира методите, социалните форми, определя очакваните резултати, времето,
времетраенето (от един до няколко учебни часа) и мястото на провеждане. Особено важно
е избраната тема да позволява обособяването й в отделни самостоятелни аспекти
(станции). При подготвената от мен концепция включих следните станции: литосферни
плочи, вулканизъм, цунами, земетресения, геоложки часовник, експерименти и др.
2. Практическа реализация: Към тази фаза спада подготовката на материалите:
работни листове, практически задачи, експерименти, работен лист за напредъка9, набавяне
Гаджева Д., Симеонова М., “Произведено в Германия” – Сборник: Гражданското образование –
Мисията е възможна” Силистра 2013
7

8
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Работният лист за напредъка включва: наименование и вид на станцията, материалите към тях,
време за обработка, социалната форма, краен резултат
9

на помощна литература, обособяване на работни места за учениците, изграждане на
самите станции. При по-големите ученици е препоръчително включването им в
осъществяването на някои от дейностите по подготовката на метода.
3. Въведение: Най-късно в тази фаза учениците получават информация за темата, за
правилата за работа, за видовете станции. Преди същинската работа учителят и учениците
трябва да направят кратка опознавателна обиколка през станциите.
4. Работа на отделните станции: Началото на работата се поставя с мотивиращ
импулс (снимка, кратко филмче, текст, музика), който да въведе в темата и да даде старт
на същинската работа. За мотивиращ импулс към темата „Тектоника на литосферните
плочи“ използвах кратък телевизионен репортаж за разрушителното земетресение в
Япония от 2011 г. Преминаването през станциите и изпълнението на предвидените задачи
се отмята от конкретния ученик в работния лист за напредъка. Добре е след всяка
премината станция да се прави малка почивка, а на всеки 40-45 минути да бъде
предвидена по-голяма пауза.
5. Проверка и презентиране на резултатите: Към тази фаза спада проверката на
резултатите, която учениците извършват самостоятелно, ползвайки листовете за отговор.
Неправилните отговори се коригират, а грешките се отбелязват в листа за напредъка.
Презентират се изработените крайни продукти: плакати, сценки, модели, PowerPoint
презентации и др. При груповите задачи задължително се изисква обратна връзка за
приноса на участниците при вземането на общото решение или при изпълнението на
поставените общи задачи.
6. Оценяване на постигнатото: В идеалния случай оценяването на работата става в
сътрудничество между учителя и учениците и служи не толкова за поставяне на конкретна
оценка на обучаемия, а за изясняване на ползите от прилагането на метода и за избягване
на допуснати пропуски в организирането и провеждането му. Може да се използват
оценъчни карти или устно изразяване на становище по няколко основни въпроса (пример:
какво им е харесало най-много, какво ги е затруднило, какво биха променили и т.н.)
Изисквания към станциите:
 да са подчинени на една обща тема;
 да са относително независими – само така би могло преминаването през станциите
да става в различна последователност;
 да са логически завършени – обучаемият получава необходимия минимум от
знания и умения по изучаваната тематика;
 да са атрактивно изработени, добре структурирани, с конкретни времеви рамки за
работа на всяка станция, които да са съобразени с броя и сложността на задачите;
 да позволяват вариативност – една и съща станция може да съществува в различни
варианти и с различен брой и вид задачи;
 да са достатъчно на брой – минимум 7 станции на клас от около 30 ученици. Ако
учителят разполага с по-малко станции, би могъл да повтори някои от тях.
Организацията на работата зависи от тематиката, от избрания работен модел
(затворен, отворен, двоен кръг), от броя и възрастта на учениците, от големината на
помещението и др. При малки помещения се препоръчва учениците да не работят
директно на станциите, а взетите работни материали да бъдат обработени на друго място в
класната стаята или извън нея.
Станциите биват:
 задължителни – преминават се от всички ученици. Чрез разнообразни задачи (вкл.
чрез експеримент, интервю, танц, песен и др.) представя отделен важен аспект от общата
тема;

 избираеми (незадължителни) – преминават се едва след приключването на
работата на задължителните. Съдържат допълнителна информация за разглежданите
феномени.
 външни станции – намират се извън класната стая (библиотека, компютърен
кабинет, мултимедийни кабинети и др.);
 паралелни станции – позволяват избор на различен източник на информация
(текст, изображение, компютърна анимация и др.) и път за изпълнение на поставените
задачи, които се определят от предпочитанията, нагласите и осъзнатите силни страни на
учениците;
 буферни (обходни) станции – те удължават пътя на преминаване за ученици или
групи, които по-бързо се справят с поставените задачи. По този начин се избягва
бездейното изчакване да се освободи желаната станция;

станции за контрол – служат за самоконтрол и
самооценка, т.е. на тях учениците проверяват решенията на част от задачи;
 спомагателни (обслужващи) станции – места със справочна литература, речници,
алгоритми и насочващи материали;
 “живи” станции – на тях експерти (ученици, учители, родители, специалисти)
отговорят на въпросите на учениците. Това са едни от най-желаните станции. Моята
„жива“ станция например бяха две ученички, които разказваха за преживяното от тях в
симулатор за земетресения.
Изисквания към работните материали:
 да включват разнообразни задачи с различна степен на сложност, които да
позволяват прилагането на диференциация и индивидуален подход;
 да са контекстно ориентирани – да стъпват на примери от живия живот;
 да атакуват възможно повече сетива – Човекът има пет основни сетива: зрение,
обоняние, вкус, слух и осезание (усещане). При успешна реализация на метода повечето
от тях трябва да бъдат ангажирани – т.е. задачите да не са само за четене на текстове, а да
включват изображения, карти, диаграми, карикатури, малки филмчета, анимации,
експерименти и дори задачи за вкус и обоняние.
 да позволяват интердисциплинарна работа;
 да акцентират на ученето чрез действие – препоръчително е на всяка станция да
има и интерактивни задачи;
 да позволяват както индивидуално изпълнение на задачите, така и работа по
двойки и в група;
 да изискват разнообразни крайни продукти (попълнен работен лист, изпълнен
експеримент, изработен плакат, модел, презентация, интервю, малка сценка и др.).
Възможни проблеми
Ученето чрез станции има и недостатъци:
 Може да коства много време, особено при липса на усвоен мениджмънт на
времето;
 Може да се случи при груповите задачи силните личности – членове на групата, да
налагат необосновано своето мнение, да пренебрегват и да засенчват по-слабите и
плахите. Възможни са недоразумения, пререкания, конкуренция, понякога завист и
конфликти сред членовете на групите;
 Неизбежен е шумът при груповата работа и при смяната на станциите;
 Винаги има “хитреци”, които преписват готовите резултати или се активизират,
само когато се отчитат успехите, за които те обикновено имат най-малък принос;
 При продължителна работа или при неуспех за справяне с някои задачи настъпва
умора, появява се усещане за стрес и загуба на мотивация;

 Не на последно място са организационните трудности – неподходящи и
еднообразни материали, недостигащи часове, липса на свободно помещение (помещения),
проблеми с техническата обезпеченост и др.
Заключение
В динамиката на високотехнологичния свят ориентацията на образователната
системата към запаметяване и възпроизвеждане на знания е анахронизъм. Познанията,
уменията, убежденията, нагласите, ценностите, както и мотивацията за определено
поведение се усвояват най-успешно чрез активното участие на младите хора при
добиването им. Без да е панацея за разноликите проблеми на българското образование
балансираното използване на метода учене чрез станции съвместно с други методи на
обучение би съдействало за постигането на онази мечтана от всеки педагог “идеална”
учебна среда, която не само ще отговаря на обществените изисквания и очаквания, но и
ще доставя удоволствие и радост от ученето.
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ЧРЕЗ ИГРИ И ПРОЕКТИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА
АКТИВНОСТТА И УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
Мариана Петкова и Петя Ангелова
BY GAMES AND PROJECTS TO INCREASE THE ACTIVITY,
STUDING AND SKILLS OF STUDENTS OF ETHNIC MINORITIES
Mariana Petkova and Petya Angelova
Abstract:Dynamic changes in the ethnic structure of the population of Bulgaria impose adequate educational
integration. The educational integration is a process in which children from ethnic minorities are trained in
accordance with the Bulgarian education system. In the course of this process is applied using a variety of methods
and forms to facilitate full inclusion in the educational process and creating social values of tolerance and equality.
Interactive training methods arouse the interest of students towards the subject and aroused their curiosity to
the study of the environment, build their own understanding of the world in which they live, choose and transform
information, construct their own hypotheses and make independent decisions.
Students learn to be socially engaged and responsible personalities.
Key words : innovation, integration, ethnic minorities.

„За да се научи нещо, то трябва да се преживее”

Селестен Френе

Променящата се етническа структура на населението в България и новите
предизвикателства в образованието изискват използването на нови подходи и начини за
привличане интереса на учениците и въвличане в процеса на учене. Голямата част от
децата, чийто български език не е майчин, губят интерес към учебния процес, когато
преподаваният материал стане по-сложен и се използва терминология, която те не разби
рат. Изхождайки от стремежа да образоваме и възпитаваме децата, ние полагаме усилия
най-просто и достъпно да поднесем преподавания материал. Новите предизвикателства в
образованието изискват:
 използване на ИКТ за стимулиране на интелектуалните умения на учениците
 формиране на здравно и екологично образование
 глобална представа за света
 етническа толерантност
 формиране на ключови компетенции за учене през целия живот
За да отговорим на предизвикателствата и да задоволим потребностите на
учениците, разгледахме процеса на учене както и методите и формите за придобиване на
нови или усъвършенстване на съществуващите знания, умения, навици, ценности чрез
синтезиране на информация. Знанията, които придобиват учениците са два вида”декларативни” и „процедурни”. Декларативни са знанията за фактите, понятията и
събитията. Те са функция на декларативната памет и мисленето. Когато отговаряме на
въпроси от типа коя е столицата на Германия, къде се намира Австралия, колко
километра е разстоянието между Шумен и София и пр., си служим с декларативно
знание. Придобиването на декларативни знания се извършва с участието на вниманието,
което често е съзнателно и волево, но е възможно процесът да не изисква съзнателно
усилие, особено когато информацията се оценява като нова и интересна или в
противоречие с друго декларативно знание. Тези знания са безкрайно множество. Стареят
бързо следователно са нетрайни.
Процедурните знания са знания за дейността. Те са крайно множество и
притежават свойството инвариантност, което означава пренасянето им в друга
среда.Знанията на ниво „Възприемане” са изцяло декларативни. Знанията на ниво

„Осъзнаване” са трансформират от декларативни в процедурни. А знанията на нива
„Анализ”, „Синтез”,”Оценка” са изцяло процедурни.
Нашата цел в процеса на обучение на учениците са именно процедурните знания,
декларативните използваме като средство към това.
Установени са два начина за придобиване на процедурни знания: реактивно и
активно учене. Реактивното учене е резултат от действието на психобиологични
механизми, непреднамерен отговор на стимули от средата. Активното учене предполага
целенасочено поведение, активно участие от страна на субекта. Важна предпоставка за
усвояване на знания е наградата( например одобрение на околните, даване на високи
оценки и т.н.) Според закона за ефекта на Едуард Торндайк реакция, след която следва
награда, се закрепва в поведението. Следователно ученето се основава на постепенното
закрепване в поведението на ефективни действия и погасяване на неефективните.
Друг вид ефективно учене е ученето чрез опит.
Дейвид Колб представя теоретична основа за създаването на модел за учене чрез опит
Колб изобразява ученето като поредица
от преходи между четири адаптивни
режима: конкретен опит, отразяващо опи
та наблюдение, обобщаване на опита чрез
абстрактни идеи и активно експеримен
тиране. Четирите квадранта на модела
представят процеса, при който знанието е
следствие от опита. Колб обяснява, че
знанието е комплекс от опит и разбиране
за опитност, трансформирана чрез пре
образуване в дълбочина (осмисляне) и
ширина (прилагане). В конкретния опит
ново съдържание се въвежда чрез нови
преживявания.
Фиг. 1. Модел на Колб
Освен тези начини за придобиване на знания, Албърт Бандура успява да докаже
по експериментален път, че човек учи и чрез съпреживяване, наблюдавайки действията на
околните и последствията от тях. Основната предпоставка в теорията на Бандура е, че
наблюдаваните резултати влияят върху поведението почти по същия начин, както
директно преживените последствия. При работата ни с деца от етническите малцинства,
установяваме, че този модел работи успешно. Много често учениците, които отказват да
вземат участие в учебния процес, наблюдавайки дейностите на своите съученици,
впоследствие придобиват трайни знания. Това ги прави активни, дава им възможност да
работят в колектив и да бъдат толерантни един към друг.
Опирайки се на тези изследвания и доказателства, използвайки досегашния си
опит, приложихме различни интерактивни методи на преподаване за постигане на подобри резултати.
Един от тези методи е играта. Тя е дейността, която свързва светът на възрастните
с този на децата. Играта е дейност, която представя възможност да се стимулират всички
области на развитие на децата. Освен усвояване на учебното съдържание, децата
придобиват способи и начини на поведение. Учат без самите те да осмислят това, липсва
елементът на принудата, а когато разберат колко неща са усвоили, радостта е неизмерима.
Урокът, който ще ви представим се нарича

”Децата на Земята” и е от вида игри-драматизация. Това са ролеви игри, при които
се възпроизвежда определен сценарий под формата на монолог, диалог, пантомима с
определен цел.Учениците са провокирани да участват в съставянето на сценария и в
набавянето на необходимите материали за провеждането на открития урок.
Основна цел е децата чрез представяне на различни страни да придобият
представа за различията между хората на Земята, но да знаят, че въпреки тези различия е
необходимо да съществува взаимно уважение, сътрудничество и толерантност.

Особен интерес за учениците предизвиква методът „Учене чрез преживяване“.
Чрез него децата се запознават с учебния материал по атрактивен и неформален начин, а
уменията придобити чрез преживяване, остават трайни дългосрочни активи. Учене чрез
преживяване на опит означава да научаваш за нещата като вземаш пряко участие и ги
изследваш, вместо да получаваш обяснения за тях.
Един от съвременните модели на учене чрез обогатяване на собствения опит е
разработен от Дж. Уилям Пфайфър и Джон Джоунс.Той е адаптиран към модела на
Дейвид Колб и е предназначен за прилагане в практиката. Състои се от пет етапа, в които
циклично се преминава от дадено ниво към следващото ниво на конкретен опит. Първи
етап – проучване, изследване. „Направи!” Извършва се дейност по задача, поставена от
ръководещия работата на групата, като целта е учeниците да се справят сами или с
минимална помощ. Задачите могат да включват: представяне на продукти или модели,
ролеви игри, презентации, разрешаване на проблеми или казуси, симулации. Проучването
може да бъде индивидуално или групово. Втори етап – споделяне. „Какво се случи?”
Участниците се насърчават да споделят резултатите, реакциите и наблюденията, да
говорят за своите преживявания. Обсъждат се чувствата. Групата или отделни предста
вители говорят свободно, с цел да се генерират идеи. Пфайфър и Джоунс предлагат
примерни въпроси от типа: „Какво направи?”, „Кое беше най-трудно/ най-лесно?” Трети
етап – преработване. „Кое е важно?” Резултатът от първите два етапа се обсъжда,
анализира, отразява, обработва. Авторите препоръчват обсъждането на личния опит на
участниците да се съчетае с обмяна на теми, проблеми или въпроси, получили
специфично разрешаване през първия етап, а заедно с това групата се насърчава да търси
повторения. Примерни въпроси: „Кои проблеми могат да се повторят?”, „Какъв опит
имате в подобни ситуации?” Четвърти етап–обобщаване. „Какво от това?” Опитът трябва
да се свърже с реални примери от света. Целта е да се откроят тенденции и общи идеи, да
се състави „списък” с ключови понятия, които начертават виртуална мрежа на връзките
между моментния опит и живота извън учебната стая.
Примери за обобщаващи въпроси: „Какво научихте за себе си
от днешния опит?”, „С какво е важно наученото в
ежедневието или професията?”, „По какъв начин наученото
се свързва с опита, който имате досега?” Пети етап –
приложение . „А сега какво?”
Последният етап от петстъпковия модел на Пфайфър и

Джоунс е намиране на приложение на наученото в подобна или различна ситуация,
практиката. Според Пфайфър и Джоунс целта е всеки участник да интернализира
споделения опит, за да му бъде полезен след занятието. Примерни въпроси: „Как може да
се приложи това, което научихте, в подобна или друга ситуация?”, „Къде може да се
приложи наученото?”
Този метод ни даде възможност да подготвим и реализираме бинарен урок на
тема:”Природни зони. Многообразие и групиране на организмите” по География и
икономика и Човекът и природата за 5 клас.Урокът е обобщителен. Учениците
предварително са разделени на 4 групи по 5 деца, като всяка от групите има за задача да
изработи макет на природна зона по избор.
Целта на урока е стимулиране на интелектуалните умения на учениците,
придобиване на знания природното разнообразие и красотата на нашата планета и
формиране на здравно и екологично образование.
В хода на урока учениците по алгоритъм характеризираха природната зона, на която са
изработили макет.

Широколистни и смесени гори Савана

Пустини и полупустини

Полярни пустини

Наблюдаваха видеофилм на природна зона. Определиха я и групираха наблюдаваните
организмите върху работен лист - царство Растения и царство Животни. Моделираха
процеса кръговрат на веществата на интерактивна дъска и оцениха значението му за
запазване живота на Земята. Обобщиха знанията си чрез интерактивни упражнения върху
електронен атлас. Направиха изводи за връзката между хората и природата и
необходимостта от опазване на околната среда.
Разгледаните иновативни методи, съчетани с богатата палитра от утвърдени
модели за екологично, здравно и гражданското образование, се явяват необходимата
интеграция за реализиране на ефективно образование за устойчиво развитие. Така чрез
игрите и проектите учениците усвояват знания и умения, ориентирани към опазване на
природата и отношение към околната среда във всичките й аспекти. Търсенето на нови и
нестандартни методи на преподаване води до промяна в модела на поведение на
етническите малцинства, сигурна инвестиция в тяхното бъдеще!
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ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТЕЧЕСТВЕНА ГЕОГРАФИЯ В
БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА И ВАРИАНТИ ЗА
ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
Илиана Илиева-Дъбова

PROBLEMS OF EDUCATION IN BULGARIAN PATRIOTIC GGEOGRAPHY
SUNDAY SCHOOLS ABROAD AND OPTIONS FOR FILLING THEM
Iliana Ilieva-Dabova
Abstract: The material presents the problems in the national Bulgarian geography classes in the Bulgarian
schools outside borders. There are outlined two main sets of issues - those that are due to external factors and those
that emerge from internal factors. Shared with the personal experience of working with interactive methods,
informational and communicational technologies. There are also options for resolving the problems related to the
teaching of Bulgarian geography in class.

През последните няколко години сме свидетели на бурното разрастване и
увеличаване на броя на българските неделни училища в чужбина. Водени от идеите за
съхраняване на родния език и на българското самосъзнание у децата и подрастващите,
организаторите на тези школá са изправени пред ред трудности от най-разнообразно
естество: законодателни, организационни, финансови, педагогически. Нарастващият брой
на неделните училища обаче, доказва недвусмислено, че с воля и желаниe, усилията се
опрaвдават и децата могат успешно да усвояват знания и умения, заложени в учебните
програми.
Какво представлява едно българско училище в чужбина? Как се създава? По какъв
начин се организира работата в него? По какви учебни програми и учебници се обучават
учениците?
Българските неделни училища в чужбина се създават от организации на българи,
живеещи в други страни, които се регистрират съгласно действащото в приемната
държава законодателство. Като част от дейностите, за които страната дава разрешение да
се извършват на нейна територия, са и образователните проекти на българските
асоциации. Те носят различни наименования: съботно-неделно училище, българско
школό, академия, учебен център и т.н. Ние приемаме, че всички те са български неделни
училища в чужбина (БНУЧ), без значение по кое време през седмицата се провеждат
занятията и по какъв начин са регистрирани в различните страни по местопребиваване.
Българската държава в лицето на Министерството на образованието и науката
подпомага български неделни училища в чужбина. Регламентирането на тази много
важна и отговорна задача се осъществява чрез Национална програма „Роден език и
култура зад граница“ (действаща от 2009 година до днес) (1) и Постановление на
Министерски съвет N°334 от 8 декември 2011 г. (4) и последвалите го изменения и
допълнения с Постановление на Министерски съвет N°72 от 28 март 2014 г.(5)
Всяко училище, което е подпомагано от българската държава, спазва определени
норми, предвидени в ПМС 334 (4), (5). В неделните училища могат да се запишат деца на
възраст от 5 до 18 години в подготвителна група и в класове от I до XII. Обучението се
извършва само по предмети, които не са заложени в учебните планове на приемащите
страни – български език и литература, история на България и география на България.
Обикновено неделното школό предлага и извънкласни форми, които също целят
запазването на българщината в една чужда културна среда – народни танци, приложни
изкуства, народно пеене и пр.

Според местните законодателства, семействата са длъжни да запишат децата си в
училище, което те посещават 5 или 6 дни в седмицата. Но записването на детето или
ученикът в БНУЧ не е задължително. То става по желание на семейството с ясното
съзнание, че ще се лиши от един почивен ден всяка седмица в продължение на осем или
девет месеца, за да може детето да учи български език, история и география. Често в
населеното място няма училище и семейството пътува, понякога и по 120 км в едната
посока, за да съхрани българското у децата си.
Липсват точни данни за броя на българите, живеещи в чужбина, но без съмнение,
той е твърде голям. Расте с всяка изминала година и броят на българчетата, родени извън
нашата страна. Типичен пример в това отношение е БНУ „Св. Седмочисленици“ в
Тарагона. През учебната 2014/2015 година 50% от учениците, които са записани в него са
родени в Испания. През седмицата децата посещават местните училища и контактуват с
връстниците си и своите учители на чужд език (8). В Каталуния, където се намират
неделните школá, в които се развива нашата дейност, децата говорят два езика – каталан
и кастеяно (испански). Изучават задължително английски език, а в прогимназията и
френски или немски (в гимназията, в зависимост от избрания профил – и латински език).
Подтиквани от различни причини, част от българските семейства се завръщат в
България и пред тях стои много сериозен проблем, свързан с продължаването на
образованието на децата им. Чрез удостоверенията, които неделните училища, вписани в
регистъра на МОН, издават за проведено обучение и с документите от местното училище,
децата са записвани в следващия клас. По този начин се осъществява плавно преминаване
от един клас в друг и детето не полага изпити по български език и литература, история и
география.
Настоящата разработка има за цел да очертае проблемите на обучението по
отчествена география и да представи варианти за преодоляването им. Изложените мнения
са лични, не обвързват никоя институция или личност и са плод на собствения ни
шестгодишен опит, придобит в две неделни училища в чужбина – Българско неделно
училище „Свети Седмочисленици“ в Тарагона и Българско неделно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ в Барселона.
На първо място е редно да дадем отговор на въпроса „Отечествена ли е за учениците
от неделните училища българската география?“. Без съмнение е. Децата родени в
български семейства, говорещи български език и запазили националното си самосъзнание
са българчета и респективно географията на родината ни е за тях отечествена, а не тази на
Франция, Нидерландия или някоя друга страна, в която те живеят.
Бихме могли да очертаем няколко групи проблеми на обучението по отечествена
география, които се намират в непосредствена връзка едни с други. Някои от тях могат да
бъдат преодоляни с неголеми усилия от страна на училищните общности. Други обаче
стоят извън възможностите за въздействие на неделните училища, защото зависят от
външни фактори (фиг. 1).

Фиг. 1. Проблеми на обучението по география на България в БНУЧ

В неделните училища обучението се осъществява по програми, одобрени от МОН,
от които само програмата по български език и литература е адаптирана. По какъв начин е
разпределено учебното време, в което децата могат да получат географски знания?
Ситуацията е много близка до тази в училищата в България, но има и някои съществени
отлики.
Географски знания децата получават частично в I, III и IV клас по интегралните
предмети роден край и човек и общество. Тук трябва да се формират „началните
познания в основна образователна степен.“ (3, с. 371). Във втори клас предмет околен свят
не се изучава като задължителна дисциплина, което дава основания на почти всички
ръководства на неделни школá възможност изобщо да не го включват в учебната
програма. За една година децата забравят наученото и в трети клас трябва да се започва
отначало.
В V, VI и VII клас не се изучава география и това се отразява твърде негативно
върху равнището на географските знания и умения на учениците. Като прибавим и факта,
че много често има разминаване между българската и местната учебна програма,
ситуацията се усложнява още повече.
В VIII клас се изучава география и икономика с годишен хорариум от 51 часа. Ние
намираме за много подходящо настоящото структуриране на материала и обучението на
принципа от общото към частното, заложени в редицата Европа – Балкански плуостров –
България – роден край. Този подход в обучението в VIII клас е удачен за учениците, които
живеят в Испания, където география на Европа се изучава в X клас.
Не можем в никакъв случай да приемем, че броят учебни часове по отечествена
география е достатъчен. Не е удачно той да бъде толкова ограничен особено за деца,
които нямат пряк контакт с българската природа – например в първи клас има деца, които
никога не са виждали истински сняг. Прекрасните природни забележителности на
родината ни не се познават добре от учениците от БНУЧ и това е нормално – те живеят в
други страни, някои от тях посещават България през лятната ваканция, но има и деца,
чиито семейства няколко години не пътуват до родината поради различни причини. Така
крехката връзка с България изтънява още повече.
Редуцирането на учебното съдържание, което произтича от малкия брой часове, се
отразява негативно върху цялостното обучение по отечествена география. Особено ясно
това се наблюдава в X клас.
Така изброените проблеми, които ние смятаме, че се дължат до голяма степен на
външни (за БНУЧ) фактори, биха могли да се разрешат в полза на децата и, погледнатов
по-широк план, в полза на българската диаспора по света.
Не е правилно да се получава такъв голям отрязък от време – V,VI и VII клас, в
който получаване на географски знания и умения изобщо липсва. Би могло да се
разпредели по различен начин учебното съдържание по география и то така, че да не се
стига до противоречие с държавните документи. Вариант за разрешаване на този много
сериозен проблем е създаването на извънкласни форми, свързани с географската
дисциплина, които да бъдат мост между IV и VIII клас и между VIII и X клас. Прекъсне
ли се веднъж нишката на географското познание, трудно се възстановява.
Основните проблеми, свързани с обучението по отечествена география, породени от
вътрешни фактори са квалификацията на учителите и материалната база.
Квалификацията на педагогическите кадри има основополагаща роля за равнището
не само на преподаване, но и за цялостното развитие на неделното училище. Факт е, че
голямата част от учителите, които работят в БНУЧ са завършили своето образование
преди доста време. Също така е неоспорим факт и наличието на известен период, в който
не са се занимавали с учителстване. * Безспорно най-подходящата форма за квалификация
е самостоятелната.

Училището днес не е училището от вчера, но е призвано да подготви децата и
младите хора за утрешния ден. Подходящи за работата на учителя в БНУЧ са както
традиционните методи на работа, така и иновативните.
Бихме искали да споделим скромен опит от нашата практика, който е свързан с
прилагането на интерактивни (6) методи на обучение и използване на информационните и
комуникационни технологии. Всички разработки са представени в Образователен блог и
могат да се ползват от всеки български учител, който се интересува от едно различно
преподаване (11).
Единственият български софтуерен продукт, който успешно се прилага в училище
(не само в БНУЧ) е Envasion (Енвижън). Нашият вече петгодишен опит с този чудесен
софтуер сочи, че редица проблеми в неделните училища могат да бъдат разрешени, ако не
напълно, то поне частично с използването му.
Енвижън е система, проектирана в три основни модула – административен,
презентационен и публичен.
Базира се на използването на един компютър, един проектор, един екран и мишка за
всяко дете. Емоционалните преживявания на децата са много силни, когато работят с
програмата. Добри резултати се постигат при усвояване на учебния географски материал
по човекът и обществото в III и IV клас (8) – локализиране на географски обекти,
съотнасяне на обект към признак и пр.
Много подходящи за използване в обучението по отечествена география са
компютърните презентации, изработени в PowerPoint или Prezi. С помощта им лесно
могат да се изготвят аудио уроци, които децата много харесват. Този тип уроци не само
разчупват традицонното преподаване, но и могат да се съчетаят успешно с анимациите, с
които програмата разполага и да се визуализират граници на държави, области,
местоположение на обекти, географски процеси и пр. Типичен пример за прилагане на
техниката на аудио урока и компютърни анимации са темите, разглеждани в X клас
„Западни Родопи“, „Източни Родопи“, „Осогово–Беласишка планинска редица и долината
на Средна Струма“; „Природни области в България“ в VIII клас.
За запознаване на учениците с българската природа се изработват видео клипове –
„Славей“, „Българско черноморско крайбрежие“, „Стара планина. Животински свят“,
„Резерват „Вълчи дол" в Източни Родопи“, „Биосферен резерват „Мантарица", „Ягодинска
пещера“, „Пейзажи от Пирин“, „Карстови извори в България“ и други над 20 на брой. Тези
видеоматериали не само онагледяват уроците, но могат да се гледат от учениците и у дома
(често родителите споделят, че те също ги гледат). Съчетанието на картина и глас
подпомагат разбирането на учебното съдържание и обогатяват както географската
култура, така и езика на децата.
Клиповете и кратките филмчета успешно се комбинират с платформите EDpuzzle,
eduCanon и Zaption, които дават възможност за създаване на интерактивни уроци с
помощта на видео, което може да се използва от личния компютър или от интернет сайт
(например YouTube или Dailymotion). Видеото може да се прекъсва, за да се отговори на
поставен въпрос, да се реши тест, да се получат допълнителни обяснения или информация
за процес, явление или обект
Интересна платформа, която децата много харесват е Zondle. „Тя предлага ... и
образователни ресури: създаване на листовки; тестове; собствени бележки; споделяне на
създаденото с учителя и съучениците; домашни работи; създаване на теми, които се
оценяват. Най-интересната и най-полезната част от платформата е възможността за
създаване на образователни игри както от учителя, така и от учениците... Платформата
позволява въпросите и отговорите да се принтират и да се използват като стандартен
тест...
Задачите, които могат да се създадат са разнообразни. Zondle дава възможност и за
отборна игра...., а учениците могат също да взаимодействат директно с помощта на

свързани интернет устройства. Със Zondle отборна игра може да се комбинират ресурси,
изготвени в стила на PowerPoint. .“. Направеното педагогическо изследване, което целеше
да установи до каква степен игрите, изработени в платформата допринасят за постигане
на образователните стандарти по човекът и обществото в III и IV клас дял География,
констатира положителното влияние на Zondle при усвояването на учебния материал.
Платформата подпомага усвояването и трайността на географските знания на учениците
(11).
GlogsterEdu дава възможност за представяне на географски знания чрез комбинация
от текст, изображения, звук, видео. Платформата позволява споделяне на гогчетата и
предоставя немалък набор от шаблони, подходящи за презентиране на географски теми.
Интересни интерактивни платформи, които сме използвали в работата си по
отечествена география са Lino, Mural, Padlet, TingLink, Utellstory. Тези платформи
позволяват учениците да отговарят на въпроси, да вграждат свои материли – снимки,
текст, други изображения и т.н. Една тема, представена чрез някоя от посочените
платформи, може да се развие и обогати от няколко деца, работещи в екип или от отделни
ученици, независимо един от друг. Това не само подпомага образното представяне на
учебния материал, но и провокира учениците да научат повече, да разберат повече, да
усъвършенстват своите географски умения и да представят в най-добър вид наученото.
ExamTime има широки интерактивни възможности – може да се изработват
мисловни карти – текстови или картинни; различни типове тестове; информационна стена
с вграждане на текст, звук, видео, картина; флашкарти. Особено място в обучението по
отечествена география имат тестовете, мисловните карти и флашкартите.
Платформа с много голям потенциал за интерактивно обучение е Buncee.
Комбинирането на видео, анимация, текст, звук позволява изработване на интерактивни
презентации, които имат особено място в обучението по отечествена география. С Buncee
може да се изработват интерактивни тестове, работни листове, анимирани табла.
Еasel.ly дава възможност да се изработят иконографики, които стегнато и точно
представят информация чрез диаграми, илюстрации, снимки. Това е един нов за
образователната сфера прийом, който навлиза в обучението и се приема много добре от
учители и ученици заради възможността да се представят образно процеси, структури и
явления.
Много интересни са географските игри, чрез които се усвоява голям обем учебен
материал. Децата с желание участват в тях. нашият опит се простира върхи изготвяне на
електронни игри с вече посочената платформа Zondle и с LearningApps (2). С нея могат да
се създават познаните ни бесеници, игрословици, тестове, кръстословици, с помощта на
географска карта: пъзели, географски обекти, диаграми, графики и др.
Игра „Природата на България“ е създадена за българчетата от неделните училища в
чужбина. Изработват се фишове със снимки на природни обекти. Създадени са няколко
варианта на играта според възрастовите особености на учениците. Тя може да се използва
както при III и IV клас, така и при осмокласниците.
Друга дидактична игра, разработена за учениците от БНУЧ е „Вестоносци“. Главни
герои са любимите на деца и възрастни Астерикс и Обеликс.
По време на своето пътешествие Астерикс и Обеликс трябва да преодолеят различни
препятствия и да преминат през различни природни области. Двете фигурки са флаш
драйв и в тях има информация за това защо трябва да пазим водите на планетата чисти и
любопитни факти за водите на България.
„Моят първи картинен речник по човекът и обществото/география“ е електронно
помагало, което подпомага усвояването на учебния материал по отечествена география.
Училищните проекти също могат да бъдат насочени към обогатяване на
географските знания за България. Национален проект „Машината на времето“ –
„Европейски замъци – Баба Вида и Миравет“ е конструиран по начин, който представя

географските особености на природната среда в районите на двата замъка и се основава на
сравнението между тях (7).
Големият училищен проект „Чантата на изследователя“ (9), осъществен в БНУ „Св.
Седмочисленици“ и в БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в периода от м. ноември 2014 г. до
м. май 2015 г. застъпва и географска тематика – „Рила и Мусала“, „Черно море“, „Пирин“,
„Резерват Сребърна“, „Мечка“.
Чрез работата по проекти се постига високо ниво на мотивираност на учениците. Те
се чувстват като истински изследователи и се гордеят напълно заслужено със своята
работа.
Преди шест години за пръв път на децата беше представена „Загадката на Йоги“.
Малкото (по онова време) коте – симпатично и хитровато – задава загадки на децата и
награждава едно от тях всеки месец с книга на български език. Голяма част от загадките
са свързани с отечествената география – езерото Бъбрека, Пловдивските тепета,
метеорологичната станция на вр. Мусала и др. „Загадката на Йоги“ предизвиква
детективския дух, който се крие у всяко дете. Участвайки в надпреварата за наградата на
месеца, децата търсят информация в книгите от училищната библиотека, списания и,
разбира се, в интернет. Това е и начин да се стимулира общуването на български език с
родителите на теми, различни от ежедневните.
За да се изпълнят заложените в учебната програма изисквания, е нужно да се
използват нови методи на работа. Бихме могли да отнесем напълно думите на проф. Петър
Лазаров (10) относно разпространението на добрия педагогически опит и липсата на
каквито и да били форуми, на които могат да се обменят идеи и добри педагогически
практики по география. Организирането на спорадични работни срещи (11) (Работна
среща на учители от български училища в чужбина – 21 септември 2013 г., Реус, Испания;
II Работна среща на учители от български училища в чужбина – 20 септември 2014 г.,
Реус, Испания); кръгли маси (Алкоркон, Испания – 9 май 2015 г.); на годишните отчетни
събрания на Асоциацията на българските училища в чужбина също понякога се изнася
информация за добри педагогически практики, но никога за такива, които са свързани с
обучението по география в БНУЧ. Всички изброени форуми са присъствени, което
ограничава твърде много колеги и ръководители на организации и училища да участват.
Би трябвало да се помисли в посока на подобряване на организацията на тези
събирания. Един форум, на който да се представят новостите в педагогическата наука и в
методиката на обучение ще бъде от голяма полза за всички учители. Практиката показва,
че не е подходящо тези форуми да се провеждат в България – педагозите от БНУЧ живеят
на различни места – Европа, Америка, Азия, Австралия – и имат ангажираност по
различно време и извън неделните школá. Поради тези причини, най-разумно според нас
е да се търся вариант за осъществяване на дистанционен контакт. Би могло да се използва
например приложението Hangouts или подходяща платформа, която позволява създаване
на връзка между желаещите да участват. В подобен род дейност биха се включили повече
учители и полезността би била несравнено по-голяма. Разбира се, с това начинание трябва
да се заемат специалисти или най – малкото хора, които имат нужната компетентност.
Материалната база в БНУЧ по география разчита преди всичко на възможностите на
компютрите и интернет. Трудно се създава и поддържа българска библиотека
(единствената такава в Каталуния се намира в БНУ „Св. Седмочисленици“) с географска
литература. Поради ограниченото пространство за съхраняване на обемни материали, в
голяма част от училищата се използват само основни географски карти, а релефни карти,
модели, макети напълно липсват.
Проблемите, които очертахме в обучението по отечествена география са основни и
сериозни. Но с воля, упоритост и находчивост от страна на учителите и училищните
ръководства някои от тях могат да бъдат разрешени. Едни по-тесни контакти между

БНУЧ и българската географска общност също биха подпомогнали положителното
развитие на обучението по отечествена география.
 Заб.: Информацията е почерпена от анкета, в която взеха участие 63 учители от
три континента. Резултатие и техният анализ ще бъдат представени на V Есенен
научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“,
организиран от СУ „Св. Климент Охридски“, департамент за информация и усъвършен
стване на учители.
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ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА
Рада Митева
PROJECT FOR CHILDREN’S MAP OF THE WORLD
Rada Miteva
Abstract:I came across your competition and the fact that 2015 is the year of the map on the Internet. I
decided to act on it and make the information more widely available. Get students and fellow teachers interested.
Most actively I worked with the sixth grade students. They split in groups of six. After learning the rules of
the competition and its history we made goals and schedule for work. The students revised their knowledge on maps
– types of maps, map signs, scale, working with geographical coordinates.
Recruiting the help of Mrs. Snejina Ruseva – the art teacher, the students worked in her classes to make the
maps esthetically better. When it was time for presenting the projects they were taught how to present and discuss a
project and how it will be evaluated. After that we made an exhibition in the school hall with all the maps. This way
all students, teachers and parents could see, discuss and give thoughts about the works.
This year the school was working on the interaction between the taught subjects. The project, having been
the fruit of knowledge on multiple learning fields, was worth to be brought up in front of fellow teachers. With their
judgment and the judgment of the participated students the best maps were chosen to be presented to you.
As map authors are written the two most active and commended students for having the greatest contribution
on the project. Our hard work was recognized and awarded in the “Child’s map of the world” conference in Rio de
Janeiro, Brazil.

Географската карта е основно средство и незаменим ресурс в географското
образование и ненапразно се нарича „втори език на географията“ и нейна „азбука“.
Използването и заема голяма част от работата ми. Отдавна търсех начин как да я
представя на учениците си в по-различен вариант, чрез който самите те да се убедят в
нейната значимост, да покажат географската си грамотност и демонстрират уменията си
за работа с нея не само в часовете, но и извън тях. Исках да ги поставя в конкурентна
среда, в която, състезавайки се,да покажат географските си представи и уменията си за
работа с географска карта.
ПЪРВИ ЕТАП НА РАБОТА
Търсейки информация за подобни инициативи в Интернет, попаднах на обява за
национален конкурс на Българска Kартографска Aсоциация, състоящ се в изработване
„Детска карта на света“ с мото „Моето място в съвременния свят“ и узнах ,че 2015 година
е обявена за „Година на географската карта“ по инициатива на ООН. С голямо желание
реших да посветя част от работата си на тези събития. Самият конкурс се провежда за
девети път и е посветен на г-жа Барбара Печеник, жена отдала усилията си в
популяризирането на картографията сред децата. Условията му позволяваха включването
на по-голям брой ученици,които се съревновават в създаването на свои карти на света
,използвайки представите си.

Реших да работя с учениците от шести клас, които попадаха във възрастовата група
от 9 до 12 години.
Организацията на дейностите за отбелязване на 2015 като година на географската
карта развих в няколко насоки:
1. Подробно запознаване на учениците с изискванията на конкурса.
2. Изясняване дейността и значението на Българска Картографска Асоциация и на
Международна Картографска Асоциация, които оказват голямо влияние върху развитието
на съвременната картографска наука.
3. Уточняване къде и как се изработват географски карти в България (запознаване с
издателства и фирми, извършващи такава дейност).
Прецених, че най-добре за реализирането на дейността ще бъде учениците да се
разделят и работят в екипи. Проучих необходимата информация за това и запознах
учениците с алгоритъма за екипна работа, публикуван в учебника за шести клас.

Класовете бяха разделени на четири екипа, като във всеки от тях се включиха по
шест ученици. Аз посочих само капитаните, а те сами си сформираха екипите след много
емоции и вълнения. Трябваше да се убедят, че за постигане на максимален резултат
проблемите се решават в сътрудничество. Поставих им целта и уточних сроковете.
Определих ден за провеждане на консултации веднъж седмично, в който оказвах
методическа помощ на екипите.
От изученото по география и икономика в пети клас си припомниха какво знаят за
географската карта, видовете карти, техните елементи, за формата и размерите на земята и
географския глобус. Специално внимание обърнаха на значението на мащаба, градусната
мрежа и условните знаци. Бяха коментирани и географските проекции. Преговориха
знанията си за населението на света, културните традиции, еднакви и различни по своему. Обърнаха внимание на същността на политическата карта и как се изработва тя.
От учебника по география и икономика за шести клас активно работиха по темите:
„Децата могат да променят света“ и по-точно уроците пътешествия „Среща с децата на
Африка“ (стр.50-51 от учебника) и „Среща с децата на южна Америка“ (стр. 94-95 от
учебника).
Тъй като живеем в така нареченото „проектно време“( от 2006 г.), реших участието в
конкурса да протече като работа в екип по зададен проект: изработване „Детска карта на
света“. Изясних що е проект и през какви етапи минава неговата реализация.
1. Уточниха се целите и значението на крайния продукт: карти, които да изразяват
темата на конкурса;

2. Проучиха се подходящи източници на информация
- Първа българска географска карта на Александър Хаджирусет, изработена през
1845 г., която той сам е нарисувал и по-късно е отпечатал в Страсбург.
- Първи географски глобус, изработен в България през 1836 г. от Неофит Рилски,
който сега се съхранява в Рилския манастир.
- Първи географски атлас, издаден в България, с карти на континентите от Христо
Данов през 1866 г.
3. Изясни се чия помощ ще се търси за съдействие:
Посочиха учителката си по изобразително изкуство като главен помощник в
изработването на рисунките, която в часовете си им помагаше за художественото и
естетическо оформяне на проектите. Както в географията, така и в изобразителното
изкуство нагледността е важно изискване за достъпност, индивидуален подход и
практическо приложение на знанията. Нагледните методи демонстрация и наблюдение
формират и развиват естетически и културен интерес към поставената задача. Темата
„Детска карта на света” дава възможност за овладяване на способи за изобразяване на
повърхнина (планини, равнина) и води (реки, езера) върху плоскост с цветове, нанасяне
върху картата с условни знаци на забележителности и културни паметници. Работейки по
дадената задача, учениците вложиха знания за символи, свързани с България и други
държави, хералдически знаци, личности, национални флагове.
Решиха да използват и помощта на преподавателката си по информационни
технологии.Тя им помогна да си припомнят от изученото в пети клас как се работи с
графични изображения и цветове, а от шести клас как се създава компютърна презентация
и работа с Интернет.
Срокът определен за изработването на картите, бе от началото на месец ноември до
края на зимната ваканция, като изисквах всяка седмица капитаните на екипи да ме
информират за свършената работа, срещнатите трудности и предложения за
преодоляването им. Проблем се оказаха несериозното отношение на някои участници,
неспазване на определените срокове, възникналото напрежение и негативни емоции
между част от участниците в екипите. Появиха се трудности с начина, по който земната
повърхност да се пренесе от глобуса върху плоскостта на рисунката. За тази цел ги
запознах с функцията на компютъра „zoom in“, чрез която да могат да приближават,
уголемяват изображения и да използват градусната мрежа при изработването на
рисунките.
След приключване на проектния срок във всеки от четирите класа отделих учебен
час, в който екипите представиха проектите си.
Уточниха се показателите и правилата на обсъжданията, които ще се правят от
учениците неучастващи в съответния екип:
- индивидуална отговорност на всеки в екипа;
- аргументиране и защита темата на проекта;
- умение за анализ на срещнатите трудности;
Разкрих и личните си критерии за оценяване на работата им:
- изграждане на умения от практически и организационен характер, които да
пренесат и в живота;
- проява на активна гражданска позиция;
- осъзнаване потребността от изява;
- пълноценно участие в създаването на проекта.
След оживени коментари, задаване на въпроси и обсъждания се пристъпи към
класация на представените карти и екипи (с оценяване от 5 до 10 точки). Капитаните,
съобразявайки се с работата извършена от всеки участник,също мотивираха резултатите

им (с оценяване от 2 до 6 точки), след което и аз като преподавател поставих оценки с
вписване в ученическите книжки.
Впоследствие от всички карти във фоайето на училището се подреди изложба.
Преди това ги запознах как да подготвят рисунките си за нея: всяка се озаглави според
съдържанието и на видно място се изписаха авторите ѝ. Разглеждайки изложбата, всички
ученици имаха възможност да се запознаят с проектите,,Детска карта на света“, но найвече шестокласниците, защото успяха да видят проектите и на останалите класове, да ги
обсъдят и коментират. Колеги и родители с интерес ги наблюдаваха, но най-голямо
любопитство проявяваха учениците от началния етап.

ВТОРИ ЕТАП НА РАБОТА
През учебната 2014-2015 година темата за квалификационна дейност в училището
ни беше свързана с осъществяването на интеграления подход и реализиране на
междупредметни връзки в учебната дейност по отделните предмети. Реших да съчетая
работата във връзка с конкурса „Детска карта на света“ с темата за квалификационна
дейност, като организирах и проведох извънкласно занятие. На него се представиха
проектите, събрали най-голямо одобрение във всеки клас – общо 12 на брой. Чрез
специални, тематично направени покани по повод събитието, призовах колегите,
преподаващи учебни дисциплини, от които учениците посочиха, че са използвали наймного знания, умения и информация, а именно английски език, информационни
технологии, математика, история, български език, а също и начални учители, да бъдат
гости. Те активно се включиха в обсъждането, оценяването и класирането на проектите
„Детска карта на света“, за да бъдат избрани осемте най-добри, които да заминат на
националната изложба в София. Всички бяха запознати с начина, по който ще се
представят отделните проекти.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ
(Презентация)
1. Представяне членовете на екипите
2. Роля и задачи на всеки участник от екипа (планиране)
3. Демонстрация на крайния продукт
4. Показване на знания и умения от други учебни предмети
5. Обобщаване на основните идеи
6. Обсъждане и въпроси от публиката
По двама от участниците на отличените екипи (капитана и помощника му)
презентираха картата си, след което присъстващите учители и ученици им задаваха
въпроси относно проекта (при регламент-2 минути време за презентиране и 1 минута за
въпроси и обсъждане). В края присъстващите ученици трябваше да попълнят работен

лист, в който да посочат какви знания и умения, от кои други учебни предмети (освен
География) са използвали при изготвянето на своите „детски“ карти.

Оказа се, че знанията и уменията (освен по изобразително изкуство и информационни
технологии), които най-много са използвали при изготвяне и презентиране на проектите,
са по английски език, математика, история и гражданско образование.
След приключване на презентирането и обсъждането на представените проекти се
пристъпи към оценяването им (по скала от 1 до 10 точки), в което се включиха всички
присъстващи ученици и учители. Изчислиха се крайните резултати и се излъчиха
победителите.

Единодушно се реши всички презентирани проекти да бъдат изпратени за участие на
националната изложба в град София. Мероприятието приключи с връчването на грамоти
за успешно участие в училищния конкурс „Детска карта на света“. Оценката на колегите,
участвали в извънкласното занятие, бе изключително положителна. Всички изказаха
задоволството си от неговата организация, провеждане, използвани нагледни материали и
актуална информация. Останаха доволни от новите методически и дидактически прийоми
на работа, с които се запознаха. За мен това бе отлично потвърждение за необходимостта
от подобни инициативи. На конкурса, проведен на 27.02.2015 в Университета по
Архитектура Строителство и Геодезия в град София, работата ни бе отличена с грамота за
активно участие и с календар, включващ наградени рисунки от минали изложби.

На международната картографска конференция в град Рио де Жанейро (Бразилия)

Работата ни бе показана в един от слайдовете на презентация посветена на
международния конкурс „Детска карта на света“ – 2015 г. Информация за дейността ни бе
публикувана и в училищния сайт, чрез което се популяризира конкурса, резултатите от
него и получените награди.
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ОСНОВНИ ЕТАПИ И ПЕРИОДИ ОТ РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В
КРАЛСТВО ТАЙЛАНД
Ангел Шерилов
MILESTONES AND PERIODS OF DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE
KINGDOM OF THAILAND
Angel Sherilov
Thailand is a country in Southeast Asia, located on the peninsula - Indochina and Malayskiya.Bregoveti
and washed by the Andaman Sea and the Gulf of Siam on the South China Sea. It is bordered to the west
and northwest Myanmar to the north and east by Laos and Cambodia, to the south of Malaysia. Thailand
is the third country in the area of South East Asia (total area of 514 000 sq M. Km.), After India and
Myanmar.
The national language is Thai. English is very widely spoken in major cities.
In the country the country live about 63 million. People. Approximately 9.5% of the population lives in
the capital Bangkok naTayland. During its long history, Thailand has held repeatedly immigrants. Many
of them are writers, painters, sculptors, dancers, musicians and arhitekti.Tehnite skills and knowledge
enriching
local
culture.
Thailand is a multi-ethnic country in which more than 30 nationalities and tribes. Prevail Thai ethnic
groups: Khon Thai (13.5 mln.), Lao (4.5 million.) Shani (up to 55 thousand.) And others. They speak the
Thai language but English is widely spoken. They are concentrated mainly in central, northeastern and
northern regions. Moreover, the Chinese live (about 3 mln., Mainly in urban areas), Malays (over 600
thousand people.) - South Rouge (350 thousand people) - Southeast. Europeans are less (up to 5000 g.).

Тайланд е държава в Югоизточна Азия, разположена на полуостровите - Индокитай и
Малайския. Бреговете и се мият от Адаманско море и Сиамския залив на Южно китайско
море. Тя граничи на запад и северозапад с Мианмар, на север и на изток с Лаос и
Камбоджа, на юг с Малайзия. Тайланд е третата по площ държава в Югоизточна Азия
(обща площ от 514 000 km2.), след Индия и Мианмар.
Националният език е тайски. Английския е много широко разпространен в големите
градове.
В страната живеят около 63 млн. души. Приблизително 9,5% от населението живее в
Банкок столицата на Тайланд. По време на дългата си история, Тайланд е приемал
многократно имигранти. Много от тях са писатели, художници, скулптори, танцьори,
музиканти и архитекти.Техните умения и знания обогатяват местната култура.
Тайланд е мултиетническа държава, в която има повече от 30 народности и племена.
Преимущество имат тайландските етнически групи: Кхон таи (13,5 млн.), Лао (4,5 млн.),
Шани (до 55 хил.) и други. Те говорят тайски език, но английският е широко
разпространен. Те са съсредоточени главно в централните, североизточните и северните
райони. Освен това,живеят китайците (около 3 млн., основно в градските райони),
малайци (над 600 хиляди души.) - на юг, кхмери (350 хил.д.) - на югоизток. Европейците
са малко (до 5000 д.).
Етапи и периоди в развитието на образованието.
Първи етап е от 13 век (Годината 1283 може да се счита за година на националната
азбука на страната.) до края на 19 век.
В течение на почти 6 века съществува само два вида обучение:
І. Образование, получавано при кралския двор, от деца на принцовете и на
знатните. В продължение на дълги години те имали възможност да се запознаят с найдобрите постижения на западната цивилизация, чрез европейските търговци, мисионери и
дипломати. Това била сравнително не голяма група, представляваща елита, към която

принадлежат принцовете по кръвна линия, придворната аристокрация, провинциалната
аристокрация. Всеки от тях заемал определена позиция в административния апарат на
управление на страната, изпълняващ свързаните с това функции. Представителите на
дадена прослойка се нуждаели от по-висока степен на образование. Това се подразбирало
от дълбокото знание на религиозните доктрини и системата на морално-етически
ценности на будизма, изучавайки литературата на гали и тайски език, а също и
приобщаване към военното дело. В цялата система на образование при двора е характерен
голям обем от знание, в сравнение с школите при манастирите. Въпреки това, системата е
била консервативна и практически не се променя в продължение на няколко века.
ІІ. Образование за простолюдието – то се получавало в будистките манастири
(„ватах”), които в този период били основни центрове на обществения живот. Те се
проявявали и като школи, и като болници, и места за писменост и запазване на
традициите, както и места за провеждане на празници. В манастирите децата от най-ранно
детство се приобщавали към религията, получавали своите първи знания за света. Именно
там децата се научавали да четат. Под такъв образ, до края на 19 век в Тайланд
обучението на децата се провеждало преди всичко в манастирските школи, където
учащите се не получавали никакви по-специални знания, а в основата на обучението
стояли принципите на будисткото свето учение, учейки се да пишат и четат и изучавайки
езика таи.
В продължение на десетилетия, приобщаването на жителите на Тайланд към
достиженията на западната цивилизация се осъществявало чрез контактите с дипломати,
търговци и мисионери. Последните изиграли голяма роля в разпространение на светското
образование.
Втория етап е от края на 19 до началото на 20 век. В края на 19 век в страната
функционирали повече от 70 мисионерски школи, в които се обучавали около 5000
човека. Именно мисионерите били използвани за организиране на първите светски
държавни училища за обучение на принцовете и децата от аристократическите семейства.
Така в Банкок се открили Дворцова школа при Корпуса на Кралските пажове през 1870 г.,
школа „Паггерсон” 1872 г., Суанкулап 1883 г. През 1887 г. се създава Департамент по
образованието, който след пет години се обединява с Департамента по религиите и се
преобразува в Министерство по образованието. В страната били поканени чуждестранни
учители и съветници, повечето англичани, които взели участие в разработване на
национални програми за образование, взимайки за образец английската система на
образование. Взето било решение за повсеместно начално обучение по тайски език. В
учебните планове били включени нови дисциплини: граматика, география, алгебра,
геометрия и естествени научи. Средното образование било разделено на два типа: първият
– петгодишен курс на английски език за следващо техническо или професионално
обучение; вторият – петгодишен курс на тайски език с направление към търговията и
предприемачеството. Методиката за нравственото възпитание била взаимствана от
японската система на образование, допълнена от будистките принципи на етиката и
морала.
Получаването на светското образование и социалната политика били поставени от крал
Чулалонгкорном, (1853г. – 1910 г.) и неговите приближени. Кралят считал, че
аристократите били длъжни да управляват страната но само със силата на социалния си
произход, а на първо място с това, те да са най-компетентните и образовани хора в
държавата. Въпреки предприетите мерки за модернизиране на системата на образование
по европейски стандарти, успехите били доста скромни, а потребностите от държавни
чиновници – все по-голяма. Много млади хора, произхождащи от привилегированите
слоеве на обществото, нерядко приемали държавната служба до завършване на пълния
курс на обучение. За повишаване нивото на проведената социално-икономическа
реформа, усложнените функции на държавно управление, проведената финансова
реформа и укрепване на международните връзки, били необходими все повече грамотни

специалисти. Страната се сблъскала с остър дефицит от юристи, лекари, инженери,
учители, квалифицирани финансисти, военни специалисти, преводачи....
В края на 19 век под ръководството на бюрократичния елит се намирала многочислена
армия от чиновници, които съставлявали 90% от заетите в апарата на управление,
обхващайки 1,5% от цялото мъжко население.
Създаването на специални учебни заведения за подготовка на национални кадри от
квалифицирани специалисти става насъщна потребност на времето. Постъпващите в
специалните учебни заведения били длъжни да имат поне минимални знания. Затова била
необходима реорганизация в системата на началното и средно образование. Крал
Чулалотгкорн поръчал на принц Дамронгу да осъществи преустройство на системата на
началното образование, използвайки съществуващите манастирски училища. В края на 19
и началото на 20 век били открити селскостопански, пощенски, типографски училища,
както и училище за подготовка на полицейски районни чиновници.
Третият етап на реформи са годините на 20 век. Те са свързани с активиране на
търговията, развитие на националната икономика и създаване на училища за подготовка
на търговски и технически кадри. В средата на 30-те години на 20 век в тях се обучавали
над 5000 души, с преимущество на произхождащите от средите на търговците и
буржоазията. През 1921 г. бил приет Закон за всеобщо начално обучение. Първата
програма за държавно образование е приета през 1932 г. По данни от 1937 г. били обучени
над 17,6 хил. души в средно и висше образование. (12,5 хил. д. със средно и 5,1 хил. д. – с
висше). Интелигенцията в средата на 30-те год. Вероятно не е превишавала 10-15 хил. д.
Въпреки това, тя си остава малочислена социална група, обособена от средите на
аристокрацията и висшата бюрокрация. Системата на образование ограничавала достъпа
до получаване на съвременни знания на основната част от населението, строго
регламентирала назначението на лица, завършващи специални учебни заведения, на
важни държавни служби и по този начин своеобразно регулирала социалния подбор. Във
връзка с увеличеното търсене на квалифицирани работници за различни стопански
отрасли и разширяване на социалната база за студенти биват приемани и младежи от
непривилегированите групи от населението. Непрекъснато нарастване се отбелязва за
броя на младежите, обучаващи се зад граница.
Повече от 300 тайски студенти в началото на 30-те години се обучавали в страни от
Европа, като през 1917 г. те били 127 души. Само 20% чиновници от държавния апарат,
постъпили на служба до 1932 г., имали диплом за завършено висше учебно заведение зад
граница. По време на обучението си в други страни, тайската младеж се запознава не само
с културните и материални достижения на развитите страни, но и с новите политически
идеи и мисли, приобщавайки се към демократичните идеи. Стремейки се да не допусне
разпространението на радикалните възгледи в средите на студентите, правителството
предпочитало да ги изпрати на обучение в страни с монархическа форма на управление,
преди всичко – в Англия. Така например в Англия се обучавали повече от 200 студента
(от общо 300), а в републиканска Франция – по-малко от 40.
Правителствените училища получавали пълна издръжка от министерствата, а местните
училища и школи получавали минимално образование и малка част от пари за
строителство на учебни сгради. Разходите за образование съставяли 17-19% от
националния бюджет. Системата на националното образование копира административната
система на управление, т.е. провинция-район-директор на училище. Директора на
държавното училище се подчинява непосредствено на инспектората. Директора на
селското училище и на муниципалитетните училища са подчинени на районния
инспекторат по образование от Министерството. Но задоволителен контрол в областта на
образованието има по-конкретно в Банкок, но не и в селските райони, където висшите
чиновници рядко посещават училищата, доверявайки се на отчетите на местните
инспектори.

Започнатата през 60-те години на XX век административната структурна реформа в
системата на образованието е съпроводена с чести реорганизации, с недостатъчни
бюджетни постъпления и с назначаване на недотам квалифицирани преподаватели в
средните, и особено в началните училища. От 1974г в административната структура на
образованието влизат 10 университета от страната, подчинена на специален комитет при
канцеларията на премиер-министъра; останалите висши учебни заведения-държавни и
частни, средните училища и част от градските начални училища са под контрола на
Министерство на образованието, които чрез Департамент по религиите контролира две
висши будистки учебни заведения и 40 средни религиозни школи; полицейската
академия, селските начални училища и муниципалитетните учебни заведения влизат в
системата на Министерството на външните работи, три военни академии и специалните
военни училища се подчиняват на Министерството на отбраната.
Планирането на числеността на учащите се, съставянето на методически програми,
изпитните програми и други въпроси по учебните процеси се осъществяват от
Национален съвет по образованието при канцеларията на премиер – министъра.
В условията на ускорена икономическа модернизация, особено остър става проблема за
недостиг от квалифицирани специалисти за работа в предприятията от индустриалната
сфера. Голяма е необходимостта от провеждане на реформи в системата на националното
образование, която се осъществява под ръководството на националното правителство на
Тайланд в периода 1980 – 1990 г.
След цяла система от подготвителни работи, през 1990 г. е приет АКТ за национално
образование, който документално оформя програмата за реформи. Този документ бил
длъжен да обхване всички аспекти на образованието и да определи дългосрочна програма
за развитие.
Трябва да се отбележи сравнително открития и демократичен характер на процедурите
за подготовка на самия АКТ. Голяма е ролята на професорите и преподавателите от
различни учебни звена, както и активното участие на различни обществени организации.
Проекта за реформи е широко огласен в средствата за масова информация на страната.
В основата на Акта за национално образование то 1999 г. са положени три базови
принципа:
1. Да се даде възможност на всеки гражданин на Тайланд да се учат през целия си
живот.
2. Да се обезпечи участието на всички социални групи в процеса на образованието.
3. Последователно да се развиват и разширяват знанията на хората.
Процеса на осъществяване на реформите е бил длъжен да има планов поетапен
характер. Неговата програма е разглеждала целия комплекс от последователни
мероприятия, обхващащи различни видове и нива на образованието. Планирано било
реформата да протече през 5 етапа. Необходимо било да се преодолее цяла поредица от
бариери, обусловени от бюрократичните принципи на организация на държавните служби,
съществуващи в различен вид комплексни връзки, корупцията и широко разпространената
практика от взаимноизгодни услуги. Едно от най-важните положения от реформата става
административното преустройство на управлението на образованието. През 2002 г. се
създава единно Министерство по делата на образованието, религията и културата, което
идва след смяна на три различни министерства и техните програми:
1. Министерство на образованието, водещо по въпросите на до училищното, училищното,
педагогическото и професионално-техническото образование, със съответните им учебни
планове и сфери на неформално образование.
2. Министерство по въпросите на университетите, занимаващо се държавните и частни
учебни заведения.
3. Национална образователна комисия, отговаряща за разработването и осъществяването на
общонационалния политически курс в областта на образованието и въпроси за планиране
и изследването.

Дейностите на тези институции е крайно небалансирана и изцяло бюрократична.
Функциите им често се препокривали, което внасяло лутане и неразбиране по редица
въпроси. Именно създаването на единно образователно ведомство трябвало да подобри
координацията на дейностите, да създаде възможност за подобряване на планирането и
контрола в образованието. В Тайланд се създали и местни комитети по въпросите на
образованието, религията и културата, с контролиращ характер над дейностите на
местните образователни институции на всички нива, освен висшето. Комитетите
получили голям кръг от пълномощията: да учредяват и откриват нови учебни заведения,
да им оказват съдействие, да закриват тези от тях, чиято дейност не съответства на
общонационалните стандарти за качество на образованието. Местните комитети се
ползват с много права, които преди са имали централните министерства. Те въвеждат
академичните, административните, бюджетните и др. въпроси по места. По разчет на
правителството, осъществяването на реформите трябвало да стане за време от 3 до 6
години. Най – важно в Акта от 1999 г. става положението за преустройството на
училищното образование. Преди всичко, въвежда се безплатно 12 – годишно образование.
Задължително става образованието до 9 клас: 6 класа в началното и 3 класа в низшите
звена на средното училище, което били длъжни да получат всички деца от 7 до 17 год.
В условията на протичащите икономически промени, началното образование било вече
недостатъчно. Новите промишлени отрасли изисквали качествено ниво на подготовка на
кадрите. В Тайланд се отбелязват високи резултати в образованието до 6 клас. Значително
нараства числото на началните училища, които се появяват дори в най-отдалечените
периферни райони на страната.
Децата, живеещи в столицата, имат далеч по-големи възможности за получаване на
качествено образование, в сравнение с жителите на селските райони. Но като най-остър си
остава проблема с бедността. Именно този проблем е причината, голяма част от децата от
бедните семейства да не посещават редовно начални училища, което се отразява и на
тяхната образованост.
Съвременната система на държавно образование, включва четири нива:
І 1-2 години до училищно образование;
ІІ 6 години задължително начално;
ІІІ 6 години средно образование, разделено на две части;
Нивото на грамотност от 93% е едно от най-високите в региона на Източна Азия, на
трето място след Южна Корея и Хонконг.
Началното образование практически е всеобщо. Но само 28% от учащите се постъпват
във втората училищна степен – това е един от най-ниските показатели за региона.
Началното образование, макар и безплатно, изисква разходи за униформи, учебници и
транспорт, което принуждава някои деца да напускат училище. Средното образование
също се подкрепя от държавата, но тази степен е незадължителна и скъпа за родителите,
именно по тези причини обучаващите се са по-малко, отколкото в началното училище.
Във висшите учебни заведения постъпват 14% (което отново е значително по-високо,
отколкото в съседните страни), но голяма част учат в професионалните училища, а не в
университети. По-малко от 20% от випускниците на ВУЗ специализират в наука и
технологии. (В Сингапур е повече от 50%) – по данни за 2012 год. С всяка година
практически се увеличава числото на учениците учещи в средните училища. Нараства и
количеството на средните учебни заведения. За 2000 год. 35% от децата на възраст 12-17
год. Не са били обхванати в системата на следното образование, като за 2012 г. те са вече
22%. Правителството непрекъснато увеличава бройката на средните училища, като
открива такива в периферните райони и респективно се подобрява качеството на
образование. Все още остро се поставя въпроса за преразглеждане на учебните планове и
разработване на нови методики на преподаване за хуманитарните училища и особено за
професионално-техническите профили. Остава за сега нерешен и проблема за
подготовката в професионалните училища на съвременно техническо ниво.

Системата на образование на Тайланд, традиционно имаща хуманитарна насоченост, на
съвременния етап трудно все още се ориентира към техническите отрасли на образование.
Необходимата съвременна МТБ за тях за сега отсъства, а едновременно нарастват
откритите технически специалисти.
От университетите най-старият е основан през 1917 г. в Банкок, последван от
Таимасарският от 1933 г. Сред най-известните са Рамкангския, Касетсатския и
Махидонския университети. Нерешен е и въпросът за подготовката на квалифицирани
педагогически кадри, които именно да носят отговорност за нивото и качеството на
образование на учениците. Само 39% са квалифицираните педагози. Нивото на знание,
което получават учащите се в няколко столични училища не се отличават от европейските
образователни стандарти. Реорганизацията на този етап обезпечава необходимите условия
за създаване и функциониране на средни специални и висши учебни заведения. В
условията на ускорен технически прогрес и глобализация на обществото все още нерешен
остава проблема с недостиг на квалифицирани специалисти – педагози и за сферата на
индустрията.
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СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ РАЗВИТИЕТО НА
ТРАНСПОРТА В РЕПУБЛИКА КИПЪР
Поля Йорданова
SOCIOECONOMIC DIMENSIONS OF THE TRANSPORT DEVELOPMENT IN
THE REPUBLIC OF CYPRUS
Polya Yordanova
Transport is one of the fast-developing sectors of the Cypriot infrastructure. During the colonial
period it has sided development, meeting the British administration and the military command. In o.Kipar
are entitled routes linking the Middle Eastern, North African and European countries. There are
international airports in Nicosia, Larnaca and Paphos. The main part of air transportations of people
and goods in recent years carried out by the airline "Saypras Eureys." In the Ministry of Communications
and Works operates 6-year Strategic Action Plan for Road Safety (2009-2015). The quantitative objective
of the plan is to lower the accidents and deaths compared with 2010, which is the purpose of the
European road safety plan. The Cyprus government is focused on several infrastructure projects, some of
which with EU funding.
Priority is given to restricted possible investments projects and themes. Sustainable development
of the transport system can contribute to Cyprus economy now and in the future and keep the island
attractive for its residents and visitors.
Transport, fast-developing sectors, international airports, quantitative, Priority, investments,
funding, Sustainable, island attractive, economy

Транспортът е един от интензивно развиващите се отрасли на кипърската
инфраструктура. През колониалния период той има едностранчиво развитие, отговарящо
на английската администрация и военното командване. Всички морски и авио - превози са
осъществявани от чужди компании, недостатъчно са били асфалтовите пътища,
неудовлетворително е състоянието на автотранспорта. В годините на независимост за
развитието му постоянно са отделяни значителни средства. За вътрешните превози
основна роля играе автотранспорта. Железопътен транспорт не е изграден. Само в
западната част на острова има теснолинейка 114 км дълга, построена още до Първата
Световна война за нуждите на дърводобивните компании – днес не функционира. Общата
дължина на шосетата и подземните канали нараства от 6232 км през 1963 г. до 10 943 км
през 1982 г., на 15 705 км през 1995 г, до 21 711км през 2005 г. и достига 23 318 км до
2014 г. Построена е и четирилентова автомагистрала от Никозия до Лимасол, дълга 73 км,
с предоставен кредит от МВФ на 10 млн.долара. Пътищата свързват почти всички
населени места и пунктове и се използват пълноценно през цялата година. С високи
темпове нараства и автопаркът. Общата численост на МПС от 9,4 хиляди през 1950 г.
нараства до 41,1 хиляди през 1960 г., 196 хиляди през 1983г., 247 хиляди през 1990 г., 371
хиляди през 2000 г. и над 550 хиляди през 2014 г. Обслужването на населението е в
ръцете на частни компании, които притежават автобуси и таксита, а така също и отдават
под наем. Основната част от въшнотърговските превози е извършван чрез морския
транспорт.Най- значителен морски център и пристанище до 1974 г. е град Фамагуста, на
която се падат по 83% от тогавашната цялостна товарно – разтоварна дейност, в частност
от нея е осъществявана основната част от селскостопанския износ.

Фиг.1 Пътна мрежа на Кипър

В годините на независимост развитието на пристанището е разширено с участието
на полската компания „ Полсервиз”, проведени са работи по удълбочаване на дълбочината
на естественото пристанище, за да стане достъпно за плавателни съдове с размери над
9,2м. След 1974 г. пристанището е обявено за закрито за международни плавателни
съдове. Морските превози в днешно време се обслужват от пристанищата Лимасол и
Ларнака, построени през 1973 г. и 1974 г. В началото на 80 – те години на 20 век са
преоборудвани и разширени: удълбочен е талвега на пристанищата,построени са нови
докове за акустиране, нови складови помещения, асансьори, здания за администрацията в
Лимасол и за пасажерите.За изпълнението на тези нови дейности правителството
привлича кредит от МВФ в размер на 8,2 млн.долара.Около две трети от морските товари
се внасят чрез пристанище Лимасол, като порт Ларнака остава основно нефтоприемащо
пристанище на страната. Пристанищата Кирения и Каравостаси, намиращи се в северните
части на острова, остават затворени за международни превози. Износа на руда и минерали
се осъществява чрез пристанищата Василико и Лимни. От 1977 г. е в действие връзка
между Кирения и турското пристанище Мерсина. В периода след 1960 г. се извършва
бързо изграждане на морския кипърски флот, който става една от най- важните сфери за
приложение на частните капитали. През 1970 г. под кипърски флаг са 314 различни
плавателни съдове, с обща товароподемност 1576 хил.бр. рег. тона1 през 1984 г. – 1320 бр.
с 5860 хил.бр. рег. т, през 1990 г. – 1743 с 10 102 хил.бр.рег. т, през 2000 г. – 2158 бр., с
18 645 хил. бр. рег. тона и за 2014 г. са 3 512 бр. с 22416 хил. бр. рег. Тона. Това позволява
на Кипър да се нареди сред 15 – те водещи в мореплаването страни в света. В голяма
степен това е в резултат на регистрираните многобройни чуждестранни морски
компании.Наред с националните морски трасета( първата такава линия – „ Кипрос” е
открита през 1964г между Кипър и Гърция) морския флот на Кипър обслужва и чужди
компании, сред които „ Шведиш Ист Ейша”, „ Атлас Левант”, „ Дойче Левант”, „ Елерман
Бьокнел” , „ Дойче Ориент” , „ Хеленик Медитерание”, Юнайтес СС и Ко Лтд”, „
Американ Експорт Лайниз” и др.
През последните години се осъществяват и контейнеровозни превози.

Фиг.2 Морски флот – по тонаж и години

Така например през 1982 г. гръцката „ Хеленик Лайнез” чрез контейнеровози найпълно обслужва морските превози между европейските пристанища и Лимасол. „ Ниптон
Юсен Кайша Лайн „осъществява контейнерни превози между Лимасол и Джида. През о.
Кипър се полагат въздушни линии, свързващи близкоизточните, северноафриканските и
европейските страни. Международни летища има в Никозия, Ларнака и Пафос. Основната
част от авиопревозите на хора и стоки през последните години се осъществява от
авиокомпанията „ Сайпрас Еурейс”. След изкупуването от правителството още през 1981
г. на акциите , принадлежащи на английската „ Бритиш Еурейс” държавна компания става
„Сайпрас Еурейс”, която обезпечава полетите между Кипър и близките съседни страни
чрез летищата в Абу Даби, Оман, Бахрейн , Бейрут, Кайро, Тел Авив, Дамаск, Дубай,
Кувейт, Джида; както и в европейските страни – има линии до Лондон, Манчестър,
Бирмингам, Глазгоу,Кардиф, Нюкясъл, Атина, Франкфурт на Майн, Цюрих, София,
Москва и мн. Др. Под нейно разпореждане има 20 самолета, в т.ч. 6 „ Боинг” – а, като се
водят преговори и за закупуване на нови. В северните части на острова през 1975 г. е
открито летище в Ерджан, обслужващо акционерните компании „ Кибрис Тюрк Хава
Йолларри Лтд шикерти”, 50 % от капитала на която принадлежи на турската
администрация в кипърските общини и 50 % на държавната авиация на Турция „ Тюрк
Хава Йоларри”. Под нейно разпореждане е един „ Боинг”, който извършва редовни полети
до Анкара, Адана и Истанбул и още един самолет „ ДС – 9 – 30 „. Кипър има въздушни
връзки с много страни, които обслужват чужди компании: „ Аерофлот” – Русия, „ Алма” –
Йордания, „ Бритиш Еурей” – Англия, „ Олимпия” – Гърция, „ Луфтханза” – Германия, „
Ал Италия” – Италия, авиокомпании на България, Австрия, Украйна, Египет, Ирак,
Кувейт , Сирия, Ливан. Кипър има широка мрежа от въздушни маршрути, свързващи
страната с Европа, Африка и Азия. Двете международни летища на острова са
разположени в Ларнака и Пафос и са на около 50 и 150 км от Никозия съответно. По –
значителен е трафикът през летище Ларнака - от 3,85 млн. превозени пътници и товари
през 1998 г., трафикът се увеличава и достига своя най- висок ръст през 2011 г. с
превозени5,51 млн.пътници. През 2012 г. се отчита спад в пътникопотока със стойности от
5,17 млн. д. Летище Пафос е с по- скромен потенциал и възможности. През него найголям поток от пътници е регистриран през 2012 г., 2,24 млн. д., а най – малък през 1998 г.
, 1,16 млн.д./ Фиг. №3/
Фиг.№3 Превоз на пътници и товари с въздушен транспорт/ летища Ларнака и

Пафос/1998 – 2012 г./
Източник: Министерство на транспорта на Кипър,2013г

Като признават значението на телекомуникациите в развитието си като
международен бизнес център и регионален транс- логистичен център, Кипър инвестира
сериозно в прилагането и развитието на най-съвременните системи за нуждите на
международния бизнес. Страната е сред най-развитите страни в света по отношение на
телекомуникациите, разполага с напълно модернизирана цифрова национална мрежа,
заедно с надеждна, високоскоростна връзка с други модерни икономики чрез сателит и
оптични системи и чрез прокаран подводен кабел. Със своята развита мрежа на
телекомуникациите и отлична регионална и глобална свързаност, Кипър може да бъде
признат за водещ център на телекомуникациите в източната част на Средиземно море и
региона на Близкия Изток.
Пътната безопасност се нарежда сред най-важните приоритети на правителството на
Република Кипър, тъй като се представя зле в страната, в сравнение с 22 други
европейски страни. След период на спад при пътнотранспортни произшествия , Кипър
регистрира силно увеличение на произшествията през 2014 г. фатални сравнение с 2013 г.,
с 110 злополуки с летален изход и 117 жертвите при пътни произшествия през 2014 г. в
сравнение с 97 смъртни случая през 2013 г. Показателите са значително под средното за
ЕС.
Фиг. № 4 Пътно- транспортни злополуки и смъртни случаи в Кипър (2014 г.)

Инциденти
Пострадали

Смъртни случаи

Общо

110
357

3284
3294

Източник: Евростат, Статистическата служба на Кипър, 2014.

Към 2014г. пътната мрежа на Кипър обхваща около 11 419 км пътища, от които
268км магистрали. Около 2178 км са национални и повече от 8 973 км са павирани и
неасфалтирани пътища . Четири еднолентови магистрали свързват столицата Никозия с
основните крайбрежни градове.
фиг. №.5 Дължина на пътната мрежа в Кипър (1994-2014 г.) в км

Източник: по Евростат, Статистически сайт на Кипър

Кипър има гъста пътна мрежа. Плътността на автомагистрали в Кипър (28 km /
1000km²) е два пъти по-висока от средната стойност за ЕС-25 и най-високата сред новите
страни-членки.. През периода на 1990-2002, собствеността върху лек автомобил / 1000
жители вКипър е увеличил с 30%, докато средно за ЕС 15 увеличението е около 25%, а до
2014г. увеличението е с 33 %. Броят на автомобилите се увеличава от 65% през
последните десет години. Секторът на автомобилния товарен транспорт се характеризира
с много добро обслужване от малки и средни частни фирми. В Министерството на
комуникациите и благоустройството действа шест-годишен стратегически План за
действие за безопасност по пътищата (2009-2015г.). Количествената цел на плана е, да се
снижат пътнотранспортните произшествия и жертвите в сравнение с 2010 година, която
е и целта на Европейския план за пътна безопасност .
Очакваното развитие в следващите 10 години, е намаляването на броя на жертвите,
участващи всяка година при пътни инциденти на 50 смъртни случая.
Фиг.№ 6 Брой на пътниците – собственици на автомобили в Кипър

Източник: Евростат, Статистическа служба на Кипър

В страната секторът на пътническия транспорт се характеризира с мнозинство от
малки и средни фирми за обслужване. Използването на обществения транспорт е намалял
от 14 милиона автобусни пътници годишно през 1980 г. до 3.5 милиона през 2014 г. Този
постоянен спад в използването на обществения транспорт може да се отдаде основно на
бързо нарастване на личната автомобилна собственост, съчетано с недостатъчно добра
услуга, предлагана от автобусни фирми и лошото състояние на автобусите. С цел да
премине пътническия трафик от частните автомобили към обществения транспорт,
Министерството на транспорта
отделя особено внимание на насърчаването на
използването на междуградските превози, чрез използване на извънградски автобуси и
таксита, като:
• Подновява и модернизира автобусите и такситата
• Насърчава сливането и разширяване на частните автобусни компании
• Планира нови автогари в покрайнините на населените места
• Приема интегрирана система за таксуване
Целта на правителството е да се увеличи делът на обществения транспорт от 2% до
10% в края на 2015г. Кипър е международен център за търговия на Европа- Далечен
Изток. Благодарение на отличното си стратегическо място, това е много важно за страната

за поддържане и подобряване на своите морски връзки с останалата част от Света. Кипър
има 6 търговски морски пристанища, начело с Лимасол и Ларнака, които са и
многоцелеви пристанища и основни канали за Кипър в международното корабоплаване.
Кипър има също пристанищни съоръжения в промишленото пристанище Василико и
петролните терминали в Ларнака, Декелия и Мони. Кипърската
Пристанищна
инфраструктура (КПД) е полу неправителствена организация и е оператор и регулатор на
пристанищата в страната и собственик на многоцелевите пристанища Лимасол и
Ларнака. Кипър има един от най-големият търговски флот в рамките на ЕС. Повечето от
търговските кораби под кипърска флаг са (1180) , а чуждестранните собственици са 1849
през 2014. През 2014 г. са обработени общо 7,5 милиона тона стоки в кипърските
пристанища, от които почти 6.000 милиона тона бяха навътре и 1,5 милиона тона пасивни,
а за 2014г. са 8753млн.тона. Обработката на контейнери има важна роля за пристанище
Лимасол с около 2,2 милиона тона през 2004 г. и 4,3 млн. т за 2014г. Обработените товари
от пристанище Василико се увеличават до 1,1 милиона тона товари и на пристанище
Ларнака до 600 000 тона товари. Петролните терминали на Кипър боравят с около 1,9
милиона тона.
Фиг.№7 Обработени товари в главните пристанища на Кипър ( за 1000 тона)

Пристанище

1994

2000

2004

2014

Лимасол

3.584

3.589

3.818

4382

Ларнака

1.553

439

619

758

Ларнака (петрол)

1.472

1.988

1.295

1499

Василико

813

1.089

1.117

1427

Мони (петрол)

187

201

144

154

Декелия (масло)петрол

525

527

503

533

7.833

7.496

8753

Общо

8.134

Източник: Cyprus Ports Authority
Лимасол е едно от важните круизни пристанища в Европа. Общият брой на пристигащи и
заминаващи пътниците от пристанищата в Кипър възлизат на 509 000 пътници през 2004

г., което е спад от почти 50% в сравнение с 2000 г. Пристанището наЛимасол обработва
около 455 000 пътници и пристанището на Ларнака около 54 000пътници, за 2014г. –
съответно 430 088 и 53020 бр. пътници. Бъдещата конкурентоспособност на пазара на
круизни пътници все повече ще се влияе от качеството на пътническите терминали. В
момента спешно е необходима модернизация. Очаква се също, че част от пътническия
трафик от Лимасол ще прехвърли до Ларнака, следвайки развитието на тази порт, като
основен пътнически круизен център. Въздушният транспорт е много важен за туризма.
Кипър има широка мрежа от въздушни маршрути, свързващи Кипър с Европа, Африка и
Азия. През 2004 г. общо 6 400 000 пътници са преминали международните летища в
Кипър, а през 2014г. те се увеличават на 8 357 000.Тридесет чуждестранни авиокомпании
са с редовни полети и 61-чуждестранни авиокомпании извършват непланирани полети до
Кипър. Увеличаването на трафика през летищата е стабилен през годините, със средно
ръст от 10% годишно. Главното летище на Кипър, Ларнака, който в момента обслужва
4 800 000 пътници годишно е следвано от Пафос с 1,6 милиона пътници. Около 85% от
общия брой пътници са чуждестранни туристи.
Таблица 1: Въздухоплаване, пътниците и движението на товарите във въздушните пристанища на
Кипър

Летища

1994г.

2000г.

2004г.

2014

Полети/ бр.
Пътнически
превози/ бр.

42.000
4.200.000

53.000
6.100.000

60.000
6.400.000

88000
9220000

Товарни
превози/ бр.

34.000

33.000

37.000

51000

Източник: Министерство на гражданската авиация на Р Кипър

Кипър участва активно и в приоритетен проект "Морска магистрала на Югоизточна
Европа ", свързващ Адриатическо море с Йонийско море и Източното Средиземноморие,
включвайки се от 2010 г. За по-нататъшно развитие на Кипър връзките изток-запад
следва да се засилят, така че пристанищата могат да бъдат част от средиземноморската
мрежа. Други инфраструктурни проекти, които са включени в TEN-T мрежата са: Ларнака
и летищата в Пафос, Лимасол и Ларнака пристанища, магистрала Лимасол-Nicosia,
Limassol-Магистрала Пафос, Лимасол автомагистрала-Ларнака и магистрала ЛарнакаНикозия. Насърчаването на превозите по море от развиващите се морски пристанища и
летища,
са
важни
за
икономиката
на
Кипър.
Основната
цел
на правителството на Кипър е развитието на пристанището Лимасол като безопасно и
ефикасно за превоз на товари (контейнерите) и пътници в рамките на международните
Европейски транспортни мрежи и развитието на Ларнака пристанище главно за превоз на
пътници.
Модернизиране на портовете или трансформация (в случая с Ларнака) от частни
фондове и финансирането им е също главна задача на правителството. Също така
насърчаването на Кипър, като основа за международни дейности на доставка е основна
цел на провежданата политика.
Политиката на правителството поставя акцента повече върху поддръжката на
пътната мрежа и по-малко за нови инфраструктурни проекти. Връзките на магистрала до
Средиземно море и въздушните пристанища ще бъдат подобрени. Министерството на
комуникациите и благоустройството планира проучване за проектиране и внедряване на
интелигентните транспортни системи (ИТС), за възможности за електронно таксуване и

информация за трафика в реално време. С оглед на политически натиск за повторно
обединение на острова и свободното движение на стоки и хора на острова, правителството
обмисля да свърже съществуващите магистрали в северните и южните части на острова.
Основната транспортна политика на правителството за следващите няколко години е
модернизирането на транспортната инфраструктура (летища, пристанища и пътища) на
Кипър, така че тя ще бъде ефективно свързани с европейските мрежи на транзитния и
свободния поток на пътници и товари гарантирана. Транспортът също е идентифициран
като основен принос за замърсяването на околната среда. Автомобилният транспорт,
въздушния трафик и движението на опасни стоки доведе до големи опасности за
природната среда. През 2014 г. Министерството на комуникациите и благоустройството
прие някои мерки за насърчаване на устойчивото използване на енергия в транспортния
сектор. Някои от тези мерки са:
• Намаляването на акциза за малки и средни автомобили / по обем и клас двигатели/;
• 15% отстъпка
на акциза за автомобили с емисии на CO2
150 гр / км или по-малко и, в същото време, 10% санкция на автомобили с СО2 и
емисии от 275 г / км или по-високи;
• акциза и таксите за регистрация на електрическите автомобили са премахнати и
двойните двигателни автомобили (хибриди) са обект на половината такса за регистрация и
движение;
• Пет годишна програма за насърчаване на икономията на енергия. Програмата ще се
финансира основно от специалния фонд за запазване на енергията и насърчаването на
възобновяемите ресурси. Той включва редица мерки и между другото тези, отнасящи се
до транспортния сектор, като:
 Предоставянето на субсидия на акциза на хибридни автомобили;
 Насърчаване на използването на биогорива, чрез налагането на нулев акциз на
мито върху биогоривата;
 Разширяване на използването на училищни автобуси;
Докладът по ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда) и море
(стратегическа екологична Оценка) Директиви 97/11 / ЕО и 2001/42 / ЕО на Европейската
комисия е извършена в Кипър със Закона 57 / I от 2001 г. и Закон 102 (I) от 2005 година.
Ролята на ОВОС и СЕО в процеса на определяне на приоритетите е много важна.
Съответните закони са не само за хармонизиране на законодателството на Кипър със
законодателството на ЕС, но и на
по-строги изисквания и стандарти.
Законът предвижда задължителна оценка на въздействието върху околната среда за
изграждането или експлоатация на проекти определя процедурите за оценка на
въздействието, отговорният органи, както и начина на участие на заинтересованите страни
и забранява за одобрение и разрешителни за строеж, без одобрението на органа по
опазване на околната среда. По данни за 2014 г. са отделени около 114 млн. евро, което е
едва 3,8% от БВП.
Само 1,65% от общия размер на националните разходи са били изразходвани за
въздушния транспорт и тръбопроводния (около 53 милиона евро годишно). Не са
направени правителствени разходи в сектора на морския транспорт, тъй като Кипърският
Порт е самофинансиращ се.
Тъй като островът не разполага с железопътна мрежа или вътрешни водни пътища,
автомобилния транспорт и морския транспорт са за сметка на финансирането от ЕС.
Стойността на проектирането и изграждането на основната пътна мрежа (включително
магистрали) е с помощта на Кохезионния фонд: за периода 2004-2006 г., € 55 милиона са
разпределени по Кохезионния фонд за инфраструктурни проекти в транспорта и сектора
на околната среда. В Кипър финансирането на инфраструктурата с помощта на
финансиране от ЕС е фокусирана върху подобряване на първокласната пътна мрежа.
Според Националната Лисабонската програма на Кипър, която има препратки за
политически приоритети и инициативи в областта на транспорта, едно от основните

предизвикателства е разширяването и модернизацията на основните инфраструктури.
Тъй като Кипър е построил много гъста първокласна пътна мрежа в рамките на
последните 25 години, почти няма нужда от нови пътища
По отношение на морския сектор, Министерството на търговския флот преследва
дългосрочни цели като част от съответната обща национална политика:
• Качественото надграждане на техническа, административна, правна и финансова
инфраструктурата на Кипър в морския сектор, в сътрудничество с други
Държавни ведомства и частни организации.

Подобряването на качеството както на кораби, регистрирани в Кипър и
екипажа в тях.

Подобряване на стандартите за безопасност и условията на живот и работа
на моряци в съответствие с международните конвенции.

Създаването на икономически и други стимули за привличане на повече
кипърци с търговското корабоплаване професии.

По-нататъшно развитие на Кипър в областта на търговското корабоплаване,
като основа за международни дейности на морския транспорт и подобряването на
международна репутация на кипърския морски флаг. Правителството на Кипър се
фокусира
върху
няколко
инфраструктурни
проекти,
някои
от
които
са с финансиране от ЕС. Дава се приоритет на ограничен режим на възможни инвестиции,
проекти и теми.
Въз основа на предходната оценка на следните области за инвестиционни
приоритети в Кипър се предвижда в следващия период, до 2020 г.:

Подобряване на пътищата и безопасността на транспорта чрез мерки за
подкрепа на стратегическия пътен План за безопасност и чрез действия върху човешкия
фактор (обучение и образование), подобряване на превозните средства и пътната среда.

Стимулиране на устойчиво развитие на транспортната система в Кипър,
особено в рамките на градската среда чрез разработване на иновационни транспортни
системи.

Развитие на връзките на основните пристанища на Кипър в рамките на ЕС
или между ЕС, Африка и Азия и съсредоточаване на пристанищни инвестиции в
пристанища, които да служат като основни възли в контактите на Кипър с останалата част
на Европа.
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