ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КАТЕДРА “ГЕОГРАФИЯ И МЕТОДИКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ”

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“ГЕОГРАФСКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ”
1- 2 ноември 2013
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE
“GEOGRAPHICAL SCIENCES AND EDUCATION”
1- 2 November 2013

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ”

ɋȻɈɊɇɂɄ
ɇȺɍɑɇɂ ɌɊɍȾɈȼȿ

ɨɬ
ȼɬɨɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ

„ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɂ ɇȺɍɄɂ ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ”
1-2 ɧɨɟɦɜɪɢ 2013 ɝ.

ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨ ɢɡɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
„ȿɩɢɫɤɨɩ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɉɪɟɫɥɚɜɫɤɢ“

ȼɬɨɪɚɬɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ "Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ" ɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨ

ɢɡɞɚɧɢɟ

ɫɟ

ɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬ

ɨɬ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ

ɧɚ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚɬɚ /ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ ɁȺ ɉɈȾɄɊȿɉȺ ɇȺ ɇȺɍɑɇɂ
ɎɈɊɍɆɂ ɋ ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɈ ɍɑȺɋɌɂȿ, ɉɊɈȼȿȾȿɇɂ ȼ ȻɔɅȽȺɊɂə/

ISBN 978-954-577-856-8

Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚ ɤɨɥɟɝɢɹ:
ɩɪɨɮ. ɞ-ɪ ɋɬɟɥɚ Ⱦɟɪɦɟɧɞɠɢɟɜɚ
ɞɨɰ. ɞ-ɪ Ɇɢɥɟɧ ɉɟɧɟɪɥɢɟɜ
ɞɨɰ. ɞ-ɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ȼɥɚɞɟɜ
ɞɨɰ. ɞ-ɪ ɋɜɟɬɥɚ ɋɬɚɧɤɨɜɚ
assoc. prof. Helena Pina, PhD
ɝɥ. ɚɫ. ɇɢɧɚ ɑɟɧɤɨɜɚ

ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨ ɢɡɞɚɬɟɥɫɬɜɨ „ȿɩɢɫɤɨɩ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɉɪɟɫɥɚɜɫɤɢ“

ɋɔȾɔɊɀȺɇɂȿ
CONTENTS
ɉɅȿɇȺɊɇɂ ȾɈɄɅȺȾɂ
LATE OLOGOCENE-QUATERNARY GEOTECTONIC EVOLUTION OF THE EAST PART OF THE
BALKAN PENINSULA

Tzanko Tzankov ........................................................................................................................................... 7
ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɂ ɏɈɊɂɁɈɇɌɂ ɁȺ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɇȺ ȽȿɈȽɊȺɎɋɄȺɌȺ ɇȺɍɄȺ ȼ ɒɍɆȿɇɋɄɂə
ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ

Ɇɢɥɟɧ ɉɟɧɟɪɥɢɟɜ ……………………………………………………………………………………….12
THE RURAL POPULATION OF THE DOURO REGION (PORTUGAL): A PROBLEMATIC SITUATION

Maria Helena Mesquita Pina ……………………………………………………………………………19
ɉɊɂɊɈȾɇȺ ȽȿɈȽɊȺɎɂə
FIRST RESULTS OF EXPERIMENTAL RADIOLOGICAL MONITORING IN THE CAVE BISERNA
(NATURAL PARK “SHUMEN PLATEAU”, BULGARIA)

Petar Stefanov, Karel Turek, Ivo Svetlik …………………………………………………………………26
ɆɈȾȿɅɔɌ „ɋɉȿɅȿɈ-ɆɂɄɋ ȻɂɋȿɊɇȺ”

ɉɟɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ......................................................................................................................................... 34
ɆɈɊɎɈɋɌɊɍɄɌɍɊɇɂ ɂɁɋɅȿȾȼȺɇɂə ȼ ȺɇɌɈɇɈȼɋɄɂɌȿ ȼɔɁȼɂɒȿɇɂə

ɐɚɧɤɨ ɐɚɧɤɨɜ, ɋɜɟɬɥɚ ɋɬɚɧɤɨɜɚ, ɇɚɞɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ..................................................................................49
ɆɈɊɋɄɈ ɇɂȼɈ ɂ ȺȾȺɉɌȺɐɂə ɇȺ ɑɈȼȿɄȺ ɄɔɆ ɉɊɈɆȿɇɂɌȿ ɇȺ ɈɄɈɅɇȺɌȺ ɋɊȿȾȺ ɉɊȿɁ
ɄɔɋɇȺɌȺ ɉɊȺɂɋɌɈɊɂə ɉɈ ȻɔɅȽȺɊɋɄɈɌɈ ɑȿɊɇɈɆɈɊɋɄɈ ɄɊȺɃȻɊȿɀɂȿ

Ɋɚɣɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ, ɉɪɟɫɥɚɜ ɉɟɟɜ ................................................................................................................52
ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɈɄȿȺɇɈȽɊȺɎɋɄɂ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ɇȺ ɑȿɊɇɈ ɆɈɊȿ

Ɋɚɣɧɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ, Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ, ȼɟɫɟɥɢɧ ɉɟɣɱɟɜ ........................................................................56
ɊɈɅəɌȺ ɇȺ ɉɔɊȼɂə ɍɑȿȻɇɂɄ ɉɈ ɈɄȿȺɇɈɅɈȽɂə ȼ ɈȻɍɑȿɇɂȿɌɈ ɇȺ ɋɌɍȾȿɇɌɂ

ȼɟɫɟɥɢɧ ɉɟɣɱɟɜ, Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ .....................................................................................................62
ɇȺɁȿɆɇɂ ɄɈɈɊȾɂɇȺɌɇɂ ɂɁɋɅȿȾȼȺɇɂə ȼ ɂȼɂɐȺɌȺ ɇȺ ɅɍɇɇȺɌȺ ɋəɇɄȺ ɉɈ ȼɊȿɆȿ ɇȺ
ɉɔɅɇɂ ɋɅɔɇɑȿȼɂ ɁȺɌɔɆɇȿɇɂə

Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɬɨɟɜ, ɉɟɧɤɚ Ɇɴɝɥɨɜɚ ...............................................................................................................63
ȼɅɂəɇɂȿ ɇȺ ɏȿɅɂɈɎɂɁɂɑɇɂɌȿ ɉɊɈɐȿɋɂ ȼɔɊɏɍ ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊȺɌȺ ɇȺ ȼɔɁȾɍɏȺ ȼ
ɉȿɓȿɊɂɌȿ

ɉɟɧɤɚ Ɇɴɝɥɨɜɚ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɬɨɟɜ ...............................................................................................................70
ɉȺɆɍɄɑɂɃɋɄɈ ɋɌɊɍɄɌɍɊɇɈ-ȾȿɇɍȾȺɐɂɈɇɇɈ ɉɈɇɂɀȿɇɂȿ

Ⱦɢɦɢɬɴɪ ȼɥɚɞɟɜ .......................................................................................................................................78
ɍɊȻȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɂ ɂɁɆȿɇȿɇɂə ɇȺ ɊȿɅȿɎȺ ȼ ɉȿɊɇɂɒɄȺɌȺ ɄɈɌɅɈȼɂɇȺ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɫɤɨɜ ....................................................................................................................................83
ɆɇɈȽɈȽɈȾɂɒɇɂ ɄɈɅȿȻȺɇɂə ɇȺ ɋȿɁɈɇɇɂɌȿ ȼȺɅȿɀɂ ȼɔȼ ȼȺɊɇȺ

ɇɢɧɚ ɑɟɧɤɨɜɚ ............................................................................................................................................. 92
ɆɈɊɎɈɅɈȽɂə ɇȺ ɋɌɊɍɆɋɄɂə ȽɊȺȻȿɇɈȼ ɄɈɊɂȾɈɊ ɆȿɀȾɍ ɊȺɁɆȿɌȺɇɂɒɄɂə ɂ
ɈɊȺɇɈȼɋɄɂə ɇȺɉɊȿɑȿɇ ɉɊȺȽ

Ƚɟɨɪɝɢ Ȼɟɥɟɜ ............................................................................................................................................. 96

3

ɇȺɐɂɈɇȺɅȿɇ ɉȺɊɄ „ɊɂɅȺ” – ɊɈɅə ɂ ɁȺȾȺɑɂ

Ɇɢɪɟɥɚ Ɇɚɪɢɧɨɜɚ, ɂɜɚɥɟɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ................................................................................................. 105
ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ɁȺ ɈɐȿɇɄȺ ɇȺ ɍəɁȼɂɆɈɋɌɌȺ ɇȺ ɉɈȾɁȿɆɇɂɌȿ ȼɈȾɂ ɈɌ ɁȺɆɔɊɋəȼȺɇȿ ɋ
ȺɊɋȿɇ ȼ ɁȺɅɂȼɇɂɌȿ Ɋȿɑɇɂ ɌȿɊȺɋɂ

ȼɟɥɢɦɢɪɚ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ................................................................................................................................. 111
ɆȿɌɈȾ ɁȺ ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ ɇȺ ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊɇɈɌɈ ɉɈɅȿ ɉɊɂ ȽɈɊɋɄɂ ɉɈɀȺɊ

ȼɟɫɟɥɢɧɚ Ⱦɴɥɝɴɱɟɜɚ ............................................................................................................................... 119
ȼȿɌɊɈȿɇȿɊȽɂȿɇ ɉɈɌȿɇɐɂȺɅ ȼ ɘȽɈɂɁɌɈɑɇȺ ȻɔɅȽȺɊɂə

ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ................................................................................................................................... 122
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇȺ ȽȿɈȽɊȺɎɂə
ȺɄɌɍȺɅɇɂ ȼɔɉɊɈɋɂ ɇȺ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇȺɌȺ ȽȿɈȽɊȺɎɂə

Ⱥɬɚɧɚɫ Ⱦɟɪɦɟɧɞɠɢɟɜ ............................................................................................................................. 129
ɉɔɌɂɓȺ ɄɔɆ ɋɈɐɂȺɅɇȺɌȺ ȽȿɈȽɊȺɎɂə: ɇȿɆɋɄɂəɌ ɉɈȾɏɈȾ

ɉɟɬɴɪ ɋɬɨɹɧɨɜ ........................................................................................................................................ 134
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈ ɈɋɂȽɍɊəȼȺɇȿ ɇȺ ɋɈɐɂȺɅɇɈ-ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɂɌȿ ɂɁɋɅȿȾȼȺɇɂə ɁȺ
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɈɌɈ ɁȾɊȺȼȿ ȼ ȻɔɅȽȺɊɂə

Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɢɦɟɨɧɨɜ ................................................................................................................................. 143
ɉɅȺɇɂɇɋɄɂɌȿ ɊȿȽɂɈɇɂ ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȺ ɇȺ ȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂɌȿ ɉɊȺɄɌɂɄɂ ɂ ɉɈɅɂɌɂɄɂ.
ɉɊȿȽɅȿȾ ɇȺ ɆȿɌɈȾɂɌȿ ɁȺ ɂɇȾȿɇɌɂɎɂɐɂɊȺɇȿ ɇȺ ɉɅȺɇɂɇɋɄɂɌȿ ɌȿɊɂɌɈɊɂɂ

Ɇɚɪɢɚɧɚ ɋɭɥɬɚɧɨɜɚ ................................................................................................................................ 148
ɋɂɋɌȿɆɇɂəɌ ɉɈȾɏɈȾ ȼ ɂɁɍɑȺȼȺɇȿɌɈ ɇȺ ɌɍɊɂɁɆȺ

ɇɚɬɚɥɢɹ ɂɜɚɧɨɜɚ ..................................................................................................................................... 156
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɇȺ ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂə ɉɈȾɏɈȾ
ɉɊȿɋɌɔɉɇɈɋɌɌȺ ȼ ɈȻɅȺɋɌ ȼȿɅɂɄɈ ɌɔɊɇɈȼɈ

ȼ

ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɈɌɈ

ɂɁɍɑȺȼȺɇȿ

ɇȺ

Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɢɦɟɨɧɨɜ ................................................................................................................................ 160
ɇɈȼɂ ɆȿɌɈȾɂ ɁȺ ɄȺɊɌɈȽɊȺɎɂɊȺɇȿ ɇȺ ɋȿɅɂɓȺɌȺ ɑɊȿɁ ɉɊɈȽɊȺɆȺɌȺ HERE.COM

Ɇɢɥɟɧ ɉɟɧɟɪɥɢɟɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪ Ɍɨɞɨɪɨɜ, ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ......................................................... 165
ȾȿɉɈɉɍɅȺɐɂə ɇȺ ɈȻɓɂɇɂɌȿ ȼ ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ ɋȿȼȿɊɇȺ ȻɔɅȽȺɊɂə

Ɍɢɯɨɦɢɪ Ʌɢɱɟɜ ....................................................................................................................................... 168
ɈɋɈȻȿɇɈɋɌɂ ɇȺ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɈ-ɌȿɊɂɌɈɊɂȺɅɇɈɌɈ ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ ɇȺ ȻɔɅȽȺɊɂə
(ɉɈ ɉɊɂɆȿɊȺ ɇȺ ɈȻɓɂɇɂɌȿ ȼ ɈȻɅȺɋɌ ȼɊȺɐȺ)

Ɋɭɦɟɧ ɇɟɞɤɨɜ .......................................................................................................................................... 173
ȻɔɅȽȺɊɋɄɈɌɈ ɇȺɋȿɅȿɇɂȿ ȼ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɄɈɋɈȼɈ

Ʉɪɚɫɢɦɢɪɚ Ʉɨɥɟɜɚ .................................................................................................................................. 177
ɋɔȼɊȿɆȿɇɇȺ ȾɂɇȺɆɂɄȺ ɇȺ ȻȿɁɊȺȻɈɌɂɐȺɌȺ ȼ ɈȻɅȺɋɌ ɒɍɆȿɇ

Ʌɟɣɥɹ ɒɟɮɤɴ .......................................................................................................................................... 185
ȿȼɊɈɊȿȽɂɈɇ ȺɅȿɇɌȿɀɍ -ȺɅȽȺɊȼȿ-ȺɇȾȺɅɍɋɂə ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȺ ɇȺ ȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɌȺ
ɂɇɌȿȽɊȺɐɂə

ɋɥɚɜɢ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ..................................................................................................................................... 191
NATURAL AND ANTHROPOGENIC TOURIST VALUE OF THE CITY

Cane Koteski, Zlatko ȳakovlev, Snezana Bardarova ................................................................................ 200

4

ɉɈɅɋɄɂ ɂɁȼɈɊɂ ɁȺ ɇȺɋȿɅȿɇɂȿɌɈ ȼ ȻɔɅȽȺɊɋɄɂɌȿ ɁȿɆɂ ɉɊȿɁ ɏIX ȼȿɄ

Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ- Ⱦɟɜɨɪɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ............................................................................................................... 206
ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɇɂəɌ ɉɈȾɏɈȾ ȼ ɈȻɍɑȿɇɂȿɌɈ

ɋɬɟɥɚ Ⱦɟɪɦɟɧɞɠɢɟɜɚ, Ȼɨɹɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ............................................................................................ 215
ɄȺɊɌɈȽɊȺɎɋɄȺɌȺ ɄɍɅɌɍɊȺ ɄȺɌɈ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌ ɇȺ ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɈɌɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼ
ȻɔɅȽȺɊɋɄɈɌɈ ɍɑɂɅɂɓȿ

ɋɬɟɥɚ Ⱦɟɪɦɟɧɞɠɢɟɜɚ, ɉɟɬɹ ɋɴɛɟɜɚ ....................................................................................................... 223
ɁȺ ɑȿɌɂɊɂɌȿ ɉɈɋɈɄɂ ȼ ɍɑɂɅɂɓɇȺɌȺ ɊȿȽɂɈɇȺɅɇȺ ȽȿɈȽɊȺɎɂə ȼ ɉɊɈȽɂɆɇȺɁɂȺɅȿɇ
ȿɌȺɉ ɂ ... ɉȿɌȺɌȺ

ɉɟɬɹ ɋɴɛɟɜɚ ............................................................................................................................................ 231
ɋɂɌɍȺɐɂɈɇȿɇ ȺɇȺɅɂɁ ɇȺ ɄȺɊɌɈȽɊȺɎɋɄɂɌȿ ɍɆȿɇɂə ȼ ɈȻɍɑȿɇɂȿɌɈ ɉɈ ȽȿɈȽɊȺɎɂə
ɂ ɂɄɈɇɈɆɂɄȺ

ɉɟɬɹ ɋɴɛɟɜɚ ............................................................................................................................................ 240
ɆɈȾȿɅ ɁȺ ɂɇɌȿɊȺɄɌɂȼɇɈ ɂɁɍɑȺȼȺɇȿ ɇȺ ɄȺɊɋɌɈȼɂ ɌȿɊɂɌɈɊɂɂ (ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȺ ɇȺ
ɒɍɆȿɇɋɄɈ ɉɅȺɌɈ)

Ɋɨɫɢɰɚ ȼɥɚɞɟɜɚ, ɉɟɧɤɚ Ɋɭɫɟɜɚ .............................................................................................................. 246
ɆɈȾȿɅ ɁȺ ȼɄɅɘɑȼȺɇȿ ɇȺ ɋɌɍȾȿɇɌɂɌȿ ȼ ɂɇɌȿɊȺɄɌɂȼɇɂ ȾȿɃɇɈɋɌɂ ȼ ɂɁȼɔɇɄɅȺɋɇȺ
ɋɊȿȾȺ

Ɋɨɫɢɰɚ ȼɥɚɞɟɜɚ, ɇɢɤɨɥɢɧɤɚ ɋɬɚɧɱɟɜɚ ................................................................................................. 251
ɋɔȼɊȿɆȿɇɇɂ ȺɋɉȿɄɌɂ ɇȺ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɌɈ ȼ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɄɂɉɔɊ

ɉɨɥɹ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ ....................................................................................................................................... 256
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɂ ɂ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɂ ȼ ɈȻɍɑȿɇɂȿɌɈ

Ȼɨɹɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ .................................................................................................................................. 265
ȼɔɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ɁȺ ɂɇɌȿȽɊȺɅȿɇ ɉɈȾɏɈȾ ɆȿɀȾɍ ɂɁɈȻɊȺɁɂɌȿɅɇɈ ɂɁɄɍɋɌȼɈ ɂ
ȽȿɈȽɊȺɎɂə ɂ ɂɄɈɇɈɆɂɄȺ ȼ 5 – 8 ɄɅȺɋ ɉɊɂ ɂɁɍɑȺȼȺɇȿ ɇȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺɌȺ ɁȺ ȼɂɁɍȺɅɇȺ
ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂə

ȿɜɝɟɧɢ Ʉɪɴɫɬɟɜ, ɉɟɧɤɚ Ɋɭɫɟɜɚ ............................................................................................................... 274
ɁȺ ɈȻɓɈɌɈ ȼɔȼ ɎɂɁɂɄȺɌȺ ɂ ȽȿɈȽɊȺɎɂəɌȺ

ɉɟɬɹ Ƚɶɨɡɨɜɚ, Ȼɨɧɤɚ Ʉɚɪɚɢɜɚɧɨɜɚ-Ⱦɨɥɱɢɧɤɨɜɚ ................................................................................... 284
ɍɑȿȻɇɂəɌ ɋȺɃɌ ȼ ɍɑɂɅɂɓɇɈɌɈ ɈȻɍɑȿɇɂȿ

Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ ................................................................................................................................. 287
ɂȽɊɈȼɂ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɌɈ ɁȺ ɍɋɌɈɃɑɂȼɈ ɊȺɁȼɂɌɂȿ

Ƚɚɥɢɧɚ ɋɬɚɣɤɨɜɚ, ɇɢɧɚ ɑɟɪɧɟɜɚ ........................................................................................................... 293
ȼȺɊɂȺɇɌ ɇȺ ɉɊɈȼɈɄɂɊȺɇȿ ɇȺ ɉɈɁɇȺȼȺɌȿɅɇȺɌȺ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌ ɇȺ ɍɑȿɇɂɐɂɌȿ ɑɊȿɁ
ɍɑȿȻɇɈɌɈ ɋɔȾɔɊɀȺɇɂȿ ɁȺ ȺȼɋɌɊȺɅɂə – Vȱȱ ɄɅȺɋ

Ȼɨɹɧɤɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, Ɍɚɧɹ ɉɨɩɨɜɚ ........................................................................................................... 298
ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɇȺ ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɈɌɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼ ɄɂɉɔɊ

ɉɨɥɹ Ƀɨɪɞɚɧɨɜɚ ...................................................................................................................................... 305
ɆɈȾȿɅ ɁȺ ɉɊȺȼɂɅȺ ɉɊɂ ɂɁȽɈɌȼəɇȿ ɇȺ ɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂə ɁȺ ɍɑȿȻɇɈɌɈ ɋɔȾɔɊɀȺɇɂȿ ɉɈ
ȽȿɈȽɊȺɎɂə ɂ ɂɄɈɇɈɆɂɄȺ ȼ ȱɏ ɄɅȺɋ ɂ ɇȿɃɇɈɌɈ ɉɊȿȾɋɌȺȼəɇȿ

Ɍɚɦɚɪɚ Ⱦɪɚɝɚɧɨɜɚ ................................................................................................................................... 312

5

КЪСНООЛИГОЦЕНСКО-КВАТЕРНЕРНА ГЕОТЕКТОНСКА ЕВОЛЮЦИЯ
НА ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
KASNOOLIGOTSENSKO-KVATERNERNA GEOTEKTONSKA EVOLYUTSIYA
NA IZTOCHNATA CHAST NA BALKANSKIYA POLUOSTROV
Цанко Цанков
LATE OLIGOCENE-QUATERNARY GEOTECTONIC EVOLUTION
OF THE EAST PART OF THE BALKAN PENINSULA
Tzanko Tzankov
Abstract: The investigated area includes the oriental part of the Balkan Peninsula to the east
from the Timok, South Morava, Pchinya, and Vardar River – the territories of Bulgaria and parts from
East Serbia, the Republic of Macedonia east part, the Greece north-east parts and most north-west parts
from Turkey. They were analysing the regional Oligocene-Quaternary geotectonic evolution on a base of
the Plat tectonics global contemporary results, the dates from the regional morphostructural and
paleogeographical investigations and the original prepared model for the lithostructural layers of the
continental Earth crust.
The contemporary South East Europe is composed by numerous micro morphotectures. Those
continental microplattes are separated from the Gondwana passive paleomargin. They have moved to the
North during the closing of the Phanerozoic Tethys Ocean. The Gondwana continental fragments were
arrived to the south margin of the Paleo Europe continental massif in the time of the ending of the
subduction of the Tethys oceanic crust. They have built the modern south margin of the European
continent.
The Bulgarian continental microplatte is one from the mentioned Paleo Gondwana continental
fragments. This circumstance determinate the mosaic pattern of the Neo Europe south east part. The
microplatte is composed by the Sub Balkan, Upper Thracian, Strumeshnitsa, Middle Struma, Middle
Mesta, West Thracian, Lower Thracian, South Morava, Hemus, Kraishte-Sredna gora, Bregalnitsa, RilaRhodope, Sakar-Strandzha and Gradesh-Belasitsa morphostructural zones.
The South Moesian morphostructural zone (from the Carpathian continental microplate) spread in
North Bulgaria, to the north from Fore Balkan and Stara Planina Mountain ranges
The little Halkidiki continental microplate is disposed on the Halkidiki Peninsula (North Greece).
Fifth Quaternary morphoostructural generations determined of the Balkan Peninsula east part:
First generation – Post Early Pleistocene orthoplan.
Second generation – Middle Pleistocene plane anteclysis and syneclysis - only in the territory of
the South Moesian morphostructural zone - beginning of the destruction of the Post Early Pleistocene
orthoplan.
Third generation - Late Pleistocene- Early Holocene origin and erosional destruction of the first
generation of dome like and mountain (circular concentric) morphostructures.
Fourth generation – Late Pleistocene-Early Holocene building of the contemporary relief – origin
and evolution of the second generation of dome-like morphostructures. Slowly reduction of the relics of
Early Pleistocene orthoplan.
Fifth generation – Holocene building of the emlryonic dome-like morphostructures on the fone of
the relics from Post Early Pleistocene orthoplan.
Introduction
The article includes the contemporary author point of view towards the principal problems
of the Late Oligocene–Quaternary geotectonic evolution of the east part of the Balkan Peninsula.
The analysis is founded on:
1/ the global modern results of the Plat tectonic hypothesis about the Phanerogenic
movements and relation ships between the continental crust plates,
2/ the author model of the structural layers in the continental earth crust (Table I),
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3/ the results of the regional morphostructural and paleoogeographical investigations in the
east part of Balkan Peninsula of the author and it colleges.
Pre Oligocene geotectonic evolution
The investigated area includes the Balkan Peninsula oriental part to the east from the
Timok, South Morava, Pchinya and Vardar River. It includes the territories of Bulgaria and parts
from East Serbia, the Republic of Macedonia east part, the Greece north-east parts and the
Turkey north-west parts. This country belongs to the contemporary South East Europe. The last
one is composed by numerous micro morphotectures. Those continental microplattes were
separated from the Gondwana passive Tethys Paleo margin in different moments of the
Phanerozoic evolution (Fig.1). They have moved as islands or archipelagos with different
geological and tectonic history to the north during the closing of the Tethys Ocean. The
mentioned Gondwana continental fragments were arrived to the south margin of the Paleo
Europe continental massif in the time of the ending of the Tethys oceanic crust subduction. They
have tectonic sutured (weld together) and built the modern south margin of the European
continent. This circumstance determinate the mosaic pattern of the continental crust in this
region. The Neo Europe uniform geotectonic evolution was began in Early Paleogene - the time
of the full ending of the Tethys oceanic crust subduction. The last most important alpid
deformations in the observed region were realized during the Paleocene and Eocene Epochs and
the Early Oligocene Age. It was the time of the deep crust folding and over thrusting
deformations. This processes mark the end of the Alpid geotectonic era. The Paleocene-Early
Oligocene predominantly low or hill-low mountain relief in the region was connected with
volcanic activity.
Table I. Lithostructural layers of the continental Earth crust
E – Earth superfition
5. SUPERFICIAL LITHOSTRUCTURAL LAYER
Contemporary morphostructural block mosaic of the relief.
Orthoplans, regional fault net (listric tectonics), negative and positive morphostructures)
D – Mosaic block relief lover border
4. DEEP BLOCK LITHOSTRUCTURAL LAYER
Terminating of the plastic deformations. Building of the lithosphere deep block structures
C – Upper border of the Plastic deformations
3. FOLD-OVERTHRUST LITHOSTRUCTURAL LAYER
Plastic and ruptural deformations.
B – Lower/high metamorphisms border
2. HIGH METHAMORPHIC
LITHOSTRUCTURAL LAYER
Plastic deformations in high metamorphic rocks
A- Lithosphera/Upper Mantil border
1. UPPER MANTIL

Post Alpid geotectonic evolution
The Post Alpid geotectonic evolution of the Balkan Peninsula east part was began with
the Late Oligocene – Early Pleistocene relatively long (28 – 0.78 Ma) apparent geodynamic
“calm”. This paleogeographical setting was determined the low land – plateau relief and savanna
similar landscape of the region. The wide-spread braded rivers were contributed to the building
of several super posited large denudation-accumulative planes – orthoplans. The building of the
last of them – the Post Early Pleistocene orthoplan (before 780 000 – 800 000 years) precede
probably the beginning of the intercontinental collision between Gondwana and Europe in the
East Mediterranean area. This process was provoked the relative very rapid and high intensive
uplifting of the Neo Europe most south parts and the building of the high mountain massifs of
Alpes, Dinarides, Pind, Helenides, Rila, Pirin Rhodope. Their morphogenese is connected with the
Middle Pleistocene–contemporary temporal progressive destruction of the parts of the Post Early
Pleistocene orthoplan and positive morphostructures building. The dimensions and the mosaic
regional position of those morphounits were limited by the deep crust faulting (Table I).
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Fig. 1

The contemporary mosaic geotectonic pattern of the south east parts of Neo Europe
includes the Bavarian, Bohemian, Moravian (Hungarian and Middle Danubian), Carpathian,
Alpean, Dinarian, Pindian, Heladian, Moesian, Bulgarian, Halkidikian, Egean, Pontian (West
Pontian and East Pontian), West Anatolian, East Anatolian, Cretean, Cyprian continental
microplates and Black Sea (Pontean) oceanic microplate (Fig. 2). The oriental part of the Balcan
Peninsula includes the Bulgarian, Halkidikian and South part from Moesian continental
microplates (Fig. 3). The Bulgarian continental microplatte is composed by the Sub Balkan,
Upper Thracian, Suplifting of the Etrumeshnitsa, Middle Struma, Middle Mesta, West Thracian,
Lower Thracian, South Morava, Hemus, Kraishte-Sredna gora, Bregalnitsa, Rila-Rhodope,
Sakar-Strandzha and Gradesh-Belasitsa morphostructural zones (Fig. 3). The South Moesian
morphostructural zone (most south part from the Carpathian continental microplate) spread in
North Bulgaria, to the north from Fore Balkan and Stara Planina Mountain ranges (Fig. 3). The
Halkidiki continental microplate is disposed on the Halkidiki Peninsula (North Greece – Fig. 3).
Morphostructural generations
Fifth Quaternary morphoostructural generations were determined of the east part of Balkan
Peninsula: First generation – Post Early Pleistocene orthoplan. Second generation – Middle
Pleistocene plane anteclysis and syneclysis - only in the territory of the South Moesian
morphostructural zone - beginning of the destruction of the Post Early Pleistocene orthoplan.
Third generation - Late Pleistocene- Early Holocene origin and erosional destruction of the
first generation of dome like and mountain (circular concentric morphostructures. Fourth
generation – Late Pleistocene-Early Holocene building of the contemporary relief – origin and
evolution of the second generation of dome-like morphostructures). Slowly reduction of the
relics of Early Pleistocene orthoplan.
Fifth generation – Holocene building of the emlryonic dome-like morphostructures on the
fone of the relics from Post Early Pleistocene orthoplan.
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Fig. 2. Shematic model of the mosaic tectonic pattern of the south east part of Neo Europe

Fig. 3. Bulgarian continental microplate (zones and areas)
1- Sub Balkan, 2- Upper Thracian (2.1- Plovdiv, 2.2- Zagore, 2.3- Burgas), 3- Strumeshnitsa, 4- Middle
Struma, 5- Middle Mesta, 6- West Thracian, 7- Lower Thracian, 8- South Morava (8.1- Nishava, 8.2- Surdulitsa),
9- Hemus (9.1- Vratsa, 9.2- Veliko Tarnovo, 9.3- Preslav, 9.4- Midzhur, 9.5- Mazalat, 9.6- Udvoy-Matoria, 9.7Primorsko), 10- Kraishte-Sredna gora (10.1- Kraishte, 10.2- Sredna gora), 11- Bregalnitsa, 12 - Rila-Rhodope
(12.1- Rila, 12.2- Pirin, 12.3- West Rhodope, 12.4- East Rhodope), 13- Sakar-Strandzha (13.1- Sakar, 13.2Strandzha), 14- Gradesh-Belasitsa (14.1- Gradesh, 14.2- Belasitsa)
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Morphotectonic pattern and evolution
The central morphotectonic position on the Balkan Peninsula east part belongs to the
continental microplate (Fig. 4). The high mountain relief of her south-west parts be due to the
contemporary intra continental collision between of the Gondwana and the Neo Europe continent
tal massifs. This geodynamic process is controlling the morphotectonic setting in the region. It
determine the pressing the Bulgarian continental microplate to the north over the Moesian
continental microplate (Fig.4). The effect of those relationships is the building of the long around
500 km St. Planina mountain range on the north border of the Bulgarian continental microplate
(Fig. 4). Their central parts include the contemporary most fragments from the primary Post
Early Pleistocene orthoplan–Sub Balkan and Upper Thracian morphostructural zones (Fig. 4).
The contact between the Bulgarian end the Halkidikian continental microplates has character of
the ticking of the last one up to the north in connection with the intra continental collision of
Gondwana verso Europe. This type of relationships are be able to explain the high mountain
relief of the Bulgarian microplate south boundary in comparation with of low land relief of the
north border of the Halkidiki micro plate (Fig. 3).The north border of the Balkan Peninsula east
part coincides with the Lower Danube fault system (fig.3). It separates the South Moesian
morphostrucrural zone from the other parts of the Moesian continental microplate to the north
(Fig. 2, 3). The west border of the oriental part of the Balkan Peninsula is marked by the not so
active today tectonic suture between the Carpathian, Dinarian and Pindian continental
microplates to the west and Moesian, Bulgarian and Halkidikian continental microplates to the
east (Fig. 2, 3). The south boundary of this part of the Peninsula coincides with the North
Anatolian Transform Fault between Channel of Bosporus and the Gulf of Thessalonica (Fig. 2,
3). The east border of the Balkan Peninsula has a character of passive continental margin
between the Moesian and Bulgarian continental microplates to the west and the Pontian (Black
sea) oceanic microplate to the east (Fig. 3).

Fig. 4. Morphotectonic position of the Bulgarian continental microplate (block-diagram model)
1-Bulgarian continental microplate, 2-Moesian continental microplate 3-Gondwana continental plate 4-Upper
Mantel

Some conclusions…
The really geotectonic evolution of the east part of the Balkan Peninsula, as a Neo Europe
part, is beginning from the Early Paleogene.
The Paleozoic and Mesozoic rocks of the Balkan Peninsula east were build on the Gondwana
continent the Gondwana continental fragments (islands and archipelagos) in the Tethys Ocean.
The Gondwana continental fragments have build the Neo Europe mosaic pattern after the
closing of the Tethys Ocean.
The intra continental collision between the Gondwana and the Neo Europe was occasioned
the high mountain building in the east part of Balkan Peninsula.
АВТОР

Цанко Василев Цанков, проф. дгмн, Югозападен Университет „Неофит Рилски”,
Благоевград 2700, E-mail: tzankov1936@abv.bg
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКАТА НАУКА В
ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
STRATEGICHESKI HORIZONTI ZA RAZVITIE NA GEOGRAFSKATA NAUKA W
SHUMENSKIA UNIVERSITET
Милен Пенерлиев
STRATEGIC HORIZONS FOR THE DEVELOPMENT OF GEOSCIENCE AT
UNIVERSITY OF SHUMEN
Milen Penerliev
Abstract: Report explores possible strategic visions for the development of geography in the
University of Shumen. Increasing the geographical culture of the local young population is displayed as
the main focus. Positioning of geography as a major research area in the region in which we live is also
our main endeavor. Elevated geographical knowledge is directly related to the national security of the
country. Strategic horizon for the development of local geographic science should be studying the
territories beyond the current borders of Bulgaria. North Dobrogea is similar territory. Preservation of
the Bulgarian spirit and our material heritage should lead task. And more ... Participation of
geographers University of Shumen in the process of delimitation of maritime spacious setting with
Romania will also situate the geography of the crest of public events. It also discusses the need for the
inclusion of geography at the University of Study and Prevention of risk processes in northeastern
Bulgaria. These few strategic horizon before us are small, which would make modern geographical
science and a people. This will be our "bridge" to the world around us ....
Keywords: geography, horizons, modern, conception

Уважаеми колеги и гости, приятели на географската наука,
В следващите редове Ви предлагам синтезирани разсъждания по отношение на
възможната визия за развитие на географската наука в Шуменския университет. Като
осъзнавам субективността на това начинание считам, че моите размисли могат да бъдат
само „старта” на същински дебат по отношение мястото на географската наука в региона,
в който живеем, ролята му в обществото и за обществото, и дори отвъд границите на
сегашна България; отношението и към националната сигурност и общественополитическия живот т.н. Тази наука би следвало да се развива в своя естествен център в
Североизточна България, а именно Шуменският университет.
ИМАШ ЛИ ЦЕЛ –ЩЕ НАМЕРИШ И ПЪТ!
СУАХИЛИ ПОГОВОРКА
Въпросът за целеполагането е основен за географската наука. В този смисъл
правилното дефиниране на целите е основна крачка към пътя за постигането им. В този
доклад основните цели ще бъдат онези стратегически хоризонти, които ние, географите в
Шуменския университет, е наложително да следваме, за да ситуираме географията на
нейното заслужено място в Североизточна България, без да я принизяваме до битието й на
регионална наука.
Вероятно правилен ще бъде въпросът: „Защо стратегически?” Дефинирането на
основните проблемни области в географското познание подлежащи на изследване, анализ и
оценка не могат да бъдат откъснати от обществения живот. Те трябва да следват неговият
ритъм. Те трябва да са в услуга на хората. В този смисъл стратегическите хоризонти следва
да бъдат именно такива. От една страна да оправдават обществената нужда от специфично
знание, а от друга - да допринесът географската наука в Университета да стане модерна и
обществено ориентирана. Вероятно ще се съгласите с мен, че това е един „стратегически
избор”. Или както казва Збигнев Бжежински в един от последните си трудове
„Стратегическата визия”: „...стратегическа визия е да можеш да реагираш адекватно на
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новите и все по-тежки предизвикателства към общото благоденствие – екологични,
климатични, социално-икономически, демографски предизвикатеслтва...”. Да реагираме
адекватно на обществените нужди е наша основна цел.
*** КУЛТУРАТА НА НАРОДИТЕ ПРЕДСТАВЯ СБОР ОТ МАТЕРИАЛНИ ДУХОВНИ
ПРИДОБИВКИ. ТЯХ ЧОВЕК Е ИЗВОЮВАЛ ОТ ПРИРОДАТА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА
НЕГОВИЯ РАЗУМ И ЕНЕРГИЯ...
ПРОФ. АН. ИШИРКОВ
В началните години на XXI век българското общество категорично е в криза по
отношение на своите културно-цивилизационни ценности. Нещо повече – в обществото
няма еднозначна оценка на това кое е добро и кое лошо. Основни ценностни категории са
„напоени” с противоположни аромати и нямат своето ясно място на лавицата на човеш
ките възприятия. Та нима този народ, който сега възприема сирийските бежанци като
нападащ ни вирус, е същият който спасява еврейски животи?! Къде са онези материални
духовни придобивки, които проф. Иширков дефинира като основен елемент на културата?
Ако те липсват сега, географията може да е онзи инструмент, който да поправи това.
Географията на културата е според мен първият основен репер, хоризонт, към
който да отправим своят поглед в бъдещето. И това е стратегически избор.
Нека погледнем приложения фотос: Къде е това място?

А сега да се опитаме да разпознаем лицата на следващите фотоси?
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Мостът на първия фотос се намира в Сараево. Изследване сочи, че над 60% от
местните жители знаят историята му (за нея малко по-късно). Портретите са на найвидните шуменски географи, колоси в националната географска наука, и не само в нея:
Жечо Чанков (вляво) и проф. Жеко Радев (вдясно). Едва ли много наши съграждани биха
ги разпознали.
И така: ако географията може да бъде „ремонтният ключ” на днешната (не)култура
следва географите от Шуменския университет да отправят своят поглед първо към своя
град. Една инициатива на Регионалния исторически музей в Шумен избистря своята
визия: Шуменология – интересна интерпретация! Ние можем и следва да сме едни от
първите подкрепили това начинание и активно участващи в него. Тази идея има за цел да
върне младото поколение към корените на историята и културата на града, към
географията на културата... Тогава ще въведем ред в нашето разбиране за корен, за род,
ще имаме ново по-високо самочувствие.
За младите приятели на географията ще спомена един любопитен факт. Едно от
първите описания на град Шумен датира още от началото на XIX век. Ж.-Г. Барбие дьо
Бокаж е известен френски географ. Професор е в Сорбоната, член на Френското
Географско дружество (на което баща му, също виден географ, е основател) и на много
други организации. През 1828 година той преминава през града. Ето какво пише: „...
баните са извънредно многобройни в този град; те се отопляват както целия Ориент –
посредством паропроводи. Най-главните са Ески хамам (Старата баня), Йени хамам
(Новата баня), Сунтур хамам (Двойната баня) и други”. Според други пътешественици
из Балканите (вж. Йезерник, Б., Дивата Европа, 2013) „македонците се къпят толкова
често, колкото и се женят – само един или два пъти в живота. Новородените бебета не
се къпят от страх да не настинат дори и когато се кръщават”. Културният напредък на
Шумен е виден. И не само от тази, но и от поредица други публикации. Нима не е пример
за местно самочувствие!
Това е достатъчно шуменската академична географска общност да започне
методическа, активна и търпелива работа на местен „терен”. Повишаването на
географската култура или културната география на младото местно население да
стане основен приоритет. И тогава, както сараевските младежи познават историята на
„своя мост”, така и ние шуменци да познаваме своите родни географи, а и не само тях.
Тогава смело можем да приемем почти същите тези, като посочените по-горе, но вече
взети от популярната публикация на проф. Жеко Радев, а именно:
ПОВЕЧЕ ГЕОГРАФИЯ1
ПРОФ. Ж. РАДЕВ
Мостът в Сараево и неговата история е повод за автора на този доклад да направи
опит за оценка на географската култура на младото поколение. Макар нееднозначна, тя би
могла да се даде от анализа на провежданите държавни зрелостни изпити по География и
икономика (ДЗИ). Без да акцентираме на множества от стойности, ще споменем, че през
2010 година в област Добрич средният успех от матурите по География и икономика е бил
3.17 (www.rezultati.zamaturite.bg). И това е повсеместно явление. Дали това няма да има
„ефекта на бумеранга”. Тук се позоваваме отново на публикацията на Збигнев Бжежински
„Стратегическата визия”. Макар да се отнася изцяло за американската нация, тя
обезпокоително и напълно логично прави паралел с нашата действителност. Бжежински
казва: „пасив за Америка е невежеството по отношение на света, с което се отличават
нейните граждани Неудобна истина е, че американците имат обезпокоително ограничени
познания по география и се интересуват твърде рядко от текущите събития.” В тази
публикация известният геополитик привежда данни от изследване на National Geographic
от 2002 г. според което 75% от възрастното население не могат да намерят Иран на
географската карта, а 88% не са в състояние да локализират Афганистан. Все територии, в
.

1

Заглавие на статия на проф. Жеко Радев, публикувана в сп. Училищен преглед, 1925 г.
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които САЩ имат геополитически интереси. Според автора това е пряка заплаха за
националната сигурност. „Кумулативният ефект от подобно ширещо се невежество,
пише той, прави публиката уязвима за внедрявани от демагози страхове, особено когато
са предизвикани от терористични атаки. Това повишава вероятността за саморазрушителни външнополитически инициативи”. Така ясно и точно формулирана заплаха от
ширещото се географско незнание едва ли има нужда от последващ коментар. Тук като
завършек на тази поредица от мисли, прилагаме основният извод на проф. Ж. Радев,
изведен в публикацията „Повече география” още в далечната 1925 г. ”На първо място ще
изтъкна, че трябва не да се съкратява, а да се увеличи времето – седмичните часове – за
географското обучение. По тази необходимост дори не ще са потребни никакви доводи”.
По този повод географската наука в Шуменския университет трябва да е
основен радетел и двигател за повишаване на географското познание сред
населението в целия регион. И това е вторият, но не по важност, стратегически
хоризонт пред нас – представителите на тази географската наука. И не само това. Ние
трябва да правим всичко възможно да намерим мястото на географията в управлението на
обществените процеси. Споменатият вече френски географ дьо Бокаж не е бил просто
любопитен пътешественик. Той посещава страната ни като главен географ на Външното
министерство на Франция. Коментара е излишен. Не бива да допуснем да станат отново
актуални думите на проф. Иван Батаклиев от далечната 1937 г.: „Географската
неграмотност на нашите политици доведе до съдбоносните грешки, в резултат от
които загубихме Беломорието, Южна Добруджа и Западните покрайнини”.
ПРОУЧВАНЕТО НА СЕЛИЩАТА ДА СТАВА
ПО ЗАСЕБЕНИ ПОСЕЛИЩНИ ОБЛАСТИ – ПОКРАЙНИНИ...
ПРОФ. ГУНЧО ГУНЧЕВ
Погледа на съвременната географска наука в България трябва да отправя взор и
отвъд пределите на нашата страна. Там където българския дух е все още жив и историята
й е пряко свързана с България. Връзката с подобни територии не само не бива да се
прекъсва, но и да се заздравява с времето. Г. Гунчев още през 1938 г. посочва, че следва
да се пристъпи към очертаване на по-големите културногеографски области, при
уговорката, че това разделение ще бъде резултатно, ако редица други проучвания
(етнографски, фолклорни, езикови, социални, антроположки и пр.) го предшестват“.
Срещаме дядо Милтияди в един дъждовен ден в румънското село Еникьой (сега
Михаил Когълничано) в средата на септември, 2013 г. Последният българин в селото.
Повтаря мнението си, споменато вече неколкократно и на различни места: „Някои казват,
че съм катър. Ама не съм. Щото майката винаги се знае, бащата може да е всеки. Тъй
че съм българин. Майката и Родината не се забравят”.
Изследването на българското, усилията по запазване на българският дух и
материалното и нематериално културно наследство в пределите отвъд съвременните
граници на България, е обща цел не само на географската наука. Не бива да забравяме
тезата на руският учен Замятин за органичната връзка на географията и менталното.
Северна Добруджа е тази територия твърде силно свързана с нас, нашите корени, често
преплетена в съдбите на нашите роднини и приятели.
Ето затова считам, че шуменската университетска географска общност следва да
обърне своя географски поглед към Северна Добруджа. Като най-близко разположен
университетски географски център ние трябва да построим своя „мост” към тази
територия. Като онзи, в Сараево. Това има своя геополитически, географски, селищен и
чисто човешки аспект. Това предлагам да е поредният стратегически хоризонт в
стремежите на шуменската географска наука.
Румънската статистика за 1930 г. посочва в област Тулча близо 22 хиляди души
българско население. През 2002 то е едва 61 д. Същото е положението и в област
Констанца. Над 27 хил. българи са живели в областта през 1930 г., за да спаднат до едва 74
души през 2002 г. Обезбългаряването на Северна Добруджа е известна геополитическа
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грешка. Но съвременният поглед към тази територия е наложителен дори с оглед
запазване на материалното ни културно наследство. Дори и от гледна точка на местната
ни, шуменска родова памет. В църквата в Бабадаг има малко военно гробище. На
надгробната плоча четем: „И тук се пътниче поспри, и помен жалостен стори, на тоз
дето тук в мрачен ров лежи Петър Тодоров. У Шумен той се е родил, в Бабадаг се е
преселил и в 19-тата година на онзи свят премина – 6 март 1863”.
А не смятате ли, че е дошло време за нова „Народописна карта на Добруджа”.
Съвременен вариант на онази, от 1915 год. на акад. Стоян Романски!
ПОЛИТИЧЕСКАТА ГРАНИЦА Е И СИ
ОСТАВА ГРАНИЦА НА СИЛАТА
КРУМ ДРОНЧИЛОВ
Да говорим за граници е твърде претенциозно. Още повече за политическите.
Мнението на Дрончилов изказано в публикация от 1925 година е твърде актуално,
прозорливо и сякаш надживяло времето си. Наистина „политическата граница е и си
остава граница на силата”. В „обсега на действие” на шуменската географска наука е
възможността за оценка и анализ на Добруджанската ни граница с Румъния, речната ни по
река Дунав и морската с излаза ни на Черно море. Тях считаме за безспорни. И днес в края
на 2013 година, липсва единно мнение и ясен знак за разбирателство относно
делимитацията на морските пространства между България и Румъния. Защо определям
това като географска задача? А може ли да бъде такава? Или си е чисто правен проблем.
Нека си припомним факта, че отчитайки изключителната важност на проблема за
делимитацията на морските пространства на Черно море, още през 1983 г. българското
правителство мобилизира усилията на научния потенциал на редица академични
научноизследователски институти, а така също и на Хидрографската служба на
Военноморските сили (тогава ВМФ) за неговото решаване. Ръководител на
експедиционните изследвания е географ. Не бива да забравяме това. Това е проф. дгн
Тодор Кръстев, дългогодишен ръководител на катедрата по „География” на Шуменския
университет. Днес делимитацията на морските пространства между България и Турция е
факт, макар и споразумението да не се спазва. Все още устието на реката е изтласкано с
диги в българска територия. Като че ли в доказателство на тезата на К. Дрончилов.
Факта, че водещ учен-географ е начело в такава нелека задача е знаков. Участието
на географската наука в преговорите по делимитацията на морските пространства
между България и Румъния е не само желателно, но и наложително. Последните
индикации за нови разговори по проблема идват през август тази година.
Ограничените възможности за публичност на местната географска наука не бива да
са пречка. Считам това са основен, стратегически хоризонт със сериозно значение за
националната ни сигурност. Това ще даде необходимият престиж на шуменската
географска наука. И то в съвсем близък хоризонт.
ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА СА РЕАЛНОСТ, А ТЯХНАТА ВСЕОБХВАТНОСТ И
СКОРОСТ СТАВАТ ВСЕ ПО-ВИДИМИ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСЯКА ЧАСТ ОТ
ИКОНОМИКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОМАКИНСТВАТА, ТРЯБВА ДА СЕ АДАПТИРАТ
ЖАКЛИН МАК-ГЛЕЙД
ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ДИРЕКТОР
Промените в климата засягат всички региони на Европа, причинявайки имуществени
щети на десетки милиони жители на континента. Според последния доклад на
Европейската агенция по околна среда, тези щети тепърва ще нарастват в бъдеще.
Докладът, озаглавен „Промените в климата, последствията и уязвимостта на Европа
през 2012 г.“, установява, че се наблюдават по-високи средни температури из цяла Европа,
както и намаляване обема на валежите в южните и повишаването им в северните региони
на континента. Ледената шапка на Гренландия, ледът в Арктика и много глетчери се
топят, снежната покривка също намалява.

16

В България, по данни на НСИ, през 2012 г. са възникнали над 10 хил. кризисни
събития. От тях: 692 наводнения, 528 бури и вихрушки, 72 свлачища, 23 засушавания, 22
земетресения и др.
Къде университетската географската наука може да бъде полезна?
В Националната програма за защита от бедствия (2009-2013) се казва:
„Изключително голяма роля имат научно-практическите изследвания в
създаването на реални и ефективни планове и мерки за защита на населението и
инфраструктурата. Досегашният опит доказва голямата полза от прилагането на дори
и не толкова сложни научни методи за системен анализ и планиране на защитата при
бедствия.” В същия документ по-надолу четем: Във висшето образование е необходимо
внедряване на образователни програми в областта на защитата при бедствия. Това се
налага от необходимостта професионалистите да притежават системни теоретични
и практически знания и умения за управление в сферата на сигурността, както и за
планиране и управление на действия и операции в различни извънредни ситуации,
включително при сътрудничество с международни организации.”
Това всъщност до голяма степен маркира основните практико-приложни и
теоретико- методологични възможности на шуменската географска общност за участие в
този процес. Това е не само обикновена възможност. Това е „отворена врата” за участие в
управлението на тези процеси. Обучението за превенция от бедствия и аварии, както
и оценката на уязвимостта на населението от тях е един от стратегическите
хоризонти за развитие на географската наука в Шуменския университет. И всъщност
е най-прякото доказателство на онези думи от увода на този материал: От една страна
(географите и географията) да оправдават обществената нужда от специфично знание,
а от друга - да допринесът географската наука в Университета да стане модерна и
обществено ориентирана.
И тогава може би по-рядко да чуваме онези думи на възрастна жена по време на
голямото наводнение в град Цар Калоян:
Внуците ми се молеха: "Боже, спри тази вода!", хем плачеха, хем се молеха...
А какво по-голямо удовлетворение от това. От това да преживеем на практика
посланието на Жаклин Божо-Гарние: „Географията не е просто професия - тя е начин за
разбиране на света".
Да разбираме света! В това сме орисани. И затова нека се върнем отново на моста в
Сараево. Погледнете фотоса в началото на статията. Погледнете левия бряг, после десния.
После хълма над моста. Моста ги свързва, нали? А дали е така?! Време е да научим
историята му! Историята за балканските Ромео и Жулиета.
Да се върнем 20 години назад. Тежки години на война. На левия бряг са
локализирани мюсюлмански войски, на десния – сръбски. В Сараево живеят Адмира и
Божко. Тя е мюсюлманка, той – християнин. Една нощ решават да избягат от мястото на
невъзможната си любов. Плащат, за да преминат безпрепятствено. Но не се случва така.
На моста Божко е убит от снайперист на място. Стреляно е някъде над хълма. Адмира е
ранена, може да се спаси. Но се връща и покрива с тялото си това на Божко. Телата им
стоят там седмица. За Адмира и Бошко е направен документалния филм „Ромео и
Жулиета в Сараево”. Много по-късно става известно, че сърбите са принудили босненски
военнопленници да издърпат двамата мъртви към сръбската страна и да ги погребат в общ
гроб. По-късно, през април 1996 г. биват ексхумирани и погребани в Сараево, отново
заедно...
Ето защо повече от половината жители на Сараево познават историята на този мост.
Това е техният Рубикон. Нещо повече – това е Балканския Рубикон. Затова тази история
следва да знаем и ние.
Този мост е нашият мост. Към другостта, към миналото, към бъдещето, към
околните, към нас самите. Към хоризонтите, онези които маркирах пред Вас. Нещо
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повече... МОСТЪТ Е ГЕОГРАФИЯТА! А ние географите сме тези, които го строим. И
от нас зависи да свърза, не да разделя..!
Уважаеми колеги, нека завърша с откъс от произведението на Иво Андрич, „Знаци
край пътя”:
„...Такава е и приказката за момъка, който, скитайки по света да търси щастието, се
озовава на опасен път, за който не знае накъде го води. За да не се изгуби, момъкът
изрязвал с брадвичката си в стволовете на дърветата край пътя знаци, които по-късно
да му показват пътя назад. Този момък е олицетворение на общата и вечна човешка
съдба: от една страна – опасен и неизвестен път, а от друга – огромната човешка
потребност да не се загубиш, да се справиш и да оставиш зад себе си следа”.
И тогава, приятели на географската наука, когато видите че не само не градим
мостове, но и ги рушим, с чиста съвест ни показвайте верният път, маркирайте ни
грешките, за да оставяме нашите знаци по ствола на дърветата заедно.
За да знаем откъде сме тръгнали!
И за да градим заедно мостовете на географията!
Това ще е нашата следа.
АВТОР

Милен Руменов Пенерлиев, доц. д-р, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски”, Катедра „География и методика на обучението по география”, Шумен 9712,
ул. „Университетска” 115, e-mail: penerliev@yahoo.com
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THE RURAL POPULATION OF THE DOURO REGION:
A PROBLEMATIC SITUATION
Helena Pina
Abstract: The Douro Demarcated Region is an exceptional region, privileged not only because of
its unique landscape, but also by of its architectural heritage, its econometrics, culinary tradition or wine
products and, indubitably, for its social and cultural heritage.
The region’s diversity is also a distinctive feature, noticeable as we travel from Lower Corgo to
Higher Douro, and particularly as we move from wine producing land into the surrounding region. Still,
this heritage subsists only because of the people living in the region. Consequently, it is necessary to
analyse the social and cultural profile of its inhabitants, especially the rural profile, emphasizing the
progress reached over the last decades. Effectively, this is a region where the population decline and old
population is undeniable, putting up now continuing problems of farms and labor, increasingly scarce
and costly.
This analysis will be based on an extensive field work and data collected by Agricultural Census,
namely the 2009 Census. Considering a growing ageing rural population and demographic decline, what
policies should be implemented to deal with these problems?
Finding viable solutions means to preserve a region that has been classified as a World Heritage
Site, in December 2001!
Introduction

A paradigmatic area, the Demarcated Douro Region (DDR), part of which was classified
as World Heritage in December 2001, was created and regulated in 1756. The region starts in
Barqueiros and Barrô, in its western end, and extends to the Spanish border, its eastern boundary
(Fig. 1), totaling about 250000 ha, of which only 45000 hectares are occupied by the continuous
vineyards (IVDP, 2012). Pleasant landscapes abound: many vineyards embedded on the terraces,
set on the steep slopes of the Douro River and its main tributaries. The region, however, is
neither homogeneous nor simple, as there is a contrasting organisation when travelling from west
to east, or up the slopes. Three regions gradually appear, marked by social, cultural, economic
and landscape differences: Lower Corgo (LC), Upper Corgo (UC) and Higher Douro (HD).
To put it very briefly, it could be said that while in the Lower Corgo, the most western and
humid sub-region, the landscape is deeply indented and marked by the sub-division of
farmsteads, where small family farms prevail (Pina, 2011, 2013; Lourenço, 2008), in the Upper
Corgo, the “Heart of Port Wine”, the schist lithosols prevail in the embedded valleys, with more
fragments than in the LC, propitious for a better quality vineyard and the concentration of large
business-type farmsteads. At the eastern end, we the find the Higher Douro, a sub-region
previously dedicated to cereals, almond trees and olive trees, but which since the 1970s has seen
the expansion of the vineyard.
The justification for these contrasts lies in the multiple factors of anthropogenic,
environmental and economic origin. It should be noted, for example, that man caused the
disaggregation of schist (Pedrosa, 2010), creating a lithosol where vines of specific regional
varieties were planted, creating many terraces to protect the vines from erosion.
As regards the weather, although a Mediterranean climate prevails, with clear lack of
water, changes within the region impact on how the vineyard presents itself (Rodrigues, 2011).
Indeed, whereas in the Lower Corgo, the most humid sub-region, the vineyard has long been
planted over virtually the entire area (Pina, 2007), in the Higher Douro, since temperatures are
higher and water is scarce, the area occupied by the vineyard was more limited until the 1970s
(about 10% to 20% of the SAU), changing only after 1974 in the aftermath of the economic
expansion, with olive and almond groves being replaced by vineyards.
Investments were made in new, extensive and mechanized vineyards, replacing the
traditional terrace, supported by loose schist walls by “vinha ao alto” [in vertical rows] or the
“vinha em patamares” [shelves with horizontal rows] (Queiroz, 2010). Although the needs for
paid workers were alleviated, the area taken over by the vineyard was much expanded, its
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morphology no longer being the traditional one, and wine surplus increased, changing the
landscape and social life (Lourenço, 2008). Regional productivity and wines improved by
selecting the grape varieties (Queiroz et al, 2010), but in a very dualistic manner, in contrast to
family tradition, processing and business modernization (Pina, 2007, 2013).

Fig. 1- Location of the DDR

The regional scenario is indeed a complex one, yet filled with endogenous resources that
include a unique landscape, wines of exceptional quality, diversified historical and
archaeological heritage, and other cultural richness, such as festivities and pilgrimages (Pina,
2010, 2013), traditions associated to harvesting and other farming activities, thematic festivals,
regional fairs, and even thermal spas and wine-therapy spas (Pina, 2012a). And how does one
ignore the urban centers boasting valuable architectural heritage, or classified and protected areas
(Dermenhzieva et al, 2011) within the wine region or in its vicinity? Without a doubt, the rural
population is the backbone of these landscapes.
Although the region’s potential is immense, there are also many problems, like
environmental and economic (Pina 2013, Abreu, 2012), cultural and social (Ferreira, 2012). And
what about the poor accessibilities (Pina, 2003), the limited job alternatives and the lack of
entrepreneurship? This is backdrop of the major migratory flows since the 19th century,
intensified since the second half of the 20th century, which led to a demographic decline in the
Douro region, leaving behind an aged population with little training. This is why the continuity
of the farming sector is already a problem, but especially in areas outside the DDR.
In view of this scenario, this paper focuses on the Douro social backdrop, giving priority to
the rural and most problematic context, through a methodology that combines intensive field
work, across the entire DDR and surrounding parishes, and data collection, giving preference to
the agricultural censuses of 1989 to 2009 (INE), three decades that represent the recent economic
changes. The aim was to obtain a description of the current, complex social framework and the
strongest territorial mutations, and the impact thereof. The paper ends with some sustainable and
strategic development guidelines.
The regional demographic framework: a worrying trend
The region has a long history and boasts an incomparable landscape, justifying its
classification by UNESCO, in 2001, as “Evolving and Living Landscape, World Heritage”
(Aguiar, 2000). Nevertheless, obstacles to its development continue to increase, specifically in
terms of environment and landscape (Queiroz, 2011), or economic and social, such as the
demographic decline (Pina, 2012c). The current situation, however, is the result of a history
marked by a mix of critical and flourishing periods.
The population settlement is asymmetrical, with a preference for the Lower Corgo. As
early as 1864 a total of 243,562 inhabitants, 41.3% of them lived here, whilst in the Higher
Douro the number was of only 28.5%. Whereas until the late 19th century population growth was
limited due to the consecutive wine-producing crises and the proliferation of epidemics, when
these more negative periods were overcome, the population increased, particularly in the
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regional urban centers. However, such increases were less than 10% per decade. As such, in
1900 the population was mostly young (35 to 45% was less than 15 years old), and less than 5%
were able to reach 65 and more. Literacy, in turn, was very limited, only sometimes reaching
over 25% of literate individuals. On a positive tone, we have the axis Vila Real / Lamego (LC),
while in the easternmost parishes, without decent accesses and where vineyards had hardly any
impact, illiteracy rates often reached 95%, especially among women.
In the 20th century, the 1920s to 1950s (in 1950 there was 327,186 inhabitants living in the
area) were marked by strong increases in population, whereas strong declines in the second half
of the century were the result of strong political, social and economic instability,
disproportionate in terms of distribution, with bias always shown towards the LC. This
demographic recession reflected intense emigration and domestic migrations. At the same time,
the axis Vila Real / Lamego, increased, and declines relentlessly hit the least favored parishes in
terms of geomorphology and wine, especially in the Higher Douro, with drops of more than 25%
in one decade alone. There was, however, a new axis between Vila Nova de Foz Côa and Torre
de Moncorvo (HD), connecting Mirandela and its industrial hub, benefiting from improved
accessibilities, including the IP4, and the influence of public transports. So, in the early 21st
century, the region’s situation was one of concern, with an undisguised demographic decline and
territorial asymmetries, due to the increasing relevance of the Lower Corgo (in 2011, with only
201,537 inhabitants in the region, 56.6% lived in this sub-region).
The rural population
Demographic recession is a genuine problem in the region, all the more so when we
individualize the rural population, especially the farmer. However, since they are the actual
keepers of this heritage, if conditions lack, the entire territory will be in jeopardy.
Until the 1940s and 1950s, birth rates increased and the population grew, with the
offspring regarded as potential farm workers. In the aftermath of the already mentioned
migratory flows, the rural areas experienced a demographic decline and structural aging. These
trends gradually deteriorated and the lack of skilled manual labor soon became a common place,
burdening the work or limiting it time-wise (Pina, 2012b). This problem was mitigated only
through the reorganization of the vineyard and the investment in new types of mechanized
terraces, even though the entire situation was still one of concern. We need, however, to examine
the last three decades, the most impressive and well documented, particularly in statistical terms.
The agricultural census (INE) confirms the strong decline of the farming population, but in
a heterogeneous context, as in the overall population. Decreases of over 50% were common in
the rural population, when compared to the 1960s (Pina, 2007). Nevertheless, in 1989 the Lower
Corgo was home to more than 50% of the region’s rural population (Table I), especially along
the axis Vila Real/Lamego where jobs were available. So, young adults engaged in two activities
but, at the same time, preserved the small family farm, the landscape and the regional heritage.
This declining trend intensified in the next decade, especially in the Upper Corgo and even
more intensely in the Higher Douro. However, the best results were always obtained close to the
main regional urban centers in the Lower Corgo, with good accessibilities and public transport.
A decade later, in 2009, the drop was even clearer, with more parishes accounting for
farming population drops over 25% in one decade alone, leading to decreases of more than 50%
in the period under analysis. Exceptions are few and reflect the joint exploitation of vineyards
with other crops, such as apples, but especially in the increase of the vineyard and tourism.
Close to Spain and the Douro International Natural Park the scenario was also attractive:
tourism was one of the aspects that brought vitality to the region and adjacent areas. As such,
whereas in 1989 the population was mostly active in farming, especially in the Lower Corgo
(>70%), in the urban centers this figure dropped to less than 30%, especially in Vila Real, after
the implementation of the University of Trás os Montes e Alto Douro. In the HD, with the
connection to Mirandela, along the IP2, the disproportionate situation intensified in the two
following decades, with less than 50% of the population dedicated to farming, and less than 20%
in the regional urban centers of the LC (INE, 2009).
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Table I. Evolution of the rural population between 1989, 1999 and 2009 (%)
Sub-region

Councils
Mesão Frio
Peso da Régua
Vila Real
Lower Corgo Armamar
Sta Marta Penaguião
Lamego
(Barrô) Resende
Alijó
Sabrosa
Upper Corgo São João da Pesqueira
Tabuaço
Murça
Carrazeda de Ansiães
Freixo Espada à Cinta
Torre de Moncorvo
Higher Douro Vila Flor
Vila Nova de Foz Côa
Alfândega da Fé
Fig. Castelo Rodrigo
Meda

1989
MW
2638
5954
15489
5907
5319
10107
740
10844
5115
8022
4513
5388
6245
3096
6396
4911
6538
4186
5280
5940

1999
MW
1823
4628
10530
3734
4685
6306
524
8353
4135
6098
3421
4235
4719
2307
5509
4896
5485
3682
4255
4456

2009 1999/1989 2009/1999 2009/1989
MW
%
%
%
1256
-30,9
-31,1
-52,4
3076
-22,3
-33,5
-48,3
7184
-32,0
-31,8
-53,6
2850
-36,8
-23,7
-51,8
3490
-11,9
-25,5
-34,4
4296
-37,6
-31,9
-57,5
310
-29,2
-40,8
-58,1
5647
-23,0
-32,4
-47,9
3191
-19,2
-22,8
-37,6
4504
-24,0
-26,1
-43,9
2582
-24,2
-24,5
-42,8
3386
-21,4
-20,0
-37,2
3823
-24,4
-19,0
-38,8
1934
-25,5
-16,2
-37,5
4157
-13,9
-24,5
-35,0
3984
-0,3
-18,6
-18,9
4101
-16,1
-25,2
-37,3
3443
-12,0
-6,5
-17,7
3175
-19,4
-25,4
-39,9
3140
-25,0
-29,5
-47,1

Source: Agricultural Census of 1989, 1999 and 2009 (INE)

In short, in the DDR and surrounding parishes, the rural population has undoubtedly
dropped in the last three decades (Fig. 2), a trend mitigated in the parishes forming the Vila Real
/Lamego axis, and along the connection to Mirandela (HD), where parishes have invested in new
aspects and renewed/expanded the vineyard, linked or not to tourism. The most common picture,
however, shows that parishes have lost more than 50% of its rural population and, consequently,
the farming grounds have been abandoned, particularly those not related to wine, and that there
is a widespread shortage of paid workers, making work more costly and requiring the simpli
fication of tasks.Not even the higher mechanization rate solves the problem (Queiroz, 2010).

Fig. 2.Variation in the agricultural population (MW), per parish, between 1989 and 2009 (%)
The growing farmers and their technical-cultural profile

If the scenario is worrying regarding the Douro farming population, it gets even worse
when we focus only on the wine-growing farmers, the farm managers. As expected, the Lower
Corgo prevailed in 1989, not only because most of this area was taken up with small family-run
farms (Pina, 2005, 2013; Abreu, 2012), but also because the context of this sub-region was more
receptive to dual activity, in particular among young people, the future heirs of farmsteads, who
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would therefore remain close to the region. So, in 1989 there was a significant number of winegrowing farmers in the LC, along the Vila Real /Lamego axis, noticeably the parishes with a
longer history of wine production.
In the Higher Douro, due to the constant water problems and smaller representation of the
vineyard, there were fewer farmers and this number decreased intensely (10 to 30%, between
1989 and 1999). These decreases intensified later on, particularly among young people, with
more and more parishes in 2009 with less than 50% of the wine-growing farmers registered in
1989.
The widespread decline in the number of farmers stands out in the DDR, but is more
pronounced in the surrounding areas where the abandonment of farms was undeniable.
Moreover, in the more attractive wine parishes, the fact that the number of producers and winegrowing farms drops does not mean that the farms have been abandoned, because, in most cases,
the new heirs, having been attracted into it, sell the vineyards they have inherited to large
landowners or to exporting firms, which expand their domains without there being any
abandonment. In this context, the remaining population is aged, as in 1989 (Fig. 3) and
increasingly so up to 2009 (Fig. 4), more worrying in HD where in many parishes more than
60% of producers were over 65 years of age.

Source: Rec. Agrícola de 1989, INE

Fig. 3. Agricultural producers aged 65 years and over, per parish, in 1989 (%).

Source: Rec. Agrícola de 2009, INE

Fig. 4. Agricultural producers aged 65 years and over, per parish, in 2009 (%)

However, not all indicators were negative. As regards training, the evolution was positive.
Indeed, whereas in 1989 more than 35% of producers were illiterate or had not completed any degree
of schooling (INE, 1989), in 2009 only about 10 to 30% were illiterate. Moreover, the majority of
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those who completed a degree had the basic level of education, rising gradually to about 60 to 80%
of producers in 2009 (INE, 2009). At the same time, technical training was no longer empirical,
generational.
On the other hand, whereas in 1989 less than 3% of producers had completed a higher
education, mostly young people in LC and CC wine areas, in 2009, 5% to 10% of producers in
the DDR had completed a degree, especially in enology, and even more than 20% in the main
parishes bordering BC and CC.
To all this we have to add that given the existing poor land structure and the low yield of
the family-run farmsteads, the smaller and younger producer diversified its activities, investing
in the dual activity, or exclusively in an activity outside the farming sector, leaving the elderly to
continue with the farm work, adding the social security benefits to the income from the
vineyards. In this context, in 1989, 30% to 60% of producers had a remunerated activity outside
their farms (INE, 1989), notably in the LC and CC wine-growing areas, whereas this figure
dropped to 20 to 50%, reflecting the greater mechanization of the new vineyards and the fact that
young people were no longer linked to the small family-run farms.
In short, between 1989 and 2009, in Higher Douro the population dropped and aged, but
received technical training and became literate, though mostly at basic level. This scenario was
more favorable among producers living in the urban centers, and worse and worrying in the
parishes bordering the DDR, where abandonment increased.
Concluding remarks

Despite its heritage and potential, the Douro Demarcated Region still has many problems,
some of which are even increasing. In this paper, we have chosen the ones that deal with social
issues and their impact on the current situation, since this concerns the population, the keepers of
this unique heritage.
In the aftermath of the 19th century, characterized by occasional and discontinued
population increases, interdependent on the agricultural sector and its contingencies, in particular
Port Wine, technical and health issues were improved in the 20th century with consequent
population increases. Given the scant jobs available, the region experienced widespread
migratory flows in the 1950s leading to the Portuguese diaspora and the concentration of the
Douro population in the main Portuguese metropolitan coastal areas. So, while the regional
demographic pressure was alleviated, the disproportionate figures reached soon cause a shortage
of labor force. Moreover, the remaining population was limited and aged.
In the last three decades, the Douro rural population dropped and aged gradually,
especially in the HD, and in particular in the parishes with poor land organization, fewer
vineyards and virtually no accessibilities or public transport. However, the population left behind
increased its training levels, especially those living in better wine-growing areas or in city
council areas. Consequently, the number of farmers also dropped, in particular in the less
advantaged wine-growing parishes and in those outside the DDR, where abandonment prevails.
In the more propitious DDR parishes, although decline is also undeniable, abandonment is
occasional, since small landowners sell their inherited properties to large landowners, adjacent to
their plots. In view of this demographic decline, family-run businesses now face problems of
continuity and, consequently, of preservation of Douro landscape and heritage.
Strong and motivating strategies must be implemented. Since wine-growing is still the
driving force behind the region, investments need to be made in land structure, inseparable from
association activities, in addition to controlling the expansion of the vineyard, minimizing wine
surplus and related social and economic problems. With the help of Casa do Douro and the
Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, farmsteads should also become multipurpose spaces,
investing mostly in tourism, potentiating jobs so that skilled young people with could establish in
the region and to provide for the survival of the elderly, the legal owners of the land. However,
all social strata should step up to this dynamics, facilitating the creation of synergies, of
complementarities between the areas, because only through this joint work can we propel the
endogenous resources, from a contextual, innovative and sustainable viewpoint. The dynamics
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must be articulated at various levels, with the intervention of local authorities, technical services
and, more specifically, the rural population, the actual keepers of this heritage and disseminators
of this dynamics.
In short, we need to revive and energize this region, particularly the wine industry and all
its synergies, backed by EU-funded projects (PRODER, VITIS, LEADER, …) applicable to
tourism, micro-agro industrial units and bioenergy, in the case of council associations, that can
be combined with private investments, but in a coordinated and sustainable manner that does not
change the nature of this heritage. The future of a region classified by UNESCO as World
Heritage is at stake, as well as its surrounding areas.
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FIRST RESULTS OF EXPERIMENTALRADIOLOGICAL MONITORING IN THE
CAVE BISSERNA (NATURAL PARK "SHUMEN PLATEAU", BULGARIA)
Petar Stefanov, Karel Turek, Ivo Svetlik
ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯ РАДИОЛОГИЧЕН
МОНИТОРИНГ В ПЕЩЕРАТА БИСЕРНА (ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО”)
PARVI REZULTATI OT EKSPERIMENTALNIYA RADIOLOGICHEN MONITORING
V PESHTERATA BISSERNA (PP “SHUMENSKO PLATO”)
Петър Стефанов, Карел Турек, Иво Светлик
Резюме: В доклада са представени първите резултати от радиологичния мониторинг в
пещерата Бисерна. Той се провежда във връзка с експериментално разработвания модел за
комплексен мониторинг на карстови геосистеми (проект proKARSTerra, финансиран от ФНИ). В
този проект Шуменското плато с пещерата Бисерна е основен моделен район.
Радиологичният мониторинг включва концентрация на радон (222Rn) и активност на
радиовъглерода (14C) и се осъществява с проби за 14СО2 (от 2010 г.) и с пасивни трекови
детектори за 222Rn (от есентта на 2011 г.). Тяхната калибровка, обработка и анализ се извършва
по линия на двустранното академично сътрудничество между НИГГГ-БАН и ИЯФ-АН ЧР.
Мониторингът е съсредоточен в два пункта в пещерата - Голямата зала и Кактуса в зала
Ботаническата градина, които са представителни за основните пещерни микроклиматични
зони. По целия профил на пещерата се провеждат и режимни измервания на концентрацията на
СО2 и на основните параметри на спелеомикроклимата, както и хидрохимични опробвания “in
situ” на пещерните води (речни и инфилтрационни – синтрови капчуци).
Установена е изключително ниска активност на радиовъглерода (Δ14C, ‰): през студеното
полугодие на 2010/2011 г. тя е -87.7 ±6.0, а през топлото полугодие на 2011 г. дори -110 ± 6.4. В
чист наземен атмосферен въздух Δ14C варира от около 35 ‰ (през зимата) до 50 ‰ (през
лятото). Поради малкото количество 14C в горнокредните варовици, изграждащи Шуменското
плато, активността на 14CO2 в пещерния въздух се влияе от въглеродния обмен между
карбонатите, участващи в карстовите процеси, и атмосферата. Според получените резултати
може да се предполага, че в Бисерна процесите на съвременен синтрогенезис са много
интензивни.
Установената сезонна динамика в активността на радиовъглерода с лятно-есенен
максимум е типична и за концентрацията на СО2 в пещерния въздух. През месеците августсептември тя достига в Голямата зала 1,7 %. Доказана е и ясно изразена вертикална
стратификация – до 500-1000 ppm/m. Подобна сезонна динамика се установява и в
концентрацията на радона – в края на лятото в Голямата зала тя достига до ~3,5 kBq.m-3. Това
е твърде висока концентрация, която изисква преди отварянето на пещерата за туристически
посещения, да бъдат предвидени специални мерки за радиационна защита на работещите в нея.
Радиометричните резултати и опит са използвани при разработването на модела „спелеоМИКС Бисерна”, предоставен на ДПП “Шуменско плато”, чрез реализацията на който се очаква
продължаване и разширяване на радиологичния мониторинг в пещерата.
Keywords: Bisserna cave, radon-222, radiocarbon dioxide, cave monitoring, karst geosystems

Introduction
The karst cave named Bisserna has been formed in the Shumen karst plateau, North-East
Bulgaria (Fig.1), within the eponymous Natural park. It was developed in Upper Creatatious
limestone (upper Campaign-upper Maastricht), which attribute to the “Biodetric-Limestone Geocomplex”, Kaylaka and Mezdren formation [1]. It is one of the longest in Bulgaria (2716 m). It
is of spring-type genesis, developed sub-horizontally in two levels: Upper dry and lower water
galleries, Fig. 1 [2, 3]. The relative height between them is approximately 3-4 m, but the cave is
of a "scissors" shape: in the entrance parts it "opens" up to 6-8 m, and after the Great Hal
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gradually “closes" until both galleries merge into one. Their total displacement from the cave
spring is +19 m, and the thickness of the rock layer above the cave is 20 to 40 m.

Fig. 1. Location of cave Bisserna

The cave has two entrances: a natural one, from which Zandana karst spring (captured)
rises, and a touristic one (an artificially dug concrete tunnel). In 1976-1981 in Bisserna
permanent tourist infrastructure was built (mainly in the dry upper gallery). On this basis,
opening of this cave for tourism and educational purposes was considered.
Since 1997 the Shumen karst plateau with its Bisserna cave geosystem is a model research
site of the Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences (Now Department of
Geography of the National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography-BAS). A long-term
research program to conduct interdisciplinary research on contemporary karst genesis has been
initiated. It includes regime testing (both expeditionary and stationary), including the Bisserna
cave where 3 micro-climatic zones have been established, namely an upper dry gallery, lower
water gallery and an internal part of nested galleries with 2 distinct levels: a riverside one and an
upper dry level periodically flooded.
The research program is carried our through an international research project entitled
proKARSTerra, funded by the Bulgarian National Science Fund. One of its main objectives is to
develop a model for integrated monitoring of karst, based on the concept of karst geosystems [4].
Within this project radiological monitoring was also experimented in the Bisserna cave. It is a
part of а pilot speleo-radiological research in Bulgaria and includes radon concentration (222Rn)
and activity of radiocarbon dioxide (14СО2). Along the cave profile regime field hydro-chemical
(“in situ” of cave waters: river water and infiltration water – sinter drips) and microclimatic
measurements have been done (since 1997), including СО2 (since 2010).
Based on the cave morphological and microclimatic features, two localities of radiologic
monitoring have been established in Bisserna: the Big hall (780 m from the entrance), for 222Rn
and 14СО2, and the Cactus site in the hall Botanical Garden (370 m from the entrance), for 222Rn,
see Fig. 2. This monitoring has been carried out since 2010 for the radiocarbon activity and since
the fall of 2011 for the radon concentrations.
Processing of 14CO2 samples from the Bisserna cave air
Carbon dioxide is measured in field expeditions along the entire longitudinal profile of the
cave with Hand-Held carbon dioxide meter GM70 (VISALA company). Depending on the
season and the speleo-microclimatic zone, probe sensors were used with different measuring
range: GMP2212 0-2000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10 000 ppm and GMP221 0-2% (accuracy
specification: +1,5% of range +2% of reading). Because of the established strong vertical
stratification in CO2 concentrations at 6 points, additional vertical measurements were
undertaken (both in height and depth).
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Fig. 2. Cave Bisserna - horizontal plan and vertical profile [5], with points of radiological monitoring
“Big Hall” and “Cactus”

Chemical and physical properties of CO2 and 14CO2 are similar. Hence, samples were
collected by 14CO2 capture in solid NaOH, where Na2CO3 originates. Subsequently, exposed
samples were decomposed in laboratory utilizing concentrated H3PO4 and released CO2 and
14
CO2 were trapped cryogenically in sealed glass ampoule, using liquid nitrogen. The resulting
CO2 was dried and stored under liquid nitrogen.
The following routine of 14C activity determination utilized conversion of CO2 and 14CO2
to chemical form of benzene. This, relatively complicated, routine consists of several steps [6]:
• CO2 is transferred into evacuated carbide reactor and reduced by melted lithium (850 oC)
on elementary form of carbon;
• Elementary carbon reacts with Li and Li2C2 originates;
• Resulting lithium carbide reacts with added H2O and H2C2 originates;
• Acetylene is cryogenically collected in an ampoule cooled by a liquid nitrogen;
• Subsequently, C2H2 is purified by H3PO4 (to remove alkaline amines) and dried;
• Then, acetylene is removed to the ampoule with a chromium based catalyst, acetylene is
trimerized to benzene;
• During the following day, resulting the C6H6 is removed from the ampoule with a catalyst
and stored for one month (at minimum) for radioactive decay of interfering 222Rn and its
daughter radionuclide.
• Finally, the apparatus for benzene synthesizes is cleared and prepared for the next
synthesis.
When one month expired, samples of prepared benzene were weighted in low-background
counting vials for long-term liquid scintillation measurement by Quantulus 1220. To reach
relevant uncertainty of only several ‰, three days of measurement are necessary. Due a long
half-life of 14C (5730 years), only about 10-6 of 14C atoms present in the sample can be observed
during the three days of measurement. The resulting 14C activity is connected to the primary
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radiocarbon standard, normalized for isotopic fractionation, and reported in ‰ of Δ14C ,
following the generally accepted Stuiver-Polach convention [7].
Rn concentration: measurements and results
Measurements were carried out using small (~20 ml, see Fig. 3) cylindrical plastic vials
with thin window. The window area of 2 cm2 was closed by 5 μm polyethylene foil. This foil
allows penetration of Rn into the measuring space by diffusion, but it is impermeable for the Rn
daughter products (attached on the dust and aerosol particles). The D-particle sensitive CR-39
plastic discs (Page Mouldings Ltd., UK) of diameter 16 mm and 0.5 mm thick, were utilized as
track detectors. Processing of exposed detectors was performed by combined chemical and
electrochemical etching, enlarging the primary D-particle tracks [8]. Vials with detectors were
calibrated in the Rn chamber of the National Institute for Nuclear, Chemical and Biological
Protection, Kamenná near Příbram, Czech Republic, at different values of the time integral of Rn
activity within 200-800 kBq.m-3.day [9]. The response R is 55 ± 7 tracks.cm-2 per 1 kBq.m-3.day
for the arrangement described above.

Fig. 3. 20 ml plastic vial utilized as a chamber (left), scanned view of exposed detector after etching
(right)

Exposed and etched detectors (Fig. 3) were scanned using the high resolution (4800 dpi)
scanner „Epson Perfection 4990 Photo“ and D-track densities (cm-2) on binary pictures were
evaluated by SW ImageJ [10]. In case of track densities >5000 cm-2 the effectiveness of track
counting by SW decreases due to track overlapping, therefore the experimentally determined
correcting function was used:
U =USWx(1+5E-06xUSW+2E-09xUSW2)
(1)
where USW is track density obtained by ImageJ.
The mean value of Rn volume activity concentration ARn, kBq.m-3, over the period of
exposure T, (days), is then calculated according to the formula:
ARn=UR-1T-1
(2)
Typical results with distinguished seasonal variations are shown in Fig. 4, at two points in
the Bisserna cave - the Big Hall and the Cactus in the Botanical Garden. The more or less
distinct summer peaks were observed at both localities. The next step was to estimate the annual
course from data series covering the period Nov 2011 - Nov 2013. The conservative approach
was applied, i.e. the highest measured values taken from Fig. 4 b, c were utilized for the same
period but different years, Fig. 4 d. Annual mean Rn concentrations for both spots were
calculated as integrals of the histograms at the same Fig. 4 d. The effective annual doses E or
acceptable working time T for the professional staff (cave guides) can be calculated, following a
recommendation of the Czech State Office for Nuclear Safety, using formula [11]:

E

A Rn .T
2MBq.hour.m 3

.6mSv

(3)

0 ‰ of Δ14C corresponds to about 0.226 Bq of 14C per gram of carbon isotopic mixture.
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Annual limit 6 mSv within 2000 working hours for the professional staff (cave guides)
was applied in formula 3. Rn concentration data regarding Bisserna cave are shown in Table 1, 2.
To avoid exceeding of the effective dose limit an essential reduction of working time is
necessary.
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Fig. 4. Measured Rn concentrations during the whole period of monitoring in Bisserna cave (a), annual
course comparison: Great Hall (b), Cactus (c) and conservative apoproach (d); reported in Bq.m-3
Table 1. Rn concentration, Bisserna cave
Bisserna
Rn concentration
Annual Mean
Bq.m-3
Min
Bq.m-3
Max
Bq.m-3
Effective Dose
Maximal Working Time

mSv
hours

Cactus

Great Hall

888
314
1 407

2 429
932
3 693

5,3
2 272

14,6
824

Discussion
Summary of annual mean activity concentrations of 222Rn and other calculated (min, max)
or derived parameters - effective dose and acceptable time are reported in Table 2 for
comparison to other caves (Fig. 5) screened up to now. It is obvious, that the raised level of 222Rn
activity concentration in Biserna and some other caves (Ledenika, Saeva dupka, Bacho Kiro)
needs more detailed radon monitoring. The low cost method described above is enough sensitive
and shortening of exposure time to 2-4 weeks is possible. At the same time several parallel
measurements can be carried out. However, there is a problem to ensure the organization of such
frequent detector exchange at different and distant localities. The other possibility is to use a
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proper electronic continuous monitor (e.g. AlphaGuard) at the chosen locality. Parallel
measurements are practically impossible due to price of the device.
Table 2. Observed activity concentrations and estimated corresponding effective doses.
Corresponding uncertainties of reported radon activity concentrations are about 20 %
222

Cave
Ledenika (1)

Rn concentration
Bq.m-3
annual mean
min

Spot
7th Heaven
Great Hall

Saeva dupka (2)

Urushka maara (3)

Stack

Effective Dose

Maximum
acceptable
working time
hours

max

mSv

3 157

615

5 765

18,9

633

550

353

650

3,3

3 637

848

205

1 836

5,1

2 359

Sinkhole in the Rockfall

1 462

198

4 061

8,8

1 368

Cosmos

1 325

169

3 302

7,9

1 510

Concert Hall

1 883

243

4 443

11,3

1 062

357

236

420

2,1

5 605

1 128

544

1 542

6,8

1 773

579

122

862

3,5

3 455
2 272

Corridor (left, dry)

Vodopada/Maarata (4) 1st Waterfall
Emenska (5)

100 m from the entrance

Bisserna (6)

Cactus

888

314

1 407

5,3

Great Hall

2 429

932

3 693

14,6

824

Great Hall

847

353

1 260

5,1

2 362

Magic Hall

1 182

852

1 763

7,1

1 692

River Gallery

1 406

1 136

1 853

8,4

1 423

Rockfall

1 559

1 065

1 961

9,4

1 283

Bacho Kiro (9)

Board Room

2 126

1 482

3 188

12,8

941

Ukhlovitsa (10)

7 Sinter Lakes

963

324

1 848

5,8

2 078

Boninska (11)

1st Lake

1 331

449

2 158

8,0

1 502

Snezhanka (7)
Yagodinska (8)

Fig. 5.

222

Rn screening in Bulgarian cave

There is also a seasonal dynamics of summer-autumn maximum in the activity of
radiocarbon and radon. This maximum has been established also in the СО2 concentration in
cave air. During the months of August-September it reaches 1,7 % in the Great hall, see Fig. 6.
Proven is pronounced vertical stratification – up to 500-1000 ppm/m. Such seasonal dynamics
has been established also in radon activity concentration. During the end of summer, value
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reaching up to ~3.5 kBq.m-3 of 222Rn was observed in the Great Hall, see Table 1, 2 and
commentary in the chapter Conclusions. Observed similar trends of a seasonal dynamics of
summer-autumn maximum in the activity of radiocarbon and radon imply - at least to a certain
extent - the similar mechanism of these variations.
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1 000
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1.1.11
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31.12.12
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Fig. 6. Bisserna cave, a comparison of time courses of 222Rn activity concentration (in Bq.m-3) and
CO2 (in ppm). How is evident, both time series embody similar time periods of maximal values.

The observed 14C activities in the Bisserna cave air are in the range from -87.7 ± 6.0 ‰ of
Δ14C (cold period of 2010-2011) to -110.0 ± 6.4 ‰ of Δ14C (warm part of 2011). The activities
of atmospheric 14CO2 in the clear localities were in the range of 25 (summer) to 0 (winter) of ‰
Δ14C. The fossil carbon isotopic mixture does not contain 14C atoms due to quantitative 14C
decay during long time of carbon (or carbonates in karst sinters, or hydrocarbons in fossil fuel)
storage. If decreased 14C activity is observed in a recent environmental sample, it is caused by
admixture of fossil carbon (with origin from fossil fuel combustion or from fossil carbonates in
the karst system). When we know a decrease of 14C activity in a given sample, we can quantify
the amount of fossil in a carbon isotopic mixture of karst sinter carbonates or atmospheric CO 2.
Hence, the observed amount of fossil fraction in carbon isotopic mixture of CO2 in the Bisserna
cave is approximately 86 ‰ (in cold and warm periods it is about 88 ‰ and 85 ‰, respectively).
Decrease of 14C activity observed in Bisserna cave reaches biggest values from all caves which
were included into our monitoring program. It is probably caused by extensive exchange of
carbon isotopes as a result of karst sinters origin. More detailed monitoring of 14CO2 activities
will be interesting at this place.
Conclusions
Monitoring of 14CO2 and 222Rn was experimentally performed in the Bisserna cave and
several other Bulgarian caves. The obtained results show significantly elevated level of 222Rn
activities in the Concert Hall part of this cave. These values are high enough for radio-hygienic
regulations from the point of view of time limitation for professional staff (guides) to 850 hours
per year as a maximum acceptable duration of stay at this place (Table 1, 2). Likewise, we
observed very high amount of fossil carbon in CO2 of the cave air. One source of this fossil
carbon (fossil CO2) fraction are processes connected with karst sinters origin. The amount of
fossil carbon (CO2) fraction in other caves does not exceed half of the value in the Bisserna cave
(excluding one value observed in Boninska cave, which approached to Bisserna fossil fraction).
It can be supposed, that the intensity of karst sinters origin in this cave is enormous. The results
obtained from the experimental speleo-radiological monitoring were used to develop a model for
complex monitoring of karst geosystems, including the model Speleo-MIKS Bisserna
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(Integrated Monitoring of Karst System of cave Bisserna). It was offered for practical realization
within a project of the Shumen Plateau Natural Park Directorate, along the “Environment”
operational program of the European Union. Expectations are to continue and expand
radiological monitoring in the cave as a part of the entire monitoring process.
Acknowledgement
The Studies were carried out in the framework of the International research project DO
02.260/18.12.2008 “Development of an experimental model of complex monitoring for
sustainable development and management of protected karst territories (proKARSTerra)",
supported by the Bulgarian National Science Fund.
References
1. Nachev, I., Al. Soultanov - Sedimentology of the Upper Cretaceous rocks in Bulgaria (1991)
Ed. of the Bulgarian Academy of Sciences, p. 80 (in Bulgarian)
2. Spasov, At. - Bisserna [cave] (1980) Sofia: Medicine and phys., 30 p. (in Bulgarian)
3. Stefanov, P. - Zandana [cave] (2001) In: Fourty years cave club in Shumen (1961-2001) Hades
publ. house, Shumen, 63 p. (in Bulgarian)
4. Stefanov Р, M. Yordanova, D. Stefanova, D. Mikhova - A project for development of an
experimental model for complex monitoring of protected karst territories (2009) /Int. Conf. Management
travních porostů krasových oblastí, Sept. 16-18, 2009, Chata Macocha, Czech Republic/ - Proceedings:
MZLU,Brno, Czech Republic, рр. 28-38.
5. Stafanov, P., M. Iliev - Preliminary results from an experimental development of underground
cadastre of karst (exemplified by Zandana cave, Shumen plateau) (2004) /VIIIth National Speleological
conference “Speleo’2002”, Stara Zagora, 11-13 October 2002/ – Proceedings: Stara Zagora, pр. 18-27
(in Bulgarian)
6. Gupta, S.K., H.A. Polach - Radiocarbon dating practises at ANU (1985) ANU, Canberra
7. Stuiver M, H.A. Polach - Discussion: reporting of 14C data (1977) Radiocarbon,19(3), pp.355–
63.
8. Electrochemical etching of damaged track detectors by HV–pulse and sinusoidal wave form,
L.Tommasino, Report Lab. Dosimetrica e Standardizzacione CNEN, Casaccia, Rome (1970)
9. [http://www.sujchbo.cz/]
10. [http://rsbweb.nih.gov/ij/download.html]
11. [http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/pracoviste.pdf] (in Czech)
AUTHORS

Petar Stefanov, Department of Geography, National Institute for Geophysics, Geodesy and
Geography – BAS, Sofia, Bulgaria. Phone: +359/2 979 3375, E-mail: psgeo@abv.bg
Ing. Karel Turek CSc., Department of Radiation Dosimetry, Nuclear Physics Institute AS CR,
Prague, Czech Republic. Phone: +420/266 177 225, E-mail: turek@ujf.cas.cz
Ing. Ivo Svetlik PhD, Department of Radiation Dosimetry, Nuclear Physics Institute AS CR,
Prague, Czech Republic. Phone: +420/266 177 233, E-mail: svetlik@ujf.cas.cz

33

МОДЕЛЪТ „СПЕЛЕО-МИКС БИСЕРНА”
MODELAT “SPELEO-MIKS BISSERNA”
Петър Стефанов
THE MODEL “SPELEO-MIKS BISSERNA”
Petar Stefanov
Abstract: “Speleo-MIKS Bisserna” is model of integrated monitoring, based on Bisserna
cave/speleological karst system in Bulgaria. It has been developed within a karst research project
proKARSTerra, supported by the Bulgarian National Science Fund. This project aims to create an
experimental model for integrated monitoring of protected karst territories. The Shumen Plateau Natural
Park with its Bisserna (Pearl) cave have been chosen as a region for development of such kind of a
monitoring model.
Based on several-years systematic microclimatic, radiometric, hydrometric measurements and
hydro-chemical sampling, threshold values of the main parameters have been defined and a microclimatic zoning of the cave has been developed. They formed a basis of the “Speleo-MIKS Bisserna”
model, which integrates speleo-microclimatic, speleo-hydrological, speleo-radiological, speleo-tectonicseismic, speleo-biological monitoring with socio-economic monitoring. “Speleo-MIKS Bisserna” will be
managed by a specialized information system, supplemented by an online-based platform accessible to
users.
In recent years some human-imposed impacts have been carried out in this cave such as expanding
of its two entrances, and making of an artificial (tourist) tunnel facilitating access. In the course of our
experimental studies the effect of these impacts on the cave microclimate has been proved. High
concentrations of radon gas in the internal cave microclimatic zone have been established. In case of
opening of the cave for visitors, constant instrumental monitoring of this gas concentration would be a
must, as well as measures for radiation protection of people working in the cave.
The “Speleo-MIKS Bisserna” model was submitted to the Shumen plateau Natural Park
Directorate for implementation of a project along the Operational program “Environment”. Expectations
are that Bisserna cave will become the first underground monitoring station in Bulgaria, based on the
Geosystem principal. This project is an important step towards a strategic goal of the long-standing
cooperation between NIGGG-BAS and the Park Directorate, namely to build an integrated system for
monitoring karst geosystems in the plateau.
Keywords: karst geosystems, cave integrated monitoring, protected karst territories

1. Увод
1.1. Концепцията за карстовите геосистеми и парадигмата proKARSTerra
Концепцията за карстовите геосистеми вече три десетилетия успешно се разработва
в Географския институт на БАН, дн. Департамент География в Националния институт по
геофизика, геодезия и география – БАН. Според нея:
1. Карстовите процеси имат системообразуващо значение и по определен начин
организират средата на своето развитие, като образуват териториално единни и функционално
цялостни образувания - карстови геосистеми.
2. За карстовите геосистеми е типична определена пространствена, функционална,
динамична и генетична съподчиненост на взаимосвързани и взаимодействащи елементи.

Структурата на карстовата геосистема включва две основни подсистеми –
повърхностна и подземна, между които съществуват парадинамични и парагенетични
отношения. Веществено-енергетичните взаимодействия между повърхностната и
подземната подсистеми са в основата на функционирането и динамиката на карстовата
геосистема [1].
Концепцията за карстовите геосистеми е в основата на парадигмата proKARSTer
ra, разработена като методическа платформа за съвременно стопанисване и управление на
защитени карстови територии [2,3]. Тя обобщава дългогодишен изследователски опит в
34

представителни моделни карстови райони в България, между които и ПП „Шуменско
плато” [4,5,6,7,8,9]. Един от „стълбовете” на парадигмата е мониторингът на карстовите
геосистеми. Той осигурява непрекъсната обективна информация за тяхното състояние и
реакции на въздействия – както с антропогенен характер, така и различни екстремални
природни явления и промени с глобален характер.
Карстът на Шуменското плато и в частност, карстовата геосистема на пещерата Бисерна (Зандана), са
обект на комплексни детайлни изследвания и мониторинг на карстовите процеси от 1996 г. Тези
изследвания, финансирани основно чрез серия проекти на Фонд „Научни изследвания” – МОН и
провеждани със съдействието на ДПП „Шуменско плато”, са интердисциплинарни: геоложки,
геоморфоложки, хидроложки и хидрогеоложки, климатични и микроклиматични, педоложки, спелеоложки.
При определянето на границите и структурата на карстовите геосистеми е използвано и едромащабно (1:25
000 и 1:5000) картиране и прилагане (1997 г.) на индикаторни хидрогеоложки експерименти и геофизични
методи. Проведени са и дългогодишни режимни хидрометрични измервания и хидрохимични опробвания
(“in situ” и лабораторни) на всички водоизточници в платото. Организирани са и са проведени (съвместно с
ДПП „Шуменско плато”) и две оригинални анкетни проучвания (на местното население и на посетителите
на Парка), отчитащи нагласите и интересите на респондентите към карста на платото и по-специално - към
пещерата Бисерна. Въз основа на получените резултати е предложен модел за специализиран комплексен
мониторинг на карстовата геосистема на Бисерна [10], който в рамките на научно-изследователския проект
на ФНИ „Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и
управление на защитени карстови територии" - „proKARSTerra” (ДО 02.260/18.12.2008 г.) частично се
експериментира от 2010 г.

Организирането на стационарен мониторинг в пещерата Бисерна става възможно в
рамките на проекта на Дирекцията на ПП „Шуменско плато” „Устройство и управление на
ПП Шуменско плато” по Оперативна програма „Околна среда”, поради което в настоящия
доклад се акцентира на дейностите за изграждането на тази част от комплексния
мониторинг на карстовата геосистема Бисерна. Моделът за спелеомониторинг и
конкретните препоръки за неговата реализация, които са развити по-подробно в
експертния доклад по проекта [11], са резултат както на досегашния изследователски опит
на автора, така и на добрите практики в други карстови пещери по света.
1.2. Карстовата пещера Бисерна
Пещерата Зандана е най-дългата (и 23-та по дължина в България, [12]),
леснодостъпна и богата на синтрови форми карстова пещера в Шуменското плато, поради
което е придобила известност като Бисерна [13]. Тя попада в Шуменския пещерен район
(№ 107) по районирането на Вл. Попов [14]. В националната картотека на пещерите в
Българската федерация по спелеология тя е заведена с рег. № 215 (код 107004). Пещерата
се намира само на 3 км източно от центъра на гр. Шумен, в лесопарк Кьошковете в
границите на ПП „Шуменско плато”. Тя има два входа: естествен, от който извира
карстовият извор „Зандана” (каптиран още през 1897 г.), подхранващ р. Поройна (десен
приток), и туристически – изкуствено прокопан и бетониран тунел (фиг. 1).
Първите проучвания на пещерата се осъществяват през януари 1968 г. от пещерният клуб към
местното ТД „Мадарски коннник” [15]. Още след първите експедиции, които популяризират пещерата сред
шуменската общественост като „най-красивата в СИ България”, възниква идеята, подкрепена от градските
власти, тя да бъде благоустроена и превърната в национален туристически обект. През 1973 г. е изготвен
проект, който започва да се реализира през 1976 г. с прокопаването на тунел като втори, туристически вход.
Строителните работи продължават с прекъсвания до 1981 г., като е изградена туристическа инфраструктура
с дължина 780 м (основно в горния пещерен етаж–до Голямата зала, но тя остава недовършена). За да се
ограничи неконтролируемия достъп в пещерата и зачестилите прояви на вандализъм, през 1995 г. по
инициатива на Спелео-алпийски клуб “Хадес” туристическият вход е бетониран [16]. През октомври 2009 г. в
пещерата е установена смъртта на 200 прилепи, която природозащитниците свързват с нерегламентираното
зазиждане от ВиК Шумен на естествения пещерен вход. За решаването на възникналите междуинститутски
конфликти, подновили обществения интерес към пещерата, малкият отвор за прилепи в преградната бетонна
плоча на тунела в туристическия вход е разширен (в края на 2009 г.) и след 15 години той отново става
достъпен за хора. Същевременно РИОСВ-Шумен завежда съдебно дело срещу ВиК-Шумен и през 2011 г.
каптаж №13 „Зандана” е изключен от водоснабдителната мрежа, а новоразширеният отвор в преградната
стена на тунела е затворен с метална решетка и врата. От 2012 г. по Оперативна програма “Околна среда“
ДПП “Шуменскио плато” осъществява проект, в който е предвидено пещерата Бисерна да бъде подготвена
за отваряне за посетители и в нея да бъде изградена система за стационарен мониторинг на пещерната среда.
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Дължината на пещерата по проекцията на главната галерия е 1125 м, от която 880 м
са корито на пещерната река. Сумарната дължина на всички проучени и картирани
галерии и зали е 2716 м. Пещерата е субхоризонтална, възходяща по оста- общата дениве
лация от естествения вход до крайните части на Калната галерия е +19,5 м (съответно
денивелацията на подземната река от пещерния извор/естествения вход до крайните
части/сифона след Синтровата зала е +18 м, а денивелацията от тунела при туристическия
вход до крайните части при Калната галерия е +13 м). Средният наклон на коритото на
подземната река е 22о/оо, като за частта от Голямата зала до пещерния извор той е 19,3о/оо.
[11]
Главната ос на пещерата е ориентирана в посока югозапад-североизток (2450-650).
Проекцията на Бисерна върху повърхността я обвързва с големия валог, западно от входа
(фиг. 1). Под него (скален пласт с дебелина ок. 20-25 м) са разположени Голямата зала и
Красивата зала с най-големите гравитационни блокажи в пещерата. Средната дебелината
на скалния пласт над пещерата, изчислена по проекцията на надлъжния профил, е ок. 3035 м (съответно 25-40 м в крайните вътрешни части на пещерата, 35 м в средните части на
туристическото трасе, и 40 м над Горна суха галерия). Изчислената по картографския
модел площ на Бисерна е 10 420 м2, а обемът – ок. 50 000 м3 [12, 17].

Фиг. 1. Карстовият морфоложки комплекс с пещерата Бисерна (Зандана)

Карстовата геосистема на пещерата Бисерна е формирана в горнокредни варовици,
които Начев и Султанов [18] отнасят към “биодетритно-варовиковия геокомплекс”
(Кайлъшка варовикова свита с възраст горен мастрихт и Мездренска кремъчнокарбонатна свита с възраст долен мастрихт-горен кампан). Той е част от т.нар.
горнокредна варовикова платформа, която лежи върху долнокредната глинестоваровикова платформа в основата на платото.
По генезис пещерата Бисерна е изворна, субхоризонтална, развита в два етажа:
Горна суха и Долна водна галерии [19, 20, 21]. След началните 130 м (по оста на Долната
галерия) те се пресичат и имат тясна вертикална връзка – „комин”, а след 270-я метър вече
са и видимо една над друга (вложен тип етажност). Относителната височина между тях е
средно 3-4 м, но е от типа „ножица” - в привходните части на пещерата тя е „отворена” до
6-8 м, а след Голямата зала, в която завършва туристическата пътека, постепенно се
„затваря” и галериите се сливат в една.
Долният воден етаж на Бисерна, който е в активна фаза на формиране (в него тече
подземната река), е предимно галериен, силно меандриращ, с широчина от 0,5-1,5 до 3 м.
Горният сух етаж на пещерата е по-широк – 4-6 м, в отделни участъци до 10 м. Тук са
развити и по-големите зали. Голямата зала има широчина до 16-20 м и е най-голямата
кухина в пещерата, дълга ок. 35 м и висока до 4-5 м. (ако се игнорират блокажите, залата
ще има дължина 60 м, широчина 20 м и височина 15 м).
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2. Модел на стационарен мониторинг в пещерата Бисерна
2.1. Базови изследвания и резултати
Освен на геолого-морфоложките проучвания и картировки, които изясняват
пространственото положение и размерите на пещерните елементи, структурата на
спелеомониторинга е базирана и на резултатите от продължителни режимни
микроклиматични, хидрометрични, хидрохимични и радиологични изследвания. След
2010 г. те са регулярни експедиционни и са свързани с експерименталното разработване
на модел за комплексен мониторинг на карстовата геосистема [10].
Микроклиматичните изследвания (температура на въздуха, водата, скалата и
пещерните седименти, влажност на въздуха, концентрация на СО2) се провеждат в 50
точки по надлъжния профил на пещерата, 6 точки с профилни вертикални измервания.
Измерванията се извършват с експедиционен аспирационен психрометър на Асман
(точност 0,1-0,2оС), електронен метален термометър (точност 0,1оС) и преносим HandHeld carbon dioxide meter GM70 на фирмата VAISALA (сензори GMP222 0...2000 ррm,
0...5000 ррm, 1...10000 ррm и GMP221 0…2%, с точност 1,5-2,0%). Обобщените резултати
за 19 представителни микроклиматични точки описват микроклимата на пещерата (фиг. 2
и табл. 1). Установени са 3 микроклиматични зони (Горна суха галерия, Долна водна
галерия и Вътрешна част (на вложените галерии), с 2 ясно изразени нива – приречно и
горно сухо, периодично наводнявано [11]. Микроклиматична граница на Вътрешната част
е морфоложкото стеснение на горния етаж над дълбокия и силно меандриращ каньон на
пещерната река (м.кл.т.9, фиг. 2). Дотук достига влиянието на активната въздушна
циркулация между двата входа на пещерата. Това се установява не само от
температурните данни, но и от концентрацията на СО2, която след тази граница рязко
нараства, при това целогодишно в посока към вътрешните части на пещерата (Табл. 1).
Карстовите води (пещерна река и инфилтрационни води – синтрови капчуци) в
пещерата Бисерна са обект на режимни изследвания от 1996 г. [19]. Те включват
експедиционни хидрометрични измервания (обемен способ) и хидрохимични
опробвания на пещерната река. Анализите на водите са извършвани „in situ” по
специализираната полева методика за карстови води на M. Markowych & M. Pulina [22],
която авторът прилага в България от 1980 г. Използвана е полева хидрохимична
лаборатория и портативни мултифункционални прибори (рН-метър, кондуктометър,
йонметър и пр.). Допълнително са вземани и водни проби, които са анализирани в
сертифицирани лаборатории в София. Хидрохимичните опробвания на пещерната река се
извършват в 3 пункта: в Голямата зала (под блокажа), при синтровия водопад и под мост
№ 3. Четвъртият пункт е изворът от пещерата. Инфилтрационните води се изследват в 8
точки по напречния пещерен профил (табл. 1).
Минерализацията на водата в пещерната река в Голямата зала се променя от 340450 mg/dm3 при дебит 5-30 dm3/s и температура 9,3-9,5оС (края на зимата и началото на
пролетта) до 630 mg/dm3 при 1,5-2,5 dm3/s и 9,6-9,8 оС (лято-есен). При извора
минерализацията вече е с 15 до 50 mg/dm3 по-ниска, което е за сметка на синтрогенезиса в
пещерното корито (нови слоеве върху синтровите прегради - гури).
Инфилтрационните води имат хидрохимични стойности, близки до тези на
пещерната река (със същата сезонна динамика). Изключение, при това значително, е
инфилтрацията в т. 1 в Горната суха галерия (на 100 м от туристическия вход). И през
трите години на регулярни хидрохимични изследвания, водните проби са с постоянно
висока минерализация - 900-1200 mg/dm3. Тя се дължи на антропогенно замърсяване от
повърхността, за което свидетелства много високото съдържание на Cl (10-23 mg/dm3) и
особено на NO3 (200 до 1500 mg/dm3, при норма за питейните води по БДС 50 mg/dm3).
Завишено съдържание на нитрати е установено и при другите инфилтрационни водни
проби, като в Голямата зала (под валога) те са до 2-3 пъти над нормата и са индикатори за
повърхностно замърсяване. Друг много тревожен факт за замърсяване на пещерната река
е трайното натрупване на нефтопродукти по стените на речното корито, както и върху
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неговите седименти. При режимните експедиционни изследвания в пещерата Бисерна са
констатирани два случая на замърсяване с нефтопродукти: първият през 2005 г., и вторият
– през 2010 г. [23]. Ако се съди по разположението на налепите в речното корито, то явно
замърсяванията са станали при високи води на пещерната река. Съставът на тези черни
смолисти покрития е определен в края на 2011 г. – установени са нефтопродукти,
съответно 8,79+/-0,44 mg/kg (за разлива от 2005 г.) и 4,05+/-0,20 mg/kg (за разлива от 2010
г.) (непубл. данни). Замърсяването се потвърждава и от много високите концентрации на
тежки метали. Вероятен източник на замърсяването е мазут, разлят на повърхността над
пещерата, при това в обсега на валога с активните понори, защото нефтопродуктите
покриват пещерното речно корито по цялото му протежение. В условията на развит
плитък карст пещерата и нейната карстова геосистема са много уязвими на антропогенни
въздействия, поради което още през 1998 г. пещерният извор „Зандана” е отнесен към
категорията „силно уязвими на замърсяване” подземни карстови води, незащитени в
дълбочина [11, 19].
Експериментални радиологични измервания в пещерата Бисерна се провеждат от
2010 г. (активност на радиовъглерода), а от есеннта на 2011 г. – и на концентрацията на
радона (222Rn). Избрани са два представителни пункта в пещерата – Голямата зала и
Кактусът в Ботаническата градина. Прилага се специално разработена и апробирана в
полеви условия методика с пасивни трекови детектори (за радона) и образци (за
радиовъглерода) [24, 25]. Тяхната калибрация, обработка и анализ се осъществяват в
Департамента по радиодозиметрия на Института по ядрена физика на Чешката академия
на науките в Прага (по линия на междуакадемичния обмен на НИГГГ-БАН). Първите
резултати от радиологичния мониторинг в Бисерна са изключително интересни и имат
голямо научно и практическо значение, поради което те са представени в отделен доклад,
публикуван в настоящия сборник.
В отделни публикации са представени и методиката и резултатите от
предварителния експериментален социално-икономически мониторинг (СИМ) за
карстовата геосистема на пещерата Бисерна [8, 9, 26].

Фиг. 2. Основни точки на микроклиматични измервания в пещерата Бисерна (план и профил)

2.2. Теоретико-методологични бележки
Предложеният модел на инструментален спелеомониторинг е съобразен с
изискванията и финансовите условия на посочения по-горе проект от Оперативна
програма „Околна среда”, поради което обхваща само подсистемата „пещера Бисерна”.
Той обаче е обоснован и разработен като съставна част от комплексния мониторинг на
цялата карстова геосистема и има стратегическа целенасоченост. Програмата за
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инструментален спелеомониторинг е съставена въз основа на системния подход и в нея
елементите на мониторинг се интегрират в една обща система за наблюдение, анализ,
оценка и контрол на карстовата геосистема.
Моделът за спелеомониторинг е проектиран съобразно конкретните структурнофункционални особености на Бисерна и резултатите от проведените досега режимни
изследвания и опробвания в нея. Той носи редица специфични черти, които го правят до
голяма степен уникален за България и организирането и провеждането му изискват
сериозен опит в карстологията и висока професионална отговорност.
Понятието „мониторинг” навлезе много широко в живота и се прилага в различни сфери, което е
свързано и с различни дефиниции и тълкувания. Сложността при дефинирането на "мониторинг" е свързана
с неговата употреба едновременно в сферата на науката и в различни области на обществената практика.
Той може да се разглежда и като метод за изследване на реалността, използван в различни науки, и като
начин за осигуряване на ефективност в сферата на управление на различни видове дейности чрез
предоставяне на навременна и качествена информация.
За конкретния случай, мониторингът е непрекъснат процес на наблюдение и регистрация на
избрани параметри за изследване състоянието на пещерата по избрани критерии, за целите на който се
използват системи и инструменти за измерване с последващо събиране, обработка, съхранение и пренос на
данни. Регистрацията на данните от измерванията се извършва през предварително зададени интервали от
време, в които параметрите не се променят значително (задържат се относително постоянни). Систематично
набираната и анализирана информация се използва за оценки на състояния и въздействия, използвани в
процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решения.
Мониторингът има функции и на обратна връзка, защото:
- анализира и оценява съответната реакция на природните системи на антропогенни въздействия,
екстремални или катастрофални събития с естествен произход или глобални промени;
- позволява да се направи оценка дали планирани и одобрени дейности, програми и политики относно
наблюдаваните обекти и събития водят до постигане на очакваните резултати и цели. Това позволява
своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни
действия.
Ясно е, че мониторинг може да се осъществява на много и различни нива - върху определен процес
или елемент, или върху състоянието на изследвания обект или цялостна система. Мониторингът на
състоянието е сборът от диагнози на съставните елементи, чрез който се прогнозира момента на преход в
гранично състояние. Основната разлика на мониторинга на състоянието от мониторинга на отделните
елементи (параметри) е присъствие на интерпретатор на измерваните параметри по отношение на
състоянието – експертна система за решения относно състоянието на средата и по-нататъшното нейно
управление.

Предлаганият модел на спелеомониторинг в Бисерна не може да се отнесе към никоя
от широко известните класификации мониторинг, защото обединява различни видове от
тях: геофизичен (физичен или абиотичен), екологичен (за екосистемите), биологичен,
медико-биологичен или санитарно-хигиенен (за здравето на човека). Според начина на
извършване, мониторингът в Бисерна е непосредствен, непрекъснат и инстументален,
според обхвата – локален, а по своята същност – геосистемен.
В програмата за мониторинг в пещерата първостепенно място заема организирането
на системата за неговото осъществяване, която включва:
• определяне на параметрите, подлежащи на мониторинг, и на начина, обхвата и
честотата на измерването им;
• стойности на контролните нива на измерваните параметри;
• уточняване на методите за измерване;
• избор на измервателни прибори/инструменти;
• процедури и ръководства за оценка на резултатите от измерванията;
• структура, хардуер и софтуер на информационната система за събиране, обработка,
съхранение и пренос на данни от мониторинга;
• единна онлайн платформа.
Целта на организирания мониторинг в пещерата Бисерна е не само пасивна
констатация на факти, но и провеждането на експерименти, допълнителни режимни
измервания, както и моделирането на процеси като основа за прогнозиране.
В България мониторинг на околната среда е уторизирана да ръководи, координира и провежда
Изпълнителната Агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. Тя разработва и поддържа Национална
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система за мониторинг на околната среда (НСМОС) с информационни бази данни на национално и
регионално ниво. ИАОС е и Национален референтен център в рамките на Европейската агенция по околна
среда. Основните видове мониторинг, които осъществява ИАОС, са мониторинг и контрол на: качеството на
атмосферния въздух; подземните и повърхностни води; земните недра; земи и почви; радиологичен
мониторинг. Анализът на наличната информация и провеждани дейности обаче показва, че пещерите и
тяхното състояние, и в частност Бисерна, както и карстовите геосистеми като цяло, не са обект на
специализиран мониторинг и не са включени като такива в НСМОС. Те не са обект и в нормативните актове
в Р България, регулиращи проблемите на околната среда. Въпросите за мястото на карста, който е широко
разпространен у нас, и институционалните отговорности за него, остават отворени ...

2.3. Чуждестранен опит
Мониторинг върху различни елементи на пещерната среда, най-често
микроклиматичен, се провежда отдавна в различни пещери по света. Той е организиран от
държави с развита спелеология и карстология като Италия, Франция, Белгия, Словения,
Унгария, САЩ, Испания, Русия, Полша, Словения, Словакия и др. В отделни пещери са
изградени подземни научни станции (напр. във Франция), но трябава да се подчертае, че
най-често спелеомониторингът е тясно специализиран, има различна продължителност и
обхват и едва през последните години се разширява, обхващайки все повече елементи на
пещерната среда (благодарение и на техническите постижения в бързо развиващия се
инструментариум за работа в специфични пещерни условия).
Като най-близък до българските условия може да се посочи опитът в пещерния мониторинг в Чехия и
в Словакия. Той е твърде важен и полезен и от гл. т. на дългогодишните ни контакти и сътрудничество по
различни проекти с карстова тематика, научни форуми и двустранни сътрудничества, вкл. на ДПП
„Шуменско плато”. Особен интерес представлява системата за спелеомониторинг в Моравския крас в Чехия,
описана в тематичен том на Acta speleologica [27]. Специално внимание заслужава изградената координация
между научните институции (провеждащи мониторинга), и администрациите на пещерите и карстовите
защитени територии, които го поддържат и използат в управлението на тези територии и обекти.

Световният опит в спелеомониторинга е проучен внимателно и с цел резултатите от
осъществявания в Бисерна мониторинг да са съпоставими с други подобни изследвания по
света, а пещерата да стане част от световната спелеомониторингова мрежа. Това е другият
важен акцент на изграждания в нея инструментален мониторинг – неговото международно
значение и признание.
2.4. Структура на мониторинга в пещерата Бисерна
Спелеомониторингът е базиран на разработения модел за комплексен мониторинг на
карстовата геосистема Бисерна [10, 11], като обхваща нейната подземна подсистема.
Основни фактори, които определят пещерната среда и следователно, подлежат на
наблюдение и контрол, са: - климатът на местността, в която е разположена пещерата; геотермичното състояние на скалния масив, в който е развита пещерата; - микроклиматът
на пещерата; - режимът и динамиката на повърхностно течащите води в геосистемата; количеството и състава на попадащите в пещерата атмосферни валежи (вода или сняг); физико-химичните особености на циркулиращите водни потоци в пещерата; - съвремен
ните тектонски движения, в т.ч. сеизмотектонски, засягащи геосистемата и пещерата (вкл.
спелеомикротектонски движения); - съвременни морфодинамични процеси (гравитогенни,
ерозионни, карстови, изветрителни) в геосистемата и в пещерата; - съвременният литогенезис в пещерата и неговите продукти; - радиоактивността и йонизиращите лъчения в
геосистемата; - обитателите на пещерата (предимно спелеофауната) и техните функции;почвено-растителните процеси в повърхностната подсистема и техните продукти
(разтвори и газове), проникващи в пещерата; - човешките дейности и антропогенните
замърсители в пещерата и на повърхността в границите на геосистемата. Повечето от тези
фактори и процеси подлежат на измервания и опробвания, т.е. на стационарен инструментален мониторинг. Много от техните параметри са били вече обект на експериментални
режимни измервания и опробвания. Над пещерата функционира повече от 10 години и
мрежа от лизиметрични станции [5]. На тази база от научно-изследователски резултати са
определени граничните стойности на параметрите на спелеомониторинга (1) и неговата
структура, която включва: Климатичен (пред входа на пещерата) и микроклиматичен
мониторинг; Хидрометричен и хидрохимичен мониторинг; Радиологичен мониторинг;
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Тектоно-сеизмичен мониторинг; Биологичен мониторинг; Социално-икономически
мониторинг (в пещерата и на повърхността в границите на нейната геосистема).
Провеждането на мониторинга ще се съпътства с периодично вземане на определен
брой проби и образци, които ще бъдат анализирани в специализирани лаборатории.
Допълнително се планира и провеждането на режимни измервания и опробвания както по
профила на пещерата, така и на повърхността в границите на карстовата геосистема.
Местоположението и вида на конкретните станции за спелеомониторинг са посочени
на фиг. 3. Конкретното инструментално оборудване със съответната техническа
спецификация и конфигурация е представено и обосновано в експертния доклад до
изпълнителя - ДПП „Шуменско плато” [11]. Изборът на това оборудване е съобразен
както с конкретните условия в пещерата и праговите стойности на параметрите (табл. 1),
така и с проучения световен опит в подобен вид изследвания. Взети са предвид и
финансовите рамки на проекта и резултатите от проучването на пазара за специализиран
инструментариум. На базата на предварително установен контакт и получени актуални
оферти от реномирани производители, са направени препоръки за конкретни модели
инструменти, доставчици, окомплектоване, монтаж и пр. Критерии при избора на
инструментите са тяхната чувствителност, доказана/проверена надеждност (в т.ч. с
референции от световната спелеомониторингова практика), висок професионален клас,
устойчивост на химически агресивната пещерна среда с много висока влажност, дълъг
период на стареене, ниска консумация на енергия с подсигурена автономност на работа (с
удължен капацитет на батерията), опростен монтаж и икономичност при техническата
поддръжка и надграждане, модерен софтуер за комуникация и обработка на данни,
пригоден за статистически изчисления и позволяващ модернизация/обновяване. В
съответствие с конфигурираната настройка, софтуерът трябва да извършва постоянен
контрол на качествоно на данните и на състоянието на сензорите и да има възможност за
програмно актуализиране в полеви условия.
Платформата, към която се инсталират сензорите, трябва да притежава достатъчен
брой обезопасени към влага портове за връзка с тях. За предпочитане е конструкция от
модулен, отворен тип – да поддържа широк спектър от сензори, които лесно да се
отстраняват и заменят, без да се излага електрониката на въздействието на околната среда.
Към платформата трябва да е вградена енергонезависима памет, достатъчна за съхраняване
на голям обем резултати от измерванията. Прекъсване на електрозахранването не трябва
да предизвиква загуба на памет. Платформата трябва да притежава и съответните
телеметрични инсталации за пренос на данни (различни варианти стандартни връзки), вкл.
за преглед в реално време (Online), и да бъде обезпечена със съвременен софтуер.
Планираната спелеомикроклиматична мрежа включва четири станции (СМС, фиг. 3), като в две от
тях измерванията ще се провеждат по вертикален профил. Предвидена е и една външна стандартна
автоматична метеостанция (МС), разположена пред входа на пещерата. Тя ще осигурява актуална
информация за промените във външните атмосферни условия и за тяхното влияние върху пещерната среда.
СМС трябва да предават информация в реално време за промените в основните микроклиматични
параметри (температура на средата, относителна влажност, атмосферно налягане, въздушна циркулация,
концентрация на СО2). Целта е да се следят измененията на тези показатели в профила на пещерата и
техните сезонни колебания и прагови стойности, които имат значение не само за състоянието на пещерната
среда, но и за съвременния спелеогенезис (в частност – на синтрогенезиса). Спелеомикроклиматичният
мониторинг ще дава обективна информация и за антропогенните въздействия върху пещерната среда и
нейната карстова геосистема като цяло, а също и за състоянието на екотопа на пещерната фауна и най-вече
на прилепите, както и обратно - влиянието на тяхната жизнена дейност върху пещерната среда.
При изграждането на спелеомониторинга трябва да се предприемат мерки за възстановяване на
естествения пещерен микроклимат, които касаят размерите и начина на реконструкция на отворите в
пещерните входове за свободен достъп на прилепите, статута на шахтата в Горната суха галерия,
структурно-функционалните особености на буферното помещение при туристическия вход, конструктив
ните решения за затваряне на входния тунел и осигуряване на посетителски достъп през него чрез „шлюз”
(двойни врати), посетителския режим в пещерата и др.
Разположението на двете проектирани спелеохидростанции за мониторинг на пещерната река дава
възможност да се определят скоростта и количеството на водата, нейната мътност и основни хидрохимични
показатели и тяхната промяна по течението на подземната река, в т.ч. и активността на съвременния
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литогенезис и връзката му с режима на пещерната среда (чрез резултатите от паралелния микроклиматичен
мониторинг). Трябва да продължи (и при възможност да се интегрира със стационарния мониторинг) и
опробването на инфилтрационните пещерни води. Тези изследвания трябва да се провеждат паралелно с
опробванията на лизиметричните води над пещерата, като за целта се разработи специална методика и се
потърсят допълнителни възможности за оборудване с съвременна апаратура.

Фиг. 3. Структурна схема на системата за спелеомониторинг в пещерата Бисерна (идеен
проект)
Изграждането на станции за спелеомониторинг с 3-D дилатометри ТМ71 (патент на IRSM ASCR,
Прага) [28], се препоръчва да се съчетае с организирането на повърхността на постоянна регионална
сеизмична станция (РСС SHU) като част от НОТССИ (Национална оперативна телеметрична система за
сеизмологична информация) към НИГГГ-БАН [29]. Подходящо е тя да бъде поместена в сградата на
новоизграждания Летен информационен център на Парка. Към сеизмичната станция е препоръчително и
оборудването на перманентна GPS станция (SHUM) от Националната мрежа перманентни ГНСС станции
[30], която прецизно да фиксира движенията на земната кора в региона.
Радиологичният мониторинг освен измерваните вече концентрация на радона и активност на
радиовъглерода, ще включи и определяне на гама-фона в пещерата. За радона е предвиден професионален
портативен прибор, позволяващ както дългосрочни стационарни измервания (планирани в Голямата зала),
така и краткосрочни точкови измервания по пещерния профил, вкл. на вода и седименти (чрез допълнително
оборудване). С този прибор ще могат да се провеждат режимни профилни измервания на радона както в
пещерната среда (въздух, вода, пещерна глина), така и над нея (вкл. почвения въздух и лизиметричните води
в геосистемата). Това е голямо предимство предвид методологията на геосистемния подход, върху която се
основава спелеомониторинга в Бисерна. Приборът ще бъде референтен за пасивните детектори за радон,
които ще продължат да се се използват в радиомониторинга в Бисерна. Планирана е мрежа от 13 детектора,
като в 2 пункта ще бъдат разположени по два детектора във вертикален профил, а 1 детектор ще бъде
„фонов” (пред входа на пещерата). Чрез мониторинга на радона ще се актуализира ефективната доза и
продължителността на безопасен престой в пещерата [24]. За мониторинга на гама-фона в пещерата се
предвижда допълнителен детекторен модул към прибора за измерване на радон. Препоръчва се използването
и на пасивни детектори-класически термолуминисцентни дозиметри (TLD), оригинална българска
модификация (CaSO4:Dy), която е разработена в ИЯИЯЕ-БАН и има международно признание.
Мониторингът на активността на радиовъглерода ще продължи по разработената вече методика с
пасивни отворени детектори със суха натриева основа [25].
Спелеобиомониторингът, който се организира от колеги-биолози1, ще се съсредоточи основно върху
прилепите, тъй като пещерата Бисерна е обявена за „значимо за опазването на прилепите подземно
убежище” [31]. Дейностите, които се планират за мониторинг на прилепите, не трябва обаче да нарушават
естествената циркулация на въздуха в пещерата и да влияят върху микроклимата. Касае се преди
всичко за евентуалното разширяване на отвора за прилепи при туристическия вход, който да осигурява „посвободният” им достъп в пещерата. Резултатите от микроклиматичните измервания след първоначалното
разширяване на отвора в бетонната преграда на тунела при този вход (2009-2010 г.) вече доказват силно
въздействие върху микроклимата с произтичащите от това последици [11]. При организирането на
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спелеобиомониторинга трябва да се вземат предвид и редица други фактори и процеси в пещерната среда и
в карстовата геосистема като цяло, които ще бъдат наблюдавани чрез “спелео-МИКС Бисерна”. Те пряко
или косвено също влияят на пещерните обитатели, но не са обект на конвенционалния биомониторинг. На
мониторинг трябва да подлежат и въздействията от пещерните обитатели върху пещерната среда (обратна
връзка), които се пренебрегват, но имат своята роля в спелеогенезиса [11]. При мониторинга на прилепите в
пещерата препоръчваме да се отчитат и редица регионални и глобални промени в географската среда
(краткосрочни и дългосрочни), които оказват влияние върху поведението на тези пещерни обитатели. Те
най-често не се отчитат, а последиците от тях върху живота на прилепите се “антропогенизират” приписват се на човешка недобросъвестност в локален мащаб (застрашено убежище).
Основната цел на социално-икономическия мониторинг (СИМ) е да отчита посетителския натиск
върху пещерата Бисерна (който ще нарастне бързо след нейното отваряне за посещения) и произтичащите от
това въздействия върху пещерната среда. СИМ ще предоставя информация за оценка, контрол и евентуални
адекватни промени в посетителския режим съобразно предварително изготвения статут на пещерата и
актуалното състояние на нейната среда и ще подпомага нейното балансирано икономическо и социално
развите като нов туристически обект. Същевременно СИМ ще оценява нагласите, интересите, степента на
информираност и познанията на посетителите, както и техните мнения, оценки и препоръки. За СИМ е
особено важно да бъде организиран и осъществяван в границите на цялата геосистема Бисерна, вкл. и по
простата причина, че за да стигнат до входа на пещерата, посетителите ще се придвижват и престояват на
територията на геосистемата. А това неизбежно увеличава антропогенния натиск върху нейните елементи, и
косвено – върху нейната подсистема – пещерата Бисерна.
Основни компоненти на СИМ са: инвентаризация на социално-икономическата инфраструктура;
мониторинг на посетителите; мониторинг на степента на натоварване на инфраструктурата; мониторинг на
натоварването и нарушенията от антропогенен характер върху природната среда; анкетно проучване [9, 26].
Какво, къде и кога конкретно ще се мониторира, ще се решава след анализ на събраната информация от
инвентаризацията, която се явява базова за по-нататъшни мониторингови дейности.
СИМ ще бъде интегриран в системата за мониторинг на пещерата Бисерна и се предвижда част от
неговите дейности да бъдат автоматизирани (напр. чрез видеонаблюдение и автоматично регистриране на
входа ще се следи посещаемостта – брой на посетителите и продължителност на престоя им в пещерата).
Допълнителен посетителски мониторинг ще се осъществява и от съответния служител (регистратор) при
пропускането на посетителите в пещерата, който за целта ще използва електронна посетителска карта и
специализиран софтуер, инсталиран към приемния сървър на мониторинговата спелеосистема.
Независимо от възможностите за автоматизиране, СИМ ще изисква и провеждането на кампании за
теренно анкетиране и посетителски мониторинг при основните подстъпи към Парка и при конкретни обекти
с повишен посетителски интерес.

2.5. Спелеомониторингът като интегрирана система
Спелеомониторингът в Бисерна е проектиран на системен принцип, поради което в
пещерата няма да се провеждат самостоятелни покомпонентни стационарни измервания, а
ще се изгради уникална интегрирана система „Спелео-МИКС Бисерна” (Пещерен
Интегриран Мониторинг на Карстова Система Бисерна). Тя се състои от постоянни и
мобилни регистратори на данни, комуникационна мрежа, сървър за приемане на данни,
централна база данни и система за управление. Един пример за подобна спелеомониторингова система е показан на фиг.4 [32]. Моделът „Спелео-МИКС Бисерна” включва
основните елементи на мониторинга: микроклиматичен, хидрометричен и хидрохимичен,
радиологичен, тектоно-сеизмичен, биологичен, социално-икономически, като за всеки от
тях са предвидени съответни платформи със сензори за измерване. Техният общ брой е
над 60, но в идейния проект на спелеомониторинга е предвидена възможност за
доокомплектоване и надграждане с нови сензори, при което количеството им може да се
увеличи. Изграждането, развитието и поддържането на една такава система е отговорна
задача, която изисква перфектна координация между всички участници в мониторинга.
Много е важно да се избегне дублирането на параметри, включени в стандартните
покомпонентни системи за измерване и произтичащата от това вероятност те да бъдат
отчитани с различни инструменти (напр., температурата на въздуха, включена в
стандартните микроклиматичен, тектоносеизмичен и биологичен мониторинг). Това не е
свързано само с излишно оскъпяване на мониторинговата система, но и с неизбежното в
случая натрупване на грешки от различията в обхвата и точността на измерванията,
обусловени от различията в техническата спецификация и предназначението на
предлаганите инструменти. В този случай трябва да се използват показанията на
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инструмента с най-висок клас точност и професионални характеристики, а при другите
елементи на мониторинга дублетното измерване на съответния параметър става излишно.

Фиг. 4. Принципен модел на система за спелеомониторинг с информационна платформа (по
MicroStep-MIS, 2009)[32]

2.6. Информационна система на спелеомониторинга
„Спелео-МИКС Бисерна” ще се осъществява на базата на информационна система,
която чрез комуникационната мрежа получава, съхранява, обработва, анализира и
управлява резултатите от регистрираните инструментални измервания. Тя създава базите
данни, визуализира ги и обслужва с информация широк кръг ползватели. Същевременно
чрез информационната система се осъществява и обратната връзка – контрол и
управление на измервателната инструментална система. Следователно, „Спелео-МИКС
Бисерна” има свойства и на многоцелева информационна система. Тя ще бъде основен
инструмент при вземане на управленчески решения за пещерата. При нейното
организиране и изграждане трябва да се има предвид и обстоятелството, че тя е само
елемент от една по-голяма бъдеща мониторингова система на цялата карстова геосистема
Бисерна. Това означава, че информационната система на спелеомониторинга трябва да
може да се интегрира в една по-голяма такава – на карстовата геосистема, а също и на
информационната система на ПП “Шуменско плато”, както и да може да се синхронизира
с различни други национални системи за мониторинг.
Информационната система на „Спелео-МИКС Бисерна” ще бъде единна онлайн
платформа за мониторинг и оценка. Системата за мониторинг ще работи в два основни
режима на измерване: стандартен режим и микро-режим. Стандартният режим позволява
измерване в минутен или часови диапазон, а микро-режимът – в секунден диапазон.
Измерените стойности ще се предават директно към приемния сървър при входа на
пещерата или ще се съхраняват локално на DataLogger-мрежа в карти CF, откъдето
специализиран софтуер ще ги събира Online чрез RS485.
В информационното обезпечаване са предвидени приемен сървър (в буферното
помещение при входа на пещерата) и централен сървър (в ДПП ‘Шуменско плато”) с
модулни връзки към институциите, ангажирани с контрол и поддържане на елементите на
мониторинга в пещерата и с обработката на резултатите.
Основната цел на централната база данни, която ще се локализира в ДПП „Шуменско плото” е: автоматизиране на процедурите за управление и обработка на данни;
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интегриране на данни от системата за събиране на регистрирани измервания; приемане за
съхранение на допълнителни външни данни за геосистемата; контрол на качеството;
централизиране на достъпа за крайните потребители на услуги-предоставяне на данни.
В системата ще се архивират и исторически данни, планове за управление,
законодателни и нормативни актове, резултати от стари измервания и изследвания, както
и различни метаданни и растерни изображения (основно топографски и тематични карти).
Предвижда се системата на „Спелео-МИКС Бисерна” да бъде интегрирана и към информационната
мрежа на НИГГГ-БАН, където на основата на досега проведените интердисциплинарни проучвания в
геосистемата на Бисерна ще се надгражда базата данни, ще се контролира и управлява системата за
специализиран инструментален мониторинг, ще се обработват, анализират и визуализират за целите на
различни ползватели резултати от мониторинга, ще се въвеждат критерии за оценка, ще се разработват
експертни оценки, вкл. на сеизмичната активност (по актуална информация и от Националната оперативна
телеметрична система за сеизмологична информация – НОТССИ, базирана в НИГГГ-БАН) и ще се
предлагат актуализация и модернизация на софтуера. Същевременно Дирекцията на парка ще може да
ползва тези обработени и адаптирани резултати от мониторинга и експертните оценки директно в своята
паркоустройствена дейност. За отделни елементи от специализирания мониторинг модули на
информационната система ще бъдат интегрирани и с Националния природонаучен музей - БАН (основно за
спелеобиомониторинга), Департамента по радиодозиметрия на Института по ядрена физика - АН ЧР, Прага
(за радиологичния мониторинг), Института по структура и механика на скалите при АН ЧР, Прага (за
тектоносеизмичния мониторинг).

3. Заключение
С реализацията на проекта „Устройство и управление на ПП „Шуменско плато” по
Оперативна програма „Околна среда” се създават реални възможности за организиране и
провеждане на постоянен комплексен мониторинг в пещерата Бисерна, която ще стане
първата пещерна научна станция в България. За целта е разработен моделът „СпелеоМИКС Бисерна”, който чрез обща адаптирана енергозахранваща, комуникационна и
информационна мрежа интегрира различни измервателни инструменти в единна
мониторингова система.
И в методологичен, и в технически аспект „Спелео-МИКС Бисерна” е проектиран
като елемент от единна система за мониторинг на карстовата геосистема Бисерна (МИКС
Бисерна). Това означава, че цялата спелеомониторингова система, вкл. комуникационната
и информационна мрежа, ще бъдат от „отворен тип” - пригодени, от една страна, за
разширяване с допълнителни компоненти на мониторинг в пещерата, а от друга - за
интегриране в мониторингови системи от по-висш порядък.
Реализирането на моделът „Спелео-МИКС Бисерна” е значителна стъпка за
успешното осъществяване на стратегията за комплексен мониторинг на карста в ПП
„Шуменско плато”. Той може да се постигне чрез добре обмислена интеграция и
междуинституционална координация, вкл. и международно сътрудничество, за което вече
има изградени необходимите контакти.
Природен парк „Шуменско плато” има уникалната възможност да се специализира като
водещ изследователски и учебно-познавателен център в областта на карстологията с
информационно-изследователска база и интегрирана система за комплексен мониторинг.
А това го превръща в експериментална база за обучение както на ученици и студенти,
така и на различни специалисти, работещи с карстови територии и обекти. Отварянето на
пещерата Бисерна за посещения многократно и аргументирано се препоръчва с учебнопознавателна (образователна) цел, като това трябва да бъде основен приоритет в нейното
стопанисване. Този статус на пещерата е аргументиран в официални становища до
различни български институции [33,34,35], предложен е в Плана за управление на Парка
[36, 37] и е защитен на авторитетни международни научни форуми [38, 39, 40].
Резултатите от мониторинга в пещерата Бисерна се очаква да послужат като база за
верификация и хармонизиране на методологията за разработване на унифицирана система
за оценка на пещерната среда в смисъла на концепцията за карстовите геосистеми и за
оптимизиране на интегрирана мониторингова програма за карста (МИКС). Нейното
осъществяване в карстовата геосистема на Бисерна ще бъде важна стъпка в
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синхронизиране с национална политика в областта на опазването на околната среда, и по
конкретно – на защитените карстови територии. С изграждането на МИКС се създава
изключително важна научна инфраструктура за изследване на глобалните промени и
тяхното въздействие върху карста. О друга страна, в синтровите форми в пещерите са
съхранени уникални записи на подобни промени в миналото. Мониторингът на
съвременния спелеолитогенезис разкрива възможности те да бъдат разчетени с голяма
точност – добрите палеогеографски реконструкции са предпоставка за добри прогнози на
бъдещите процеси и въздействия върху карстовата среда.
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МОРФОСТРУКТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АНТОНОВСКИТЕ ВЪЗВИШЕНИЯ
MORFOSTRUKTURNI IZSLEDVANIYA V ANTONOVSKITE VUZVISHENIYA
Цанко Цанков, Светла Станкова, Надя Борисова
MORPHOSTRUCTURAL INVESTIGATION OF THE ANTONOVO HILLS
Tzanko Tzankov, Svetla Stankova, Nadia Borisova
Abstract: The report represents the news received up to now from the investigation of the
structural-geomorphologic specifics of the Antonovo hills. They represent a good determined fragment
from the north-west margin of the Preslav morphostructural area (Fore Balkan morphostructural zone).
The observed region is limited from one segment of the south border of the South Moesian
morphostructural zone to the north; the Slannik cettle morphostructure to the south; the Kesarevo
morphostructural passage to the west and the Konakchi morphostructural passage to the east. The
morphounit has rounded highest parts, little more steep north and south slopes and very steep west and
east slopes. The internal mosaic morphostructuiral pattern is composed by the dome like morphounits
from the Quaternary morphogeneration.
Keywords: Quaternary morphogeneration, mosaic morphostructural pattern, listric tectonics

Чрез настоящият доклад се публикуват досегашните резултати получени от
изследването на структурно-геоморфоложката специфика на Антоновските възвишения.
Те представляват добре обособен фрагмент от северозападната периферия на Преславската
морфоструктурна област (Предбалканска морфоструктурна зона).
Основната цел на изследването е да се откроят ендогенните двигатели на
кватернерната морфогенеза при формирането на съвременния морфоложки облик на тази
част от България. Проучването се базира на възприетата от Цанков и Станкова [1], [2]
морфотектонска концепция за кватернерната еволюция на източната част на Балканския
полуостров.
Територията на Антоновските възвишения се отличава с хълмисто-ридов релеф.
Тази невисока земеформа е част от веригата на ешалонирано подредените по паралела
възвишения и ниски планини по северния ръб на Източния Предбалкан. Тя се откроява
като добре обособена орографска единица, сред заобикалящите я понижения и речни
долини.
В структурно-геоморфоложко отношение Антоновските възвишения са част от
северозападната периферия на Преславската морфоструктурна област. Главната им
ориентировка е югозапад-североизток до изток – запад. Независимо от хълмистия релеф
Антоновските възвишения са много добре засебени като позитивна морфоструктура. Те
отчетливо маркират тази част от северната граница на Българската континентална
микроморфотектура с Южномизийската морфоструктурна зона (Мизийската
континентална микроморфотектура). Пространствено разглежданите земи са ограничени
от дълбоко всечените (с характер на проломи) долини на Стара река и Голяма река (десни
притоци на река Янтра). Силно заобления характер на релефа се дължи до известна степен
на долнокредния глинесто-песъчлив литоложкия субстрат, който се разкрива по тези
места. Така се очертава сравнително плоското било и слабо повишаващи наклона си към
север и юг склонове на Антоновските възвишения. Най-стръмни са оградните склонове в
проломните участъци на Стара река и Голяма река.
Според Цанков и др. [3], Цанков и Станкова [1], възникването на съвременния
хълмисто-планински и хълмисто-ридов релеф на България и в частност в границите на
Антоновските възвишения е резултат от посталпийски (следранноолигоценски)
морфогенни процеси. Те са се осъществили след почти пълното ерозионно заличаване на
следите от последния алпийски морфоструктурен план.
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В морфоструктурно отношение Антоновския морфоструктурен район граничи с
Южномизийската морфоструктурна зона към север, а на юг – със Сланнишката
котловинна морфоструктура (Прил. 1). На запад се огражда от Кесаревския
морфоструктурен коридор, който го отделя от Сливовишкия морфоструктурен район. В
източна посока Конакчийския морфоструктурен коридор бележи границата му с
Моравския морфоструктурен район. Всички тези морфоструктурни елементи
представляват част от Преславската морфоструктурна област на Предбалканската
морфоструктурна зона [4].
Ориентиран е в посока югозапад-североизток с дължина около 21 km. Максимална
ширината на района е неговата западна част – 8,5 km. Изграден е от 45 позитивни
морфоструктури с ясно очертани граници помежду им и добре индивидуализирани
центрове на максимално съвременно издигане. Всяка една от морфоструктурите се
отличава с различно гъста и специфично ориентирана локална разломна мрежа. Обща
площ на изследвания район е около 199 km2. Точката на максимално съвременно издигане
за целия район е 531,7 m, която съвпада с вр. Лягулите.
Анализът на докъсноолигоценския геолого-тектонски строеж показва, че по тези
места в долнокредните скали се очертават реликти от гънкови структури с посока по
паралела [5], [6]. При съпоставянето им с възникналите през кватернера позитивни
морфоструктури от мозаечен тип се установява пълно несъгласие (Прил. 1).
Съвременните земеформи в Антоновския морфоструктурен район са резултат от
осъществилите си в близост до земната повърхност крехки деформации. В целия район са
запазени следите само от куполни морфоструктури на третата генерация [1]. Останките от
изходния следранноплейстоценски ортоплен са запазени в ограните участъци на района –
дъната на Сланнишката контловинна морфоструктура и Кесаревския и Конакчийския
морфоструктурен коридор. Контурите на куполните морфоструктури са маркирани от
стръмно затъващите разломи породени при дълбокото корово разломяване. Вътрешният
строеж на всяка една куполна морфоструктура включва център на максимално
съвременно издигане и привързана към него локална разломна мрежа. Тя включва
радиално ориентирани стръмно затъващи разломи. В сегментите между тях са
разположени стъпалчесто понижаващи се към периферията листрични призми. Локалните
разломни мрежи и стръмно затъващите разломи, ограждащи морфоструктурите, създават
мозаечния характер на релефа. За отбелязване е, че формата на отделните морфоструктури
е най-често неправилно или слабоудължено изометрична. Ориентираната по паралела
посока на този морфоструктурен район се маркира най-вече от степента на издигането на
съвременните центрове на максимално издигане в билните и склоновите части.
Антоновският морфоструктурен район представлява естествен елемент от
северната окрайнина на Преславската морфоструктурна област. При него интензитета на
вертикалното издигане е относително по-малък. Това е довело до по-осезателна роля на
екзогенните процеси.
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SEA LEVEL RISE AND HUMAN ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES
DURING THE LATE PREHISTORY ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST
Raina Hristova, Preslav Peev
МОРСКО НИВО И АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕКА КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ КЪСНАТА ПРАИСТОРИЯ ПО БЪЛГАРСКОТО
ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
MORSKO NIVO I ADAPTACIA NA CHOVEKA KAM PROMENITE NA
OKOLNATA SREDA PREZ KASNATA PRAISTORIA PO BULGARSKOTO
CHERNOMORSKO KRAIBREJIE
Райна Христова, Преслав Пеев
Резюме: Реконструкция на климатичните промени, флуктуациите на морското ниво и
палеоекологичните условия по българското черноморско крайбрежие и по-специално на
крайбрежните зони по време на Холоценската епоха са изследвани съвместно с потъналите
праисторически селища , датирани към Енеолита и Раннобронзовата епоха (6500-4000 BP).
Потъналите селища по черноморското ни крайбрежие са анализирани в контекста на тяхната
геоморфоложка позиция и с методологията на подводната археология.Много научни разработки
доказват, че в началото на Холоцена, Черно море е басейн, който няма връзка със Средиземно
море и в резултат на Холоценската послеледникова трансресия се превръща в басейн с
палеоекологични параметри , близки до съвременните.Това палеографско събитие (6700-6500 BC)
е свързано с бързото повишение на морското ниво и последващи „драматични“ промени в
крайбрежната геоморфология , динамиката на речната мрежа и биоразнообразието.
Keywords: geoarchaeology, Quaternary sediments, submerged prehistoric settlements

Materials and methods. The characteristic feature of this paper is that the data of
numerous terrain and marine explorations have been summarized with an aim to reconstruct the
development of the Bulgarian Black Sea coast. The palaeogeographical reconstruction have
been traced out on the basis of the analysis of the transgressive – regressive cycles, terrace
complex along the coastline and lithological and biostratigraphical research on molluscan fauna
and palynological data, radiocarbon data etc. Тhe manuscript discusses the link between the
palaeoecological conditions in the beginning of the Holocene and establishment of these
settlements, their cultural context and chronological synchrony.
Introduction. Humid zones of the Earth are of an outstanding importance, as natural
habitats that provide shelter to a great variety of species. In the western Black sea coast, littoral
areas (lakes, lagoons and deltas) were formed during the Post glacial transgression. As a results
of the Holocene Post glacial transgression, the Black Sea transforms from fresh water lakes into
marine basin with palaeocological features, close to the contemporary charactheristics : increase
of salinity of about 19 ‰, increase of temperature and humidity [1]. The charactheristics of this
climatic optimum are conserved in the marine Holocene sediments. The marine Holocene
sediments on the Black sea coast are of high interest to the scientific community. On one side,
their description is a key of the ancient coastline. On other side, from geomorphological point of
view, occurrences of the Holocene sediments marking the marine phases in the oscillation sea –
firth link would be preserved in the coastal firths. Nowadays, these areas constitute a submerged
prehistoric settlements, founding along the shoreline. Moreover, these areas preserves a mosaic
of biotopes and harbour an important biodiversity. For these reasons they are, and also were by
the past, attractive to human populations and activities, which have settled and exploited them
since the Neolithic Period.
Results and discussion. A number of submerged prehistoric settlements are known along
the western coast of the Black sea as eighteen of them are known with confidence. Thirteen
52

settlements have been found in Lake Varna – Beloslav [2]. The remaining five submerged
settlements are located along the southern Bulgarian coast. Specifically, these five sites are
located west of Cape Atiya [3] , Sozopol [4] , [5] , at the mouth of Ropotamo river [6], Stomoplo
[7] and southern of Cape Urdoviza [5]. All eighteen settlements found to date are situated 6 to 9
m below present Black sea level (fig. 1).

Fig. 1. Map of the submerged prehistoric settlements along the Bulgarian Black Sea coast

Geomorphological analysis and methodology of underwater archaeology indicates their
existence from the second phase of Eneolithic Period and Early Bronze Age (between 6500-4000
BP). This has also been proven by the curve of the changes of the sea level during the Holocene
in the Western part of the Black Sea.
At the end of the Pleistocene and the beginning of the Holocene the sea level continued
rising going in the floated river lowlands. The data of the molluscan fauna and the pollen
analysis show that the formation of the coastal lakes is connected with the Holocene
transgression and is dated for the lake of Durankulak at about 6170±15 and Shabla-Ezeretz at
6800±100 B.P. [8]. The presence of peat layers and changes in the composition of gastropod
fauna in the lake deposits give evidence for the periodic disconnection and restored connection
of the lakes with the sea [9].
The present firth of Varna-Beloslav was comprised in a large sea bay reaching the mouth
of the rivers Provadiyska and Devnya before 5650B.P. There has been left from this period a sea
terrace at an elevation of 4m fragmentary developed on the slopes of the firth. Some fossil fauna
has been laid open from the geological cross-section of the terrace in the area of the town of
Beloslav. The biostratigrafical analysis shows that at the beginning and the end of that event and
the material of the natural reservoir was considerably freshened with abundance of Theodoxus
pallasi /Lindh./ and Dreissena polymorpha /Andrus./ and during the maximum of the
transgression its salinity was close to that of the sea which was shown by the presence of
halophilous and thermophilous Mediterranean species such as Ostrea edulis /l./, Mytilaster
lineatus /Gm. in L./ [10].
The settlements at the sea side of the Eneolithic age were flooded during that
transgression. Some relicts were laid open during submerged archaeological research in the area
of the firth of Varna-Beloslav – thirteen of them altogether, at a depth of 6-9 m to the north of
Cape of Atia, in the harbour of Sozopol and Urdoviza near Kiten [11], [6]. Human activities at
these sites were resumed during the Early Bronze Age. The location of the Early Bronze Age
settlements up to the Eneolithic ones was established after a hiatus. Its durations can be
measured in quantities of the cores 800–100 years [6].
At the interval between 5140 and 4960 years B.P. there still another rising of the sea level
of short duration was established which is marked by the coastal terraces between the town of
Kavarna via Tuzlata and the mid-section of the sand-pit to the south of Nessebar with lots of
shells of Mediterranean mollusks [12].
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At the background of the general rising of the sea level during the Atlantic there can also
be noticed certain relative falls-before 5990±100 B.P. in the Lake of Shabla-Ezeretz where there
can be observed a considerable increase in the percentage participation of the typically marshy
cenosis of pollen. The cultural layer at depth of 5 m and 4,3 m which laid open trough the coring
at the “Arsenal” /Lake of Varna/ dated at 5390±100 B.P. also confirms the lowering of the was
[8.]
Typical marine deposits of the beach type can be observed at the mouth of the river
Dyavolska near the town of Primorsko at an elevation of 2,5 m. Radiocarbon dates have been
taken from the molluscan fossil fauna Ostrea edulis /L./, Chione gallina /L./, Mytilaster lineatus
/Gm. in L./, Mytilus galloprovicialis /Lam./ showing an absolute age of 4590±70 years B.P. and
4325±160 years B.P.
Marine Holocene sediments of the coastline are observed in the section of the sand-pit
situated 5 km to the north of the town of Nessebar.The presented section reconstructs the
oscilation of the Oldtschernomorian basin to a lagoon, to a shallow sea and again to a coastal
basin.Radiocarbon data are made from molluscan fauna of Cardium edule /L./, Chione gallina
/L./, 4315±130 years B.P. and of 4960±100 years B.P. [12].
A temporary lowering of the sea level was established at the interval before the year 4170
B.P. and the year 3760 B.P. The link between some coastal lakes and the sea was disconnected.
A complete drainage of the Lake of Durankulak was proved through the presence of a peat layer
and the absence of diatoms. It is dated by radiocarbon to have happened at 4080±50 B.P. and
4020±50 B.P. The archaeological materials laid open in the west coastal area can also prove the
lowering of the sea level during that period. At a distance of 800-900 m from the present coastal
line in the ancient valley of the river Karaagatch in a depth of 2,5 m there have been stated
archaeological finds dated according to radiocarbon at 4160-4000 B.P., related to the second
phase of the Early Bronze Age [5].
The next rise of the sea level can be proved with the suspension of life in the prehistoric
settlements and also with the considerable spreading of the typical marine eurihalinous
dinoflagellate cysts Lingulodinium machaerophorum and akritarchs Cymathiosphaera globulosa
in marine sediments after 3700±105 B.P. The rising of the sea level during that period is marked
by terraces at an elevation of 5 m at the Lake of Tuzlata to the east of the town of Balchik, where
from shells of marine mollusks Ostrea edulis /L./ there has been received an age about 3120±50
B.P. [12].
Similar marine deposits can be observed to the south of the cape of Shabla on an abrasion
terrace 5-7 m high, as well as in the cross-sections of the course from the firth of the rivers
Kamchia, Fandaclijska and Veleka where the absolute age determined is from 3600-3200 B.P.
Conclusions. Throughout the Ice Ages sea levels were mostly lower than present by as
much as 150m, creating extensive coastal landscapes attractive to human settlement. Between
16,000 and 6000 years ago, most of this territory was drowned by sea level rise following the last
Ice Age, transforming the geographical and environmental context of human development. This
drowned landscape preserves valuable sedimentary archives of long-term environmental and
climatic changes, and an increasing number of submerged archaeological remains that document
human response to this rapidly changing environment.
In the peculiar context along the western Black Sea coast numerous recent works have
shown that the beginning of the Holocene, the Black Sea was a water expanse disconnected from
the Mediterranean. This connexion occurred sometime around 6700-6500 BC. This phenomenon
resulted in a rapid rise of the sea level and consequently in « dramatic » changes in the coastline
geometry and fluvial dynamics. These modifications probably affected the capacities of these
coastlines and deltaic areas to produce and maintain biodiversity. The general worldwide sealevel rise was and still is a major source of social, geographical and environmental
transformations.
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Multidisciplinary studies focussed on the evolution of humid zones since the last
glaciation, in order to understand how intense the climate changes forced biosphere composition
and interacted with human evolution.
The main purpose of our project is to conduct a reflexion about interactions between
societies and environment, during intervals characterized by rapid changes, most specific climate
ones. It appears to specify the temporalities of these changes, and to acquire a local pattern in
high-resolution, from Neolithic (6000 BC) to the begining of Antiquity (200 BC).
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СПЕЦИФИЧНИ ОКЕАНОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧЕРНО МОРЕ
SPECIFICHNI OKEANOGRAFSKI HARAKTERISTIKI NA CHERNO MORE
Райна Христова, Димитър Димитров, Веселин Пейчев
SPECIFIC OCEANOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE BLACK SEA
Raina Hristova, Dimitar Dimitrov, Veselin Peychev
Abstract: Black Sea has a number of special characteristics that set it apart from the other 69
Seas of the World Ocean. They need to be taken into account in the formulation of criteria for good
environmental status and environmental objectives of the marine environment. These are: the large river
outflow, weak connection to the World Ocean and the limited water exchange, the presence of hydrogen
sulfide in the deeper water layers, the relatively low salinity, limited biodiversity. The Black Sea is the
seas gated particularly sensitive to anthropogenic influence, which key environmental problems are
eutrophication, the irrational use of biological resources and increasing the number of new species.
Кey words: Black Sea, specific characteristics, eutrophication

Черно море е най-голямото вътрешно море на Земята с площ 423 000 км2, обем на
водните маси 538 000 км3, средна дълбочина 1271 м и максимална дълбочина 2245 м. Чрез
Керченския проток то е свързано с Азовско море, чрез протока Босфор - с Мраморно море.
Бреговата му линия е слабо разчленена и е с обща дължина 4869 км. Черно море е остатък
от древния океан Тетис, който през Мезозойската ера е свързвал Атлантическия с
Индийския океан.
Основните характеристики на климата по крайбрежието на България и морската
акватория са типични за климат от континентален тип, леко смекчен от
Средиземноморския. Последното е свързано най-вече с годишната изменчивост на
количеството валежи и с по-високите зимни температури. Максимумът на средно
месечната температура на въздуха се достига през юли и август, минимумът е през
януари-февруари. Наблюдаваните атмосферни процеси са свързани непосредствено с
процесите в Европейския естествен синоптичен район, включващ територията на Северна
Атлантика и Евразия. В него има два активни атмосферни центъра (Исландски минимум и
Азорски максимум), влияние оказват и два сезонни атмосферни центъра –
средиземноморски циклонален, а в студеното полугодие - източно-европейски
антициклонален (т.н. сибирски или азиатски). На основата на характера на атмосферната
циркулация в западната част на басейна и по българското крайбрежие преобладават
ветровете от изток, североизток и запад. През зимата преобладават ветровете от северната
четвърт, най-рядко се срещат югоизточните. С приближаването на лятото постепенно се
увеличава броят на случаите със североизточни, източни, югоизточни и южни ветрове,
най-малко се наблюдават западните и югозападните ветрове. Характерните бризови
скорости достигат 3-5 m/s през деня и 1-3 m/s нощем.
Водосборната област на Черноморския басейн е 1 874 900 км2, тя има асиметрична
форма и обхваща обширни части от Централна и Източна Европа и е 4,4 пъти по-голяма
от площта на морето. Големият воден (353,3 км3/год.) и наносен (72 млн.т/год.) отток на
реките причинява и голям трансграничен пренос на биогенни вещества и замърсители в
Черно море. Най-големите реки са Дунав (водно количество 208 км3/год.), Днепър (43.4
км3/год.), Риони (13.4 км3/год.), Днестър (9.1 км3/год.), Чорохи (8.7 км3/год.), Къзъл-Ирмак
(5.6 км3/год.). Най-голямата българска река, която се влива в Черно море, е Камчия с
водосборна област 5357,6 км2, водно количество 0,61 км3/год. и наносен отток 462 000
т/год.
В резултат на значителното количество речни води, които постъпват в
Северозападната част на Черно море, нивото му има наклон в южна посока и е с 53 см по56

високо от нивото на Мраморно море. Големият речен наносен отток води до висока
скорост на натрупване на утайки и до формиране на един от най - мощните, неозойски,
седиментни комплекси в Световния океан, които в Западночерноморската падина имат
дебелина 13-14 км, а в Източночерноморската - 11-12 км.
Притокът на води от Азовско море се оценява на 52 км3/год., а оттокът- на 30
3
км /год. Притокът на води от Долно-босфорско течение е около 200 км3/год., а оттокът от
повърхностното Горно-Босфорско течение е 437 км3/год. Тази слаба връзка със Световния
океан в сравнение с обема на водните маси и в съчетание със слабия водообмен между
повърхностните и дълбочинни води, е причина за много бавното обновяване на водите на
черноморския басейн, което изцяло се извършва на 642 години и е важен фактор за
екологичното му състояние.
До средата на 70-те години изпарението варира слабо около 370 км3/год, през
следващите 15 години спада до 300 км3/год и се стабилизира около това значение. В
общото количество на валежите (средногодишно 225 км3) се отбелязва тенденция на
нарастване - от около 120 км3/год през ранните 70 години на миналия век до около 300
km3.y-1 в средата на 90-те с допълнителни отклонения от ~100 км3/год. В годишното
разпределение на количеството валежи се очертава ясно тенденция на увеличение в
посока северозапад-югоизток - от по-малко от 400 до над 2500 мм/год. Притокът от
дренирането на подземни води е ограничен (8 км3/год.).
Съвременният воден баланс на Черно море представлява сложна съвкупност от
многобройни фактори. Най – общо водният баланс може да се изрази чрез формулата:
rV=(Qро+Qв+Qбп+Qап+Qпв)(Qиз+Qбо+Qао),
където V са промените в обема на морето, Qро – речен отток, Qв – атмосферни валежи, Qбп
– приток на мраморноморски води, Qап – приток на води от Азовско море, Qпв – отток на
подземни води, Qиз – изпарение, Qбо – отток чрез горно босфорско течение, Qао – отток в
Азовско море.
Сумарният речен вток представлява сбор от речния отток от реките на Румъния
(Qрм), Украйна (Qу), Русия (Qрс), Грузия (Qг), Турция (Qт) и България (Qб).
Qро = Qрм + Qу + Qрс + Qг + Qт + Qб
Река Дунав е една от най – големите европейски реки с дължина 2857 km и
водосборна площ 817000 km2, протичаща през 15 държави. За периода 1840 – 2008 г.
средният воден отток на р. Дунав се оценява на 208 km3/y, а наносният отток – на 54 mln
t/y. Река Дунав се дели на 3 ръкава, от които най – северният Килия има дължина 115 km,
средният Сулина - 69 km и южният Св. Георги – 109 km. През Килийския ръкав преминава
около 59 % от общия отток на реката. След построяването на язовирните стени Железни
врата І (1970 г.) и Железни врата ІІ (1983 г.) значително се понижава наносният отток на р.
Дунав в Черно море, който понастоящем се оценява на 25 – 35 mln t/y, от които 4 – 6 mln
t/y е пясъчният материал.
Средногодишното водно количество на реката се изменя в границите от 313 km 3
(1941 г.) до 136 km3 (1949 г.). Около 60 % от речният отток преминава през пролетно –
летния период, а през зимния – средно 17 %.
Черноморската водосборна област на България обхваща площ от 16930 km2 и се
дели на три подхранващи провинции: южна, централна и северна. Водното количество на
българските черноморски реки се оценява на 1,8 km3/yr, а наносният отток – на 781000 t/yr
[4].
Оттокът на черноморските реки се формира от повърхностни и подземни води,
които имат предимно дъждовен произход. Снежните валежи заемат малко участие в
сумарния речен отток – едва 10 – 15 % за по – голямата част от Черноморското
крайбрежие. Поради мекия климат снегозадържането е неустойчиво и оттичането на
валежите е почти незабавно. Преобладаващото дъждовно подхранване, както и
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относително по – бързото оттичане на валежните води дори през зимата обуславят
формирането на един значителен повърхностен отток на реките в по – голямата част от
крайбрежието. С повърхностни води се формира около 70 – 80 % от сумарния отток на
почти всички реки, като подземното подхранване съставлява около 20 - 30 %.
Сумарният речен отток на Черно море
Qро = 197,1 + 66,1 + 6,5 + 46,0 + 35,8 + 1,8 = 353,3 km3/yr
Уравнението за изменението на обема на морето придобива вида:
r V = (Qро + Qв + Qбп + Qап + Qпв) – (Qиз + Qбо + Qао)
1 = ( 353 + 225 + 200 + 52 + 8) – (370 + 437 + 30)
1 = 838 – 837
В Черно море годишно постъпват 838 km3 води, което означава, че неговите води
изцяло се обновяват за 538000 : 838 = 642 години (фиг. 1).

Фиг. 1. Воден баланс на Черно море

Междугодишните изменения на нивото на Черно море се определят от
съотношението между основните съставящи на водния баланс: речния приток,
изпарението и водообмена през Босфора. В приходната част най-значима роля (повече от
40% от всички постъпващи води) играе речният приток, при това неговата междугодишна
изменчивост е особено голяма. От друга страна в Черно море измененията в притока на
речни води съществено се компенсира с разходната част на водообмена през Босфорския
проток.
Край бреговете на България промените в атмосферното налягане предизвикват
колебания на нивото с амплитуда около 0,6 сm, а бризовата циркулация – 3-4 сm. Найактивно бризът се проявява през лятото, когато скалата на спектъра на нивото на
денонощни честоти е 3-4 пъти по-голяма, отколкото през зимата. Ясно изразените сезонни
изменения на нивото възникват основно заради вътрешно-годишните различия в речния
приток, атмосферните валежи и изпарението от повърхността на морето. Под влиянието
на тези фактори през топлото полугодие нивото е по-високо, а през студеното – по-ниско.
Най-големите изменения на нивото са свързани с въздействието на устойчиви, напречни и
надлъжни на бреговата линия по своята посока ветрове. Те предизвикват явлението
“upwelling” (известно още с русизма „сгонно-нагонно колебание”) – изтласкване на
повърхностни водни маси от крайбрежието по посока към вътрешността на морето или
противоположното “downwelling”, когато повърхностните води се „притискат” към
сушата. Особено често се наблюдават през есенно-зимния сезон като измененията в
нивото могат да надвишават 1 m.
В резултат на глобалното затопляне на климата се наблюдава повишаване на
черноморското ниво със скорост около 1,03 ± 0,26 мм/год. като началото на евстазията е
през 1924 г. [1].
На фиг. 2, 3 са представени измененията на морското ниво в мареографни станции
Варна и Бургас.
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Фиг. 3. Мареографна станция Бургас

Скоростта на повишаване на морското ниво в Българския сектор на Черно море
понастоящем е значително по-ниска от долната граница на катастрофалното за
разрушаване на бреговете, която за Черно и Азовско море е 13 – 24 mm/year [2].
Средната скорост на абразия по Българския черноморски бряг е 8 cm/year. Това е
сравнително ниска стойност, която не предизвиква неблагоприятно рисково влияние
върху екологията на бреговата зона.
Абрадираният материал на бенча се оценява на 3580000 t/y, а твърдият речен отток
на реките, вливащи се директно в Черно море на 780600 t/y.
По аналогия с ежегодното количество биогенно вещество, постъпващо в горната и
средна част на шелфа, масата на биогенния материал, постъпваща в бреговата зона се
определя на 14600 t/y.
Ако се приеме, че средногодишният износ чрез ветровата дейност на материал от
сушата към морето, който е установен за бреговете на Украйна е в сила и за България за
еоловия транспорт се получава Ea=15100 t/y.
Общата сума на приходните елементи на баланса на наносите в бреговата зона на
Българското Черноморско крайбрежие е:
A+d+Q+Qt+Ea=467100+3580000+780600+14600+15100=4857400 t/y
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17% от целия първичен материал, постъпващ в бреговата зона от различни
източници е с d > 0,1 mm и е представен от пясък и чакъл, който активно се изтрива.
Плажообразуващата фракция влиза в състава на акумулационните форми в бреговата зона
и не се изнася извън нейните граници. Нейното средно количество се оценява на 825 800
t/y. Изтриването на наноси води до загуби от около 9 % (74 300 t/y) и фактически
бреговата зона усвоява 751 500 t/y. Останалите 4 106 900 t/y (главно алевритова и пелитова
фракция) като несъответстващи на типичните фациални условия на бреговата зона се
отнасят на шелфа и в по – дълбоките области на морското дъно.
Режимът на ветровото вълнение в Черно море е слабо изучен поради отсъствието на
регулярни инструментални наблюдения на вълнението в откритоморските части. Според
характера на ветровата активност над морето, силно вълнение се развива най-често през
есента и зимата. За откритоморските акватории, в зависимост от скоростта на вятъра и
ускорението на вълновия вектор, доминират вълни с височина 1–3 m; максималната
височина на вълната може да достигне 5–6 m, а при особено силни щормове - даже и повисока. Често се образуват вътрешни вълни в граничните слоеве между водни маси с
различна плътност с височина няколко метра.
Главната особеност на Черно море е Основното черноморско течение (ОЧТ), което
обхваща целия басейн в единен циклонален кръговрат. Течението преминава покрай брега
на разстояние средно 10-30 мили от него, а местоположението на неговата струя съвпада
приблизително с района на континенталния склон. Може да се приеме, че това течение
условно разделя шелфовата зона от вътрешността на морето с дълбочини повече от 80-100
m. Между ОЧТ и брега се развиват шелфови и крайбрежни течения. ОЧТ може да се
разглежда като фронтално течение, разпространяващо се по повърхността на раздела
между по-солените води. Най-съществените трансформации на вектора на скоростта се
наблюдават в горния 200-метров слой.
Крайбрежното течение, което възниква от постъпилите речни води в
северозападната част, достига своите истински мащаби, когато приеме дунавските води.
Край румънския и българския бряг това течение се насочва на юг. В района на н.
Калиакра, когато в него се влее частта от Основното черноморско течение, (известна като
Кримско течение), се образува мощно течение, насочено на юг, към региона на
Босфорския пролив.
Хидрологичните процеси и тяхната сезонна изменчивост определят до голяма степен
характера на общата циркулация и химическите свойства на водите на Черно море,
състоянието и функционирането на морската флора и фауна и на екосистемата като цяло.
Морето притежава твърде специфична хидрология – това е най-големият аноксичен
(безкислороден) басейн, със силно развита вертикална стратификация [3].
Във вертикалната хидрологична структура на водата се отделят следните основни
компоненти:
- горен еднороден слой и сезонен (летен) термоклин, свързани основно с процесите
на ветровото смесване и годишния цикъл на потока топлина през повърхността на морето;
- студен междинен слой с минимална в дълбочина температура, който възниква в
резултат на есенно-зимната конвекции и чрез преноса от теченията на студени води от
северозападната част;
- постоянен халоклин (пикноклин) – слой на максималното нарастване на
солеността и плътността с дълбочината, намиращ се в зоната на контакта между горната
(черноморска) и дълбочинната (мраморноморска) водни маси;
- дълбочинен слой – от 200 m до дъното, където няма сезонни изменения на
хидрологичните характеристики, а пространственото им разпределение е относително
еднородно.
Цветът на черноморските води е синьозелен, но при интензивни „цъфтежи” на
фитопланктон се променя от светлозелен до кафяв. Максималната стойност на
прозрачността на водата в дълбоководието е 28 m.
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Около 87 % от общия обем на Черно море съдържа сероводород (H2S), който се
появява на дълбочина под 150-200 m. Сероводородът е отровен за живите организми с
изключение на някои бактерии, които го консумират. За горна граница на анаеробната
зона се приема концентрацията на сероводород от 0,3 мг/л, под която кислород
практически отсъства. На дълбочина 200 м съдържанието на сероводород е 0,5 мг/л; на
400 м - 4 мг/л; на 1000 м - 8 мг/л; над 1500 м - 9 мг/л. Общоприето е схващането, че главен
източник на сероводорода в Черно море са процесите на анаеробно разлагане на
органичното вещество от сапропелни седименти, което се извършва от сулфатредуциращи бактерии.
Наличието на сероводород в дълбоководната зона на басейна, както и ниската му
соленост, ограничават биоразнообразието в него. Черно море е обитавано от над 1000
вида растения и около 2000 вида животни. Известни са над 1650 вида едноклетъчни
фитопланктонни водорасли; 285 вида дънни макрофити и няколко вида покритосеменни
морски треви.
Поради ниската соленост фауната на Черно море е около три пъти по-бедна от тази на
Средиземно море. Установени са 86 зоопланктонни вида; 650 вида червеи; 640 вида
ракообразни; над 200 вида мекотели; 167 вида риби.
Бозайниците в Черно море са представени от три вида делфини и единични
екземпляри на обикновения тюлен.
Екосистемата на Черно море претърпява значителни промени през годините,
включително загуба на местообитания, колапс на рибните запаси, инвазия на ктенофората
Mnemiopsis leidyi, масови цъфтежи на фитопланктона, често водещи до хипоксия и загуба
на бентосни съобщества. Тези хронологични промени се дължат на едновременното
действие на интензивната еутрофизация и климатичните промени [4].
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THE ROLE OF THE FIRST BOOK OF OCEANOLOGI IN EDUCATING STUDENTS
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Abstract: The textbook "Oceanography" is the first ever edition of the Bulgarian language, which
is devoted to the physical, chemical, geological and biological processes in the World Ocean, with
particular emphasis on the Black Sea Economic Zone of the Republic of Bulgaria therein.
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НАЗЕМНИ КООРДИНАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИВИЦАТА НА ЛУННАТА СЯНКА
ПО ВРЕМЕ НА ПЪЛНИ СЛЪНЧЕВИ ЗАТЪМНЕНИЯ
NAZEMNI KOORDINATNI IZSLEDVANIYA V IVICATA NA LUNNATA SYANKA
PO VREME NA PАLNI SLАNCHEVI ZATАMNENIYA
Алексей Стоев, Пенка Мъглова
GROUND COORDINATE RESEARCH IN THE LUNAR SHADOW BAND
DURING TOTAL SOLAR ECLIPSES
Alexey Stoev, Penka Maglova
Abstract: The results of astrometric observations of the total solar eclipse on 11 August 1999 are
presented in the paper. Static mode of measurements has been used. The needed geographic and geodetic
data used at the observational experiment are discussed. An estimation of the accuracy of the determined
boundaries of the Lunar shadow band during the August 11, 1999 total solar eclipse is made. Influence of
the obtained data for optimization of the following total solar eclipses ephemerides is also estimated.
Keywords: total solar eclipse (TSE), Lunar motion, astrometric observations of TSE, coordinate
measurements of the Lunar shadow
Ключови думи: пълно слънчево затъмнение (ПСЗ), движения на Луната, астрометрични
наблюдения на ПСЗ, координатни измервания на лунната сянкa

Въведение
Днес, движенията на Земята и Луната са определени с висока точност чрез
теоретичните и наблюдателни методи на астрономията. В същото време, съществуват
редица фактори в Слънчевата система, чието влияние върху системата Земя–Луна–
Слънце се проявява при продължителни периоди от време (няколко стотин години и
повече). Ето защо точните обстоятелства на предстоящите слънчеви затъмнения се
изчисляват едва няколко години преди настъпването им и се проверява чрез точни
наблюдения по време на самото явление [1]. Частичните слънчеви затъмнения с малка
фаза не представляват интерес за астрономите. Но частични затъмнения с голяма фаза
вече предизвикват внимание, особено у тези специалисти, които се занимават с
изучаването на движението на Луната и Земята. Пълните слънчеви затъмнения
астрономите наблюдават задължително, като за това много често се налага да се
организират далечни и продължителни експедиции. При това, 2–3 седмици преди
затъмнението трябва да се пристигне на мястото на бъдещите наблюдения, за да се
монтира и юстира научната апаратура.
Астрономическите експедиции, които се отправят в ивицата на пълното слънчево
затъмнение са снабдени с високоточни наблюдателни инструменти, предназначени за
изпълнение на плануваните научни задачи. Тези инструменти имат сравнително неголеми
размери, удобни са за транспорт и за бързо сглобяване и настройване в работен режим.
Монтирането и проверката на работата на всички тези уреди не продължава повече от 10 –
12 дни. В научния комплекс винаги са включени точни часовници (с точност 0.1 сек.),
система за проверка на техният ход, електронни хронометри с точност 0.01 сек., а така
също и универсални инструменти, с които могат да се определят точните географски
координати на мястото на наблюдение, в това число и високоточни GPS приемници.
Движения на системата Земя – Луна
Една от най-важните задачи при наблюдениятана пълни слънчеви затъмнения е
уточняването на теорията за движение на Земята и Луната. Небесната механика е създала
достатъчно добра математическа и физическа основа за определянето на основните
кинематични и динамични параметри системата Земя–Луна [2]. Въпреки нейното
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съвършенство, тя се нуждае от периодичен контрол и уточняване на числовите поправки в
системата от диференциални уравнения, които описват движенията. За основа на тези
поправки се използва определянето на точните видими положения на диска на Слънцето
заедно с Луната, което е възможно само по време на слънчеви затъмнения. За тази цел се
фотографират частичните фази на затъмнението до и след края на неговата пълна фаза,
като при това моментите на получаването на фотографии се фиксират с голяма точност
(не по-малка от 0.1 сек.). На сериите последователно получени снимки затъмненото
Слънце изглежда като сърп (виж Фиг. 1). Измервайки размера и ориентацията на тези
слънчеви сърпове, могат да бъдат получени данни за взаимното разположение на
Слънцето и Луната и да се изследват те за някакви малки
отклонения в движението на двете тела (Фиг. 2).
За фотографирането на слънчевите сърпове се използват
фотоапарати, CCD-камери, видеокамери с дългофокусни
обективи, така че диаметрите на фотографските изображения на сърповете да не бъдат по-малки от 20 мм. Колкото
по-големи са размерите на слънчевите сърпове, толкова
по-точно те могат да бъдат измерени. Определянето на
точните моменти на четирите контакта на пълното
слънчево затъмнение, т.е. моментите на началото и края
на частичното и пълно
Фиг. 1. Последователни
затъмнение се осъществява
фотографии на пълното
от електронни устройства
слънчево затъмнение на
за запис на информацията.
11 август 1999 г.
Самите контакти се фиксират визуално и чрез фото- и видео- заснемане.
Слънчеви затъмнения
Слънчевите затъмнения са възможни само при
новолуние, когато Луната преминава между Слънцето и
Земята, при това не при всички новолуния. Причината за
Фиг. 2. Първи и четвърти
това е фактът, че Луната може да се отдалечи от
контакт на пълното слънчево
еклиптиката (видимият път на Слънцето около Земята) на
затъмнение на 11 август 1999 г.
ъглово отстояние 5°,2. Другата причина за сравнително
малкият брой затъмнения е почти еднаквият ъглов размер на видимите дискове на
Слънцето и Луната – около 0°,5.
Слънчевите затъмнения не могат да се наблюдават от всяка една местност на земята
през деня. Причината за това е в сравнително малките размери на Луната, която не може
да скрие Слънцето за цялата осветена част на Земята. Слънцето е 390 пъти по–далеч от
Луната за земен наблюдател, но неговият линеен
размер (1 392 000 км) е почти 400 пъти по-голям
от този на Луната (3476 км). Поради тази причина
осветената от слънчевите лъчи Луна образува в
пространството сходящ конус на лунната сянка,
който е обкръжен от разходящ конус на лунната
полусянка. Когато тези конуси се пресекат със
земната повърхност, то на тази територия протича явлението слънчево затъмнение. От
местата върху земната повърхност, които се оказват в конуса на лунната сянка се
наблюдава пълно слънчево затъмнение (дискът на Слънцето е покрит изцяло от диска на
Луната). Там, където върху повърхността попада лунната полусянка, протича явлението
частично слънчево затъмнение (слънчевият диск е частично покрит от този на Луната).
Освен това, от разни места на земната повърхност Луната се вижда проектирана на
различни места върху небесната сфера. Това ъглово преместване се нарича паралактично
(от гръцки „паралаксис” – отклонение). Имайки предвид диаметъра на лунната сянка и
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полусянка, падащи върху повърхността на Земята, паралактичното преместване може да
достигне 1°.
Степента на закриване на Слънцето от Луната се нарича фаза на слънчевото
затъмнение и се измерва с отношението на закритата част (d) на диаметъра на слънчевия
диск към целият диаметър на Слънцето d Слънце, т.е. фазата на слънчевото затъмнение може
да се изрази чрез

и е стойност, изразена винаги с десетична дроб.
За произволен момент на затъмнението, фазата може да бъде изчислена по радиуса
на лунния (rлун) и слънчевия (rсол) диск и ъгловото разстояние (σ) между техните центрове.
И тъй като dСлънце = 2rСлънце, d = rСлънце - b, а b = σ — rЛуна, то d = rЛуна + rСлънце — σ, то
фазата на слънчевото затъмнение може да се опише с формулата:

В зоната на лунната полусянка, където протича частично слънчево затъмнение,
rЛуна < rСлънце - σ. Ето защо, rЛуна + rСлънце - σ < 2rСлънце , т.е. винаги фазата на затъмнението Ф
< 1 и тя намалява по посока на външната граница на зоната на затъмнението. На самата
външна граница се наблюдава докосване на слънчевия и лунния диск, следователно е
изпълнено σ = rЛуна + rСлънце, а фазата Ф=0. Извън тази граница, затъмнението не се
наблюдава. Следователно, слънчевите затъмнения принадлежат към т. н. оптични явления.
Лунната сянка и полусянка имат овална (елиптична) форма върху земната повърхност.
Тази овална форма зависи от положенията на Слънцето и Луната над хоризонта.
Поради физическото движение на Луната от запад на изток, нейната сянка и
полусянка бързо се придвижват по земната повърхност в същото направление,
отклонявайки се малко или много на север или юг. Съвкупността от териториите, по които
пробягва лунната сянка, образува върху Земята своеобразна картина, която в
астрономията се нарича ивица на пълната сянка. В средата й се намира централната линия
на затъмнението (Фиг. 1). От централната линия по време на затъмнението се наблюдава
симетрично покриване на слънчевия диск от лунния. В средата на затъмнението двата
диска съвпадат, тяхното взаимно разстояние σ = 0 и най-голямата фаза на затъмнението
може да се изрази чрез

като продължителността на пълната фаза зависи от съотношението на радиусите на
дисковете на двете тела.
При rЛуна = rСлънце дори най-голямата фаза Ф = 1 продължава по-малко от една
секунда. При най-благоприятните условия, когато rЛуна = 16',8 (Луната е в перигей) и
rСлънце = 15',8 (Земята е в афелий) (което е възможно само в края на юни и началото на
юли), rЛуна / rСлънце = 1,06, най-голямата фаза на пълното слънчево затъмнение Фmax = 1,03,
а самото пълно затъмнение продължава не повече от 7,5 мин.
Паралактичното преместване на Луната, поради което покриването на слънчевия
диск протича асиметрично се наблюдава най-добре на границата на ивицата на пълната
сянка. При вътрешно докосване на слънчевия и лунния диск, ъгловото разстояние (σ)
между техните центрове σ = rЛуна - rСлънце и пълното затъмнение продължава един миг.
Най-голямата му фаза се изчислява по формулата:

Ширината на ивицата на пълната сянка не е еднаква по цялата й дължина, тъй като
зависи не само от диаметъра на лунната сянка, падаща върху земната повърхност, но и от
височината на Слънцето над хоризонта, която е различна в разните места на ивицата на
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тоталитета. Големината на ивицата на лунната сянка върху земната повърхност се
обуславя от взаимните разстояния между Земята, Луната и Слънцето по време на
затъмнението.
В произволна местност от земната повърхност
слънчевото затъмнение започва и завършва в произволни
моменти време, а неговите обстоятелства, в това число и
продължителността му зависят от скоростта и посоката на
движение на лунната сянка (или полусянка). Обикновено,
предварително изчислените обстоятелства на конкретното
затъмнение се нанасят върху географска карта, която след
това вече се нарича карта на слънчевото затъмнение
(Фиг. 3). Изчисляването на всички обстоятелства на
слънчевото затъмнение за различни местности върху
Земята има сложен характер, тъй като скоростта на
лунната сянка (и полусянка) върху земната повърхност
Фиг. 3. Обстоятелства на
зависи
от големината и посоката на геоцентричната
пълното слънчево
скорост
на Луната, от географската ширина на
затъмнение на 11 август
конкретната местност и от ъгъла на наклона на конуса на
1999 г.
лунната сянка към земната повърхност. Ако движението
на Луната и въртенето на Земята около оста й са в една посока, то лунната сянка се
премества по земната повърхност със скорост vсянка= v - vо , където v е геоцентричната
скорост на Луната, а vо линейната скорост на земната повърхност по посока на
движението на лунната сянка.
Най-голямата възможна продължителност на пълната фаза на затъмнението е
възможна само при максимален диаметър на лунната сянка Dсянка = 270 км и само в
екваториалната зона на Земята. В тази област на Земята линейната скорост на точките от
земната повърхност е най-голяма и на самия екватор е равна на vо = 0,47 км/с.
Максималният диаметър на лунната сянка е възможен при минимално геоцентрично
разстояние на Луната, когато нейната скорост е равна на v = 1,08 км/с. Ето защо, найголямата възможна продължителност на пълната фаза на слънчево затъмнение е
τmax= Dсянка / v - vо = 270 / 1,08 – 0,47 = 443сек. = 7м 23сек.,
а точното пресмятане дава следната стойност: τmax= 451сек. = 7м 31сек.
Основни характеристики на слънчевите затъмнения
Основния ход на затъмнението се характеризира с поредица от величини, които се
наричат беселови елементи на затъмнението. С тяхна помощ може да се изчислят
условията на видимост за конкретното затъмнение в произволна точка на Земята.
Основните характеристики на видимостта на слънчевото затъмнение в различни места от
земната повърхност се нанасят на географската карта във вид на линии, изобразяващи
еднакви стойности на отделните му параметри (т. н. изолинии), Фиг.1. Всички те могат да
бъдат описани като:
Изохрони на началото (или края) на частичното слънчево затъмнение – това са
изолиниите, съединяващи точките от земната повърхност в които се наблюдава
едновременно началото (край) на частичното затъмнение.
Изохрони на най-голямата фаза – това са линии, преминаващи през точки от земната
повърхност, в които едновременно настъпва най-голямата фаза на затъмнението.
Изофази на най-голямата фаза – линии, преминаващи през точки от земната
повърхност с еднаква най-голяма фаза на затъмнението. Изофази на пълната фаза
наричаме линиите, преминаващи през точки от земната повърхност с пълна фаза на
затъмнението (Ф=1,00). Между изофазите на пълната фаза лежи ивицата на лунната сянка
или ивицата на пълно слънчево затъмнение (ивица на пълната фаза). В средата на ивицата
на сянката преминава линията на централното затъмнение и там големината и
продължителността на пълната фаза на затъмнението са максимални. В моментите на
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начало и край на частичното затъмнение се случва и външното докосване на лунния и
слънчев диск. Положението на точките на докосване на слънчевия диск се определят с
позиционен ъгъл Р, върхът на който се намира в центъра на слънчевия диск и се отчита от
северния му край обратно на часовниковата стрелка.
Изохрони на началото (края) на частичното затъмнение – това са точки от земната
повърхност, от които докосването на дисковете на Слънцето и Луната се наблюдава при
еднакъв позиционен ъгъл. На картата се нанасят също и границите на видимост на
слънчевото затъмнение
Методи за изчисляване на обстоятелствата на слънчевите затъмнения
Съществуват аналитични, графични и полуграфични методи за изчисляване на
затъмнения. Приетият днес аналитичен метод за изчисляване на обстоятелствата на едно
затъмнение е разработен от Ф. Бесел. Неговата същност се състои в това, че по
координатите на центровете на Слънцето и Луната и техните радиуси се съставят
уравнения на конични повърхности, допирателни към повърхността на тези светила.
Решавайки тези уравнения съвместно с уравнението на земната повърхност (приемана за
сфероид), се получават линии на
пресичането на конусите на лунната
сянка и полусянка със земната
повърхност. Тези линии са изохрони
на началото и края на пълното и
частично слънчево затъмнение.
Решението
на
системата
от
уравнения води до определянето на
географските координати на точките
от земната повърхност, свързани с
изолиниите (Фиг. 4). Точността на
определяне
на
географските
координати не трябва да бъде помалка от 0',1. Уравненията на
коничните повърхности на лунната
Фиг. 4. Ивицата на пълната сянка на
сянка и полусянка и уравнението на
пълното слънчево затъмнение
земния сфероид имат най-прост вид
в
правоъгълна
геоцентрична
координатна система, която се нарича Беселова правоъгълна координатна система.
Определяне на границата на лунната сянка
Наблюденията на границата на лунната сянка имат важно значение за
оптимизирането на теорията на движението на Луната. Астрометричните задачи, правени
по тази тема са свързани с определяне на точното движение на Слънцето (Земята) и
Луната. Тези наблюдения се извършват от няколко групи, състоящи се от по 10
наблюдатели. Всяка група се разделя на подгрупи от 2 човека. Пунктовете за наблюдение
за всяка подгрупа са в местности, разположени близо до границата на ивицата на пълната
фаза. В предварителната фаза на организация на наблюденията това не е трудно да се
направи по картата на слънчевото затъмнение и неговите обстоятелства, дадени в
табличен вид. Пунктовете за наблюдение на всяка подгрупа трябва да се изберат върху
равнинна местност, перпендикулярно на границата на лунната сянка с разчет, три пункта
да са в ивицата на пълното затъмнение, а другите два – извън нея. При пет подгрупи,
взаимните разстояния между наблюдателните пунктове са с големина около 1 км, така че
най-отдалечените от границите на лунната сянка да са на 2 км навън и съответно 3 км
навътре в ивицата на пълната фаза. По всяка вероятност, един от наблюдателните
пунктове ще се окаже на самата граница на пълната сянка. За всеки пункт се определят
точните географски координати посредством наблюдения на Полярната звезда или с GPS.

67

Задачата на наблюдателите се свежда до регистрацията на вида на затъмнението, т. е.
било ли е то частично с голяма фаза или пълно. При пълно затъмнение е необходимо да се
регистрира неговата продължителност в секунди. За тази цел е добре да се използва
секундомер, който трябва да се стартира в момента на начало на затъмнението и да се
спре в неговият край. Безусловно, колкото повече наблюдатели бъдат привлечени в този
род наблюдения, толкова по-точни резултати ще бъдат получени от групата. Ето защо,
всяка подгрупа трябва да се състои от двама независими наблюдателя, всеки от които да
провежда наблюдения и води записи самостоятелно, без да се консултира със своя партньор.
Наблюдателна астрометрична програма
По време на пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 г. бе планирана и
изпълнена следната астрометрична програма [3]:
1. Определяне на точните моменти на настъпването на основните контакти на
затъмнението;
2. Фотографиране на слънчевите сърпове по време на различните моменти от
частичните фази на затъмнението;
3. Определяне на границата на ивицата на пълната сянка на Луната по повърхността
на Земята;
4. Хронометрия на моментите на появяване на т. н. „броеница на Бейли” в началото и
края на пълната фаза на затъмнението.
Определянето на първия и последния контакт на лунния и слънчевия диск е
направено по три различни начина – визуално, фотографски и с видеокамера, което
увеличава точността на измерванеията. Визуалните наблюдения на първия и последния
контакт зависят от оптичната сила на инструмента, от опита и индивидуалните особености
на наблюдателя, поради което са ненадеждни и са само съпътстващи в астрометричната
програма. Значително по-уверено и с голяма точност са фиксирани визуално и са
определени времената на втория и третия контакти на явлението „пълно слънчево
затъмнение”.
Астрономически наблюдателен инструментариум
Телескоп (рефлектор) 150/2250 мм с фотокамера, телескоп (рефрактор) 80/1200 мм с
фотокамера, кварцов часовник с точност на измерването 0.01 сек., GPS приемник
“Magelan”, Теодолит Theo 020, барометри, термометри и психрометри, фотоленти Kodak T
– Max 100, видеокамера “Panasonic”, дигитални хронометри с точност 0.1 сек.
Получени данни и обработка
Направени са 22 качествени фотографии на слънчевите сърпове по време на
частичните фази на затъмнението с телескоп 150/2250 мм. Използван е методът на Минарт
(т. н. функция на тетивата) за определяне на елементите на затъмнението.
Направени са 12 окомерни оценки на настъпването на І и ІV контакт на
затъмнението, както и появяването на „броеницата на Бейли”. Тези оценки се осредняват
и получената стойност се приема за истинска.
Определени са географските координати на точка, принадлежащи на истинската
южна граница на лунната сянка.
В интервал една минута са измервани температурата, барометричното налягане и
влажността по време на пълното слънчево затъмнение. Данните са използвани за
определяне на коефициента на астрономическа рефракция на атмосферата.
Резултати
Получени са точните моменти на контактите на пълното слънчево затъмнение на
11.08.1999г: ТI=12h45m12s,TII=14h10m08s, TIII=14h12m29s, TIV=15h32m16s. Продължителността
на пълната фаза на затъмнението е 141 сек.
Точните моменти на появата на „броеницата на Бейли” преди началото на пълната
фаза на затъмнението и след края й са: Т1=14h10m04s, T2=14h12m31s.
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Определена е границата на ивицата на пълната сянка на Луната по повърхността на
Земята – южно от гара Богданци и северно от гара Хърсово с точка с географски
координати φ=43°36′25″ и λ=26°50′35″. Констатирано е отместване на ивицата на
тоталитета с 1 200 м южно от точката, определена по предварително публикуваните
ефемериди. Използваният режим на GPS измерванията е статичен.
Заключение
Астрометричните наблюдения на явлението „пълно слънчево затъмнение” на 11
август 1999 г. позволи да се изследва точността на предварително изчислена ефемерида.
Предварителното планиране на наблюденията и реализирането им при условията на
максимална линейна фаза 1.013 предостави възможност да се получи набор от прецизни
оценки на моментите на контакт и отлични фотографии на частичните фази на
затъмнението. Обработката на визуалните, фотографски и видеометрични наблюдателни
данни показа, че разликата между предварителните ефемериди и моментите на реалната
фазова еволюция на пълното слънчево затъмнение е в границите на 4 секунди.
Получените данни могат да се използват за оптимизиране на ефемеридите на
следващи пълни слънчеви затъмнения.
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ВЛИЯНИЕ НА ХЕЛИОФИЗИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ВЪЗДУХА В ПЕЩЕРИТЕ
VLIYANIE NA HELIOFIZICHNITE PROCESI VARHU TEMPERATURATA NA
VAZDUHA V PESHTERITE
Пенка Мъглова, Алексей Стоев
CAVE AIR TEMPERATURE RESPONSE TO HELIOPHYSICAL PROCESSES
Penka Maglova, Alexey Stoev
Резюме: Промените в температурата, свързани с хелиофизичните процеси се проявяват
като реакция дори в такива консервативни среди каквито са обемите на карстовите пещери.
Според общоприетия температурен модел карстовите пещерни системи са съставени от
три главни зони: хетеро термична зона близо до повърхността, ненеаситена хомотермична зона
и зона на константните температури. Във всяка зона температурите на въздуха, водата и
скалата се стремят към равновесие. Следователно топлинният обмен между въздуха, водата и
стените е основният процес, протичащ в трите зони.
Средногодишните температури на въздуха в зоната на константните температури за 4
благоустроени пещери в България (географска ширина φ=42.50°, географска дължина λ=25.30°)
са изследвани за период от 36 години (1968 – 2003). Използвани са ежедневните температури,
измерени по обед за пещерите Ледника, Съева дупка, Снежанка и Ухловица. Пещерите са
разположени на различна географска и надморска височина.
Температурите в зоната на константните температури са сравнени с температурите на
повърхността, регистрирани от метеорологичните станции, разположени близо до пещерите –
съответно в градовете Враца, Ловеч, Пещера и Смолян.
Пещерите Хансен, Средна и Тимпаногос от Националния паметник „Пещерата Тимпаногос”,
Юта, САЩ също са изследвани за сравнение (географска ширина φ=40.27°, географска дължина
λ=111.43°).
Намерено е, че корелацията между редовете от температурина въздуха в пещерте и броя
на слънчевите петна е по-добра отколкото тази между температурата на въздуха и индексите
Аpmax; че температурата в зоната на константните температури е по-скоро свързана с първия
пик в геомагнитната активност, който се свързва с избухване на маса от короната на слънцето,
отколкото с втория, който е по-висок и се свързва с високоскоростните потоци от коронални
дупки.
Нашите резултати мога да помогнат в изучаването на топлообмена между повърхността
и въздуха в обема на пещерата и неговото влияние върху пещерните екосистеми.
Ключови думи: пещери, климат, слънчева и геомагнитна активност, пещерна атмосфера,
микроклимат
Keywords: Caves, climate, solar and geomagnetic activity, cave atmosphere, microclimate

1. Introduction
Solar irradiance is the ultimate source of energy that powers the terrestrial climate system
and enables the biosphere. Solar activity influences all natural processes and phenomena
including Karst and cave formation and their evolution.
To study the solar activity influence on structural components of Karst and caves it needs
constant monitoring of the air temperature and physical parameters of the cave – rock
temperature, condense processes, heat exchange, growth of speleothems, etc.
Caves are usually developed in karst massifs – a special type of landscape that is formed
by the dissolution of soluble rocks, including limestone and dolomite. That is why karst more
faithfully preserves a record of environmental changes than most other geological settings.
Karst systems are composed from three main zones: heterothermic zone near the surface,
unsaturated transitional zone and zone of the constant temperatures (ZCT), which secure the heat
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and humidity transport from and towards the cave atmosphere. Air, water and rock temperature
tend to equilibrium in each zone. Therefore, heat exchange between air, water and walls is the
dominant process acting in all three zones.
The atmosphere of caves is generally included in the processes that happen in the external
atmosphere. Circulation of the air in caves is a fragment of the most general circulation of the air
in the atmosphere. Even such conservative media as the air volumes of Karst caves response to
the variations of climate and solar and geomagnetic activity.
The relation solar activity – regional climate is well studied from observations of the Sun
in astronomical observatories and registration of meteorological conditions in the Earth’s
atmosphere in meteorological stations.
It is also well known that basic reason for global climate changes are changes in the
Earth’s cloud cover. High negative correlation is ascertained between galactic and solar cosmic
ray fluxes and the tropospheric temperature.
It comes into evidence that the more long lasting powerful active events on the Sun, the
larger number of days without clouds on Earth, and the higher temperature of the surface
boundary layer.
Speleothems are secondary mineral deposits formed in caves. They are used for
estimation of past climate conditions. Studying the evolution of secondary Karst formations, we
find direct connection between their enlargement and the cave air temperature. On the other
hand, we know about the direct connection between cave air temperature and solar activity.
Thus, we can define an indirect index of solar activity, determining the influence of solar activity
on formation and enlargement of secondary Karst formations.
Climate changes over the last two glacial periods - a quarter million years - are presented
by the calculated temperatures from various speleothem records from all over the world caves at
the NOAA Paleoclimatology web site (Fig. 1).

Fig. 1. Raw speleothem temperature records (“delta oxygen 18″ (∂18O) values, which are
converted into temperatures)
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The speleothems give us a record of what is called the “delta oxygen 18″ (∂18O) values,
which are converted into temperature values.
This is based on the average d[delta]18O/dT
relation in modern precipitation (~0.6‰ °C-1), and the water-calcite fractionation that
accompanies speleothem deposition (~-0.24‰ °C-1).
2. Cave weather climate
The weather in cave can be defined as the present state of the atmosphere in an area with
respect to heat, wind, pressure, and moisture. Heat is the most important since changes in heat
quite often bring changes in the other parameters. Weather on the surface is driven by the Sun,
which heats some areas of the Earth more than others. Temperature differences lead to pressure
differences, which lead to winds and precipitation. Heat exchange is the most important factor
for changes in the weather of a dark sunless cave. Significant amounts of heat can enter a cave in
four possible ways: from the overlying rock, from the underlying rock, from air flowing into the
cave or from water flowing into the cave. Not only does inflowing air affect cave temperature,
but it is also affects cave humidity. Natural cave humidity is about 95-100%. Cold air is usually
dry, and when it enters the cave environment and warms it becomes even drier. Some areas
could reach humidity as low as 60%. The drier air evaporates water from the cave environment,
further cooling the cave since evaporation requires large amount of heat.
The greatest harm to the cave itself may come from the evaporation, which takes place in
the winter when rising barometric pressure forces this colder, drier air into the cave. Many of the
cave’s speleothems are directly dependent on the amount of water available. Stalactite growth
may be slowed or even stopped because of the less dripping water. Mineral deposits in the cave
also reply on the stability of the cave environment. Unnatural changes can affect the mineral’s
growth, crystal structure, and even the type of mineral deposits [1]. Aragonite (in the form of
popcorn or frostwork) tends to form in preference to calcite in areas with high evaporation rates.
The cave fauna has adapted to living in a stable environment that does not undergo many
fluctuations. Even the smallest temperature changes can have dramatic impacts.
Most caves exhibit enough variations of the temperatures and humidity during periods of
extreme temperature fluctuations on the surface and warrant serious investigation [2,3,4].
Although temperature readings within many show caves have been taken, little research has been
conducted to determine what effects the modifications and human presence in the cave are
having on the cave climate and environment.
Temperature, past precipitations, nature of soil and vegetation cover, pollution, air
composition, glaciation, fluvial erosion and deposition, and groundwater flows can be usually
read by different techniques (luminescence for example) from cave speleothems and deposits.
The obtained time series are with duration of hundreds of thousands years and should be
calibrated by instrumental records. Thus, large number of global change parameters can be
reconstructed.
Calcite speleothems frequently display luminescence that is produced by calcium salts of
humic and fulvic acids derived from soils above the cave. The soil temperature depends mainly
on solar infrared and visible radiation in case the cave is covered only by grass, or on air
temperature in case the cave is covered by forest or bushes. Usually several centres of organic
compounds and inorganic ions activate luminescence of the sample and the measured spectrum
is a sum of the spectra of two or more of them.
Luminescence analysis of cave speleothems reveal microzonality of their structure.
Densitograms of the luminescence intensity can be transformed in time series, which enables
dating of the secondary Karst formations. Enlargement of speleothems from the cave Duhlata,
near the village of Bosnek, Pernik municipality has been investigated using this methodics. The
obtained time series embraces about 22 000 years. Its resolution is 5 steps for a year and it gives
an information about the characteristics of the 11-year cycles of Solar activity in the past
(phases, periods, epochs of minimum and maximum). This is also very important for the
mechanisms of solar magnetic field generation.
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Fig. 2. Cave speleothem and densitogram of luminescence intensity

3. Experimental data
We used the data of four show caves related to a 36 year period (1968 – 2003). Those
caves are situated at different altitude and geographic latitude.
The caves were formed in the limestone around 400 000 years ago.
Air temperature in the ZCT is daily measured, at noon, by mercury thermometers with an
accuracy of 0.1qC. Everyday data have been averaged and monthly and yearly mean values of
the air temperatures have been derived [5].
Data for the air temperature outside the caves have been taken from meteorological
stations situated near about the caves: in the towns of Vratsa (Ledenika cave), Lovech (Saeva
dupka cave), Peshtera (Snezhanka cave) and Smolyan (Uhlovitsa cave), National Institute of
Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.
Timpanogos Cave National Monument protects three interlinked limestone caverns Hansen Cave (elevation 1920m), Middle Cave, and Timpanogos Cave. The caves are relatively
new - they were formed along fractures in the limestone around 200 000 years ago and are still
actively changing.
The temperatures in Hansen Cave, Middle Cave, and Timpanogos Cave (Carmell Falls and
Lower Passage) have been taken from the Western Regional Climate Centre
(http://www.nps.gov/tica/RMweb/MonitoringData.html).
For the 1991- 2000
period data were collected every 2 hours by a Campbell Scientific network. The annual average
temperatures on the surface, for the same period of 36 years (1968 – 2003) have been taken from
the Timpanogos Cave Station, UTAH (428733).
Mean annual Sunspot Number and Apmax indices have been taken from the National
Geophysical Data Centre, Boulder, CO.
4. Methods of the research
In order to assess trends in the examined air temperatures, linear regression is applied.
Seasonal fluctuations of the mean annual air temperature in the ZCT of the caves have
been identified by Fourier analysis, which could be applied as the time series is with equally
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spaced values. The same analysis has also been applied for the Sunspot number and Apmax
indices (representatives of the solar and geomagnetic activity) for the same period of data
available (Fig. 3).
Seasonal patterns of both the air temperatures in the ZCT in every cave, and Sunspot
number and Apmax indices have been examined via autocorrelograms.

Fig. 3. Annual Sunspot number ( ) and Apmax (R) indices (representatives of the solar and
geomagnetic activity) for the investigated period of time

In order to uncover the correlations between air ZCT temperatures in the caves and solar
and geomagnetic activity, cross-spectrum analysis has been applied.
5. Results and discussion
The air ZCT temperature and Sunspot number or Apmax indices for the period of 36
years, for the caves Saeva dupka, Snezhanka, Ledenika and Uhlovitsa are simultaneously
presented as two dimensional scatterplots obtained by using the programme STATISTICA. The
curves are very similar and some of them are mutually shifted. Here we show plots only for the
Uhlovitsa cave (Fig. 4 and 5). All the maxima in the temperature coincide or lag the respective
Sunspot or Apmax maxima by a period of 1-3 years. tqZCT is rather connected with the first peak
in geomagnetic activity, which is associated with transient solar activity, i.e., coronal mass
ejections (CMEs) than with the second one (Fig. 5), which is higher and connected with the
recurrent high speed streams from coronal holes [6].

Fig. 4. Mean annual air ZCT temperature (○)
versus Mean annual Sunspot Number (■) for
the 1968 – 2003 period, for the Uhlovitsa cave,
Bulgaria
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Fig. 5. Mean annual air ZCT temperature
(○) versus annual Apmax indices (■) for the
1968 – 2003 period, for the Uhlovitsa cave,
Bulgaria

By the Fourier analysis we have uncovered two recurring cycles in the temperature time
series for the four caves – with a period of about 10 years, and a small one - about 5 years.
The 10 year periodicity coincides with the mean cycles of solar and geomagnetic activity.
The cycle with a period of 5 years in the yearly mean air temperature in the ZCT of the
examined caves coincides with that found by Komitov and Valev [7,8] for the yearly mean and
minimal temperatures in Bulgaria, respectively.
Autocorrelation functions show that the periodicities in the examined period are of 10
years in the time series of ZCT temperatures ofSaeva dupka, Snezhanka and Ledenika cave as
well as of the Sunspot Number. For the Uhlovitsa cave the periodicity is 11 years and for the
geomagnetic activity it is 9 years.
It has been found by cross-spectrum analysis that the correlation between temperature
time series and sunspot number is closer than that between the cave air temperature and Apmax
indices [9].
We can compare altitudes, periodicities in the tqZCT, phase shifts of the temperature and
sunspot time series, and correlation coefficients obtained for the studied caves (Table 1).
Table 1
Cave

Saeva dupka
Snezhanka
Ledenika
Uhlovitsa

Altitude, m

320
540
1260
1480

Periodicity in tqZCT,
Years
10
10
10
11

Phase shift,
Years
3
1
0
0

Correlation coefficient
at 0.05 level of
statistical significance
r = 0.8253
r = 0.7292
r = 0.7172
r = 0.8021

The course of the air ZCT temperature and the surface temperature recorded at
meteorological station situated near about the respective cave have been investigated for a period
of 36 years, for the caves Saeva dupka (Lovech ), Snezhanka (Peshtera), Ledenika (Vratsa) and
Uhlovitsa (Smolyan, Fig. 6), Bulgaria. Temperatures in the Hansen Cave, Middle Cave, and
Timpanogos Cave (Carmell Falls and Lower Passage, Fig. 7) have been plotted for the 1991 –
2000 period. Mean annual surface temperatures of the Timpanogos region for the same period of
36 years (1968 – 2003) used for Bulgarian caves have been also studied.

Fig. 6. Mean annual air ZCT temperature (○)
versus Mean annual surface temperature (■)
recorded at meteorological station situated near
about the the Uhlovitsa cave (Smolyan), Bulgaria,
for the 1968 – 2003 period.

75

Fig. 7. Air temperatures in the
Timpanogos cave (Carmell Falls (∆) and
Lower Passage (■)), Utah, USA
for the 1991 – 2000 period.

Decreasing trends in the air temperatures of all the examined caves have been identified,
except for the Ledenika cave, which is an ice cave. On the contrary, increasing trends in the air
temperatures on the surface, measured at the meteorological stations near about the caves, have
been identified. This is in accordance with increasing trends in the extreme temperatures in
Southern Bulgaria (Uhlovitsa cave), during the 1931-2000 period and expectations for wormer
climate [10]. But caves are situated in different climatic zones - Temperate Continental
(Ledenika and Saeva dupka), Ttransitional and Continental (Snezhanka), and Continental and
Mediterranean (Uhlovitsa) [11]. Timpanogos Cave System is in a zone with wet continental
climate. We have discussed that increasing or decreasing trends exist in absolute minimum or
maximum temperatures in different climatic zones. For the Ledenika and Saeva dupka caves
(Temperate Continental climate) the absolute minimum temperatures increase and absolute
maximum temperatures decrease. For the Timpanogos region decreasing temperature trend have
been identified.
Cave temperature decrease could be explained with the fact that the examined caves are
show caves. Because of the greater open entrances and artificial passages they experience greater
volume of airflow than the other caves. The dry surface air lowers the temperature of the cave air
and the drier air evaporates water from the cave environment, which further cools the cave. The
same mechanism of cooling has been previously noted at Lehman Cave [12], at the Greenbrier
Caverns [13] and at Wind Cave [4].
6. Conclusion
Cave air temperature response to climate and solar and geomagnetic activity have been
studied for the period of 36 years (1968 – 2003), for four show caves in Bulgaria. The mean
annual air temperatures in the zone of constant temperatures tqZCT have been compared with the
mean annual surface temperatures. Temperatures in Timpanogos cave system, Utah, USA have
been examined for comparison.
x The correlation between temperature time series and sunspot number is closer than that
between the cave air temperature and Apmax indices.
x tqZCT is rather connected with the first peak in geomagnetic activity, which is associated
with transient solar activity, i.e., coronal mass ejections (CMEs) than with the second one, which
is higher and connected with the recurrent high speed streams from coronal holes.
x Decreasing trends in the air temperatures of all examined show caves have been
identified, except for the Ledenika cave, which is ice cave. The dry surface air lowers the
temperature of the cave air and the drier air evaporates water from the cave environment, which
further cools the cave.
x On the contrary, increasing trends in the mean annual surface temperature recorded at
meteorological stations near about the caves in Bulgaria have been identified. But for the
Timpanogos cave system, USA the trend is decreasing. Surface temperature trends depend on the
climatic zone, in which the cave is situated.
x There is no apparent relation between temperatures inside and outside the caves.
Investigations of the Karst caves response to variations of the climate and solar and
geomagnetic activity shows that Karst systems very faithfully preserves a record of
environmental changes, which is very important for socializing of Karst objects and prognosis
of their future.
This work can contribute to studying the mechanisms of heat transport in the subsurface
and calibration of long period climatic data read from speleothems and deposits in caves. It is an
example of how the cave and its fragile ecosystem depend on the cave climate changes.
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ПАМУКЧИЙСКО СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННО ПОНИЖЕНИЕ
PAMUKCHIYSKO STRUKTURNO-DENUDATSIONNO PONIZHENIE
Димитър Владев
PAMUKCHIYSKO STRUCTURAL-DENUDATION DECREASES
Dimitar Vladev
Abstract: Object of study is the small Provadiisko structural denudation decreases. Indicated
limits morphological, geological and tectonic and geophysical characteristics of the drop. The main
objective of the study is related to the clarification of the morphogenesis of Pamukchiyskoto structural
denudation reduction through analysis of denudation surfaces and river terraces. In the final part
determine the stages of geomorphological evolution.
Keywords: leveled surfaces, river terraces, geomorphological evolution.

Памукчийсктото понижение е локална негативна морфоструктура, заложена и
развита в обхвата на изтегленото в субмеридионална посока плато Стана. За понижението
липсва конкретно структурно-геоморфоложко проучване, а за граничните форми на релефа
съществуват малък брой, предимно общогеоморфоложки изследвания. Основната цел на
настоящото проучване е свързана с изясняване механизма на заложение, формиране и
развитие на Памукчийското понижение.
МОРФОТЕКТОНСКО ПОЛОЖЕНИЕ

Морфотектонската изява на Памукчийското понижение се предопределя от
тектонски възел в района на платото Стана, в който по-изразителен е меридионален
разлом под с. Памукчии, разделящ валанжските от хотривските и баремските седименти, а
при самото село – хотривските от кватернерните пластове [1]. На повърхността понижение
личи като овал, леко издължен от североизток на югозапад, с размери по късата страна 2,2
кm и по дългата 3-4 km.
Фиг.1. Хипсометрични пояси в района на Памукчийското понижение

Дъното на понижението е развито в хипсометричния пояс 200-250 m., а ограждащите
склонове достигат височина до 423 m. (Фиг.1). На югоизток понижението продължава по
посока на Памукчийския боаз.
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На дешифровъчна картосхема, изготвена по аерофотоснимки, в пределите на
позитивната кръгова морфоструктура – платото Стана, както при по-дребен така и при по
едър мащаб, ясно се дешифрира втора, вътрешна на платото кръгова негативна локална
морфоструктура – Памукчийското структурно-денудационно понижение (Фиг.2).
Фиг.2. Дешифровъчна картосхема на района на Памукчийското понижение (по АФС, L-410)

Фиг. 3. Вододелна граница на Памукчийското структурно-денудационно понижение
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МОРФОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Границите на Памукчийското структурно-денудационно понижение могат да се
проследят по вододела на Памукчийския боаз - от долината на река Крива на СИ през найвисоката част на терена, заета с лозови насъждения, между селата Стоян Михайловски и
Памукчии, до кота 390,2 m, оттам на ЮИ през кота 417,6 m, по високата част над стръмния
склон на с. Памукчии до вис. Азмантарла (422,6 m), кота 400,5 m на Ю, през местността
Коджамезърлък, кота 193,6 m. След това вододела се спуска на ЮЗ и достига до р. Крива.
В очертаните граници Памукчийското понижение обхваща площ от 7,6 кm2 (Фиг.3).
Фиг. 4. Карта на действителните наклони в района на Памукчийското понижение

Проучваният регион се отводнява от малката рекичка Памукчийски боаз, която е с
дължина 3,6 km, надморска височина на извора – 210 m, на устието – 125 m и увес 85 m.
Хоризонталното и вертикалното разчленение в пределите на понижението се отличават
със следните стойности: за хоризонталното разчленение от 1-1,5 km/km2 по периферните
части на понижението до 3-3,5 km/km2 в централната и североизточната му част, а за
вертикалното до 180 m/km2.
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Действителните наклони на склоновете в различните части на Памукчийското
структурно денудационно понижение се променят в широки граници. С най-малки
стойности (между 1-3°) се отличават някои части от дъното на понижението, както и
заравнени повърхнини и отделни вододелни участъци, ограничаващи понижението от
север. С по-високи стойности (от 3-5°) са северозападните склонове на понижението,
заети с лозови масиви. Тектонски предиспонираното понижение е заобиколено от всички
посоки (с изключение на югозападната) със стръмни склонове с наклони под горния ръб
на понижението над 20° (Фиг. 4).
АНАЛИЗ НА ГЕОЛОГО-ТЕКТОНСКИ ДАННИ

В района на Памукчийското понижение се разкриват хотривски и баремски глинести
варовици и мергели (Разградска свита). Дъното на понижението е заето от холоценски
делувиални отложения. На места посочените скални пластовете са разкъсани от разломи [2].
През неоген-кватернера в резултат на разтягащи напрежения по локални радиални,
линейни и листрични разломи в района на Северобългарското сводово подуване се
извършва блокова диференциация. Един от отчленените по-големите блокове е платото
Стана. Морфоструктурното изграждане на платото продължава през плейстоцен-холоцена,
когато по структурния ръб и вътрешността му под влияние на импулсни разтягащи
напрежения и разломи се осъществява хлътване на терена в района на с. Памукчии
(Фиг.2). Така се залага и определя обхвата на Памукчийското понижение, като процеса на
дооформяне и развитие продължава и сега.
Фиг.5. Карта на изопотенциалите на енергията на релефа в района на
Памукчийското понижение

АНАЛИЗ НА ГЕОФИЗИЧНИ ДАННИ

Платото Стана (с Памукчийско структурно-денудационно понижение) се разполага в
близост до Търговишко-Провадийския гравитационен минимум, граничен сегмент между
Североизточномизийската гравитационна зона и Южномизийското гравитационно
стъпало. В територията са установени гравитационни стъпала от различен ранг [3].
В района на проучваното понижение е установена палеосеизмодислокация от
сеизмогравитационен тип. Формирането на Памукчийското понижение е станало на
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мястото на пресичащи се структури от I-ви и III-ти порядък. От взаимоотношенията на
седиментните материали по склона на понижението може да се предположи, че това
събитие е станало на прехода плейстоцен-холоцен. Историческите сведения, свързани с
разрушаването на крепоста Плиска през VIII в., потвърждават повишената сеизмичност на
района през вековете (Разградска сейзмична зона). За тази зона възможния максимален
магнитуд на земетресенията до 5,5 и интензитет до VII степен [4].
От изготвената изопотенциална карта (карта на тежинната сила) на района (Фиг.5)
може да се направи извод, че в платото Стана се разкриват максимални стойности на
тежестта (от 80-85 джаула) в два близко разположени района, като един от локалитетите
съвпада по площ съвсем точно с Памукчийското понижение. Нещо повече, понижението
се очертава като една от най-масивните структури в тази част от страната.
ГЕОМОРФОЛОЖКИ РЕПЕРИ

Миоцен-плиоценска денудационна повърхнина. Тя се открива най-високо под формата
на полукръг, затваряйки североизточната периферия на Памукчийското понижение. По
склоновете на понижението по посока на повърхнината се разкриват тектонски
предиспонирани малки свлачища и срутища. Южно от предполагаемите разломни линии,
повърхноста е формирана в синклинално залягащи аптски варовити пластове, които
завършват с пластово стъпало над денудационно-ерозионните склонове.
Плиоплейстоценски денудационно-акумулативни нива. Наблюдават се стъпаловидно
разположени (от 250 m до 180 m) в югозападната част на понижението, непосредствено по
двата склона на Памукчийският боаз. Те имат форма на прекъсната подкова, отворена на
север-северозапад, по южния склон на Памукчийското понижение.
Надзаливни речни тераси в обхвата на Памукчийското понижение не се откриват.
Ако са съществували такива, то те са били денудирани и унищожени или фосилизирани.
ИЗВОДИ

x Морфоструктурното залагане на локалното Памукчийско структурно-денудационно
понижение се осъществява на прехода плейстоцен-холоцен, когато под действието на
импулсни разтягащи напрежения и активни, пресичащи се в тектонски възел разломи, в
пределите на платото Стана се осъществява хлътване в района на село Памукчии.
x През холоцена затъването продължава, като се очертава обхвата на понижението. В
резултат на засилената активност на екзогенните процеси склоновете се денудират.
x Процесът на морфоструктурно изграждане не е приключил и продължава и днес, като
доказателства за това са:
- отразените в релефа тектонски движения и разломи, които личат като ясни пречупки
в надлъжния профил по долината на Памукчийския боаз и по-големите оврази;
- данните от изопотенциална карта (картата на тежинната сила) за района на
Памукчийското понижение;
- липсата на надзаливни тераси и засилената проява на свлачищно-срутищна дейност;
- сеизмичната активност на района, която е потвърдена и от сведенията на историци за
земетресение, предизвикало разрушаване на големи части от крепостта Плиска.
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УРБАНИЗАЦИОННИ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕЛЕФА В ПЕРНИШКАТА КОТЛОВИНА
URBANIZATCIONNI IZMENENIYA NA RALEFA V PERNISHKATA KOTLOVINA
Владимир Власков
URBAN CHANGES OF THE RELIEF IN THE PERNIK VALLEY
Vladimir Vlaskov
Abstract: The origination and grow of every town is a historical process in the period of which
it's influence on nature and its change are directly connected with its economical development, with the
manufacturing and industrialization , with the growth of the number of citizens, with the change in the
contractually constructive characteristics of the town infrastructure and living standards of the people. In
the presented exploitation we present the results of the research of the architectural (urban) change of the
relief (geomorphology of the town territories) in the Pernik Valley.
Keywords: urbaniazation, anthropogenic activities, hazard

Антропогенно въздействие върху природната среда, в това число и върху релефа
започва още с появяването на човек в древността. От средата на миналото столетие
мащабите на изменение на естествената морфоскулптура от различните човешки дейности
достигна такива размери, че въздействието им върху земната повърхност днес е сравнимо
като характеристики (Бондарев, 1974 [1]; Горшков, 1978 [5]; Розанов, 1985 [8], Тимофеев,
2002 [9]) с параметрите на въздействие на естествените природни процеси.
Промяната в динамичното равновесие на природната среда, най-вече върху релефа,
вследствие урбанизационните процеси, определя развитие на процеси, които при
естествените природни условия преди това не са съществували.
Пернишката котловина (фиг.1 – вкл. и малките Боснешка и Мещицка котловини) е
един от районите с най-значимо антропогенно изменение на естествения релеф и
формиращите го процеси на територията на България.

Фигура 1

Степента на антропогенната му трансформация е толкова мащабна и интензивна, че
не позволява естествената адаптационност на релефа да компенсира измененията и
определя трайна неустойчивост с необратими изменения в природната среда.
Градският (урбанистичният) релеф е основна геоморфоложка характеристика на
антропосферата, а градът като същност е главен елемент на държавната структура
(Лихачова, Тимофеев, 2002 [7]).
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Фигура 2

Той е продукт на съвременния човек и е следствие както от индустриалното и
икономическо развитие, така и от значителното нарастване на населението на планетата.
Урбанизацията на практика е необратима трансформация на релефа в рамките на
градската среда и има специфично развитие, независещо пряко от нормалните за
съответната среда естествени природни процеси. Измененията са не само морфокулптурни
– те засягат и микроклимата, почвената покривка, растителността и животинския свят.
Възникването и разрастването на всеки град е исторически процес в хода, на който
въздействието върху природната среда и нейното изменение са пряко свързани с
икономическото му развитие, промишленото производство и индустриализацията,
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увеличаването на броя на
жителите, промяната в строително конструктивните
характеристики на градската инфраструктура и бита на хората.
Създава се специфична антропогенна екосистема, която се превръща в основна среда
за живот на човека. Тя му осигурява градски тип жизнен стандарт, налага му нови условия
и свързаните с тях дейности.
В предишни наши разработки за този район на страната (Власков, 1999 [2], 2010 [4])
акцентирахме основно върху трансформациите на релефа вследствие развитието на
добивната и минно-добивната дейности.
В настоящата разработка представяме резултати от изследване на архитектурното
(урбанизационното) изменение на релефа в котловината (геоморфология на градска
територия) по примера на класификацията предложена от нас през 2003 г., (Власков, Вл. и
др. 2003 [3]) - (фиг. 2) .
През ранното Средновековие (ІХ-ХІІ век) градът е с важен отбранителен център на
западната граница на Българската държава.
В този период е изградена и крепостта „Кракра” над едноименния пролом, в чиито
предели е имало голям брой административни, стопански, жилищни и религиозни сгради
(фиг. 3).

Фигура 3 (снимка Вася Атанасова –Spiritia)

В последствие с падането на България под турско робство селището губи
значението си като главен административен център и в продължение на почти седем века
в котловината се е развивало само скотовъдство. Населението е било малобройно,
живеещо в няколко малки села. Антропогенното въздействие върху природната среда през
този период е съвсем незначително.
* *
*
„Градът – това е модел на обществото, което го създава. Той има удивителната
способност да отразява особеностите на района, в който се намира, на етноса живеещ в
тази част на съответната държава, на отраслите представени в неговата производствена
структура” (Лаппо, 1997 [6]).
Определение е много точно за Перник, който нараства и се развива стихийно, като
типично миньорско селище, прераснало по-късно в град. Достига пик на промишленото си
производство и нарастване на населението за кратък исторически период от време.
Мащабният добив на кафяви въглища, а по-късно и на варовик и доломит в
котловината трансформира напълно близо 40 % от площта на котловината и определя
ограничените възможности за териториалното разположение, разрастване и цялостно
развитие на града.
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В края на ХІХ век започва развитието на минно - добивната промишленост с
разработката на залежите кафяви въглища от палеогенските въглищни задруги в
котловината. Тогава Перник все още е село с население от около 1400 жители. През
следващите 30 години то нараства десетократно.
В началото на ХХ век са открити две ТЕЦ, построяват се множество
административни сгради в централната част на днешния град Перник, работнически
жилищни квартали Твърди ливади, Монте Карло, Инженерен и др. Започва изграждането
на канализационната и водоснабдителна мрежа В този период се формира и типичния за
миньорско и индустриално селище облик на Перник.
През 1929 г. той е обявен за град, а населението му наброява 13 500 души. Въпреки
това през първата половина на миналия век степента на урбанизационно антропогенно
натоварване в котловината е сравнително ограничено.
Въпреки уникалния урбогенез на всеки град, на неговото функциониране и
специфични структурно-конструктивни характеристики големите градове имат и доста
прилики в своето пространствено развитие, т.нар. структурни зони-исторически център,
централна, външна, първа и втора приградски зони и територия на влияние на градския
район.
Структуриране от този тип се наблюдава и при град Перник, който е един от найдългите по своята централна ос градове- 22 км. Значението на град Перник за региона и
страната в края на ХХ век се определя както от неговата големина,така и от относителния
дял на промишленото му производство в стопанството на България.
В географията и градостроителството градовете се класифицират основно по
тяхното население (Таб.1).
Таблица 1
Големина
Град

до
50хил.
малък

50-100 хил.

100 хил-250 хил.

250 хил-1 млн.

Над 1 млн.

средно голям

голям

много голям

милионен

Ускореното развитие и нарастването на населението определя широкия обхват на
урбанистичния тип антропогенно изменение на релефа. В него се включва целия комплекс
от форми характеризиращи т. нар. "ноосфера" - резултат от строителната дейност на
човека.
Мащабният урбанизационен морфогенез на територията на град Перник е с найголям интензитет при бурното индустриалното развитие на този район през 50-те и 60 - те
години на ХХ век. Градът нараства много бързо по територия и по население (фиг. 4).
Компактно се застроява централната градска част, разрастват се кварталите «Хр. Ботев»,
«Мошино», «Метал» и «Калкас».

Фигура 4 (Снимка Вася Атанасова –Spiritia)
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Важна особеност на урбанистичния релеф в котловината е, че жилищното
строителство се ситуира съобразно изградената преди това промишлена зона. Последната
заема централната част на града от най-източните части на града –кв. «Даскалово» до
центъра на Перник в ивица с площ от 7,2 км² Изградена е основно върху І-ва и ІІ –а
надзаливни тераси по двата бряга на река Струма. Строителството е осъществено след
изграждането на бетонно корито на на р- Струма с дължина от 16,5 км с ширина 25 м и
височина на стените от 3,5 до 6,5 м , с което се променя цялата морфология на района,
както и на естествените речни процеси.
Теренните ни изследвания установиха също, че и западно от промишленопроизводствената зона на града отново речно-долинния релеф е подложен на най-силна
трансформация – в цялото средно течение на реката в рамките на централните части на
град Перник напълно са заличени заливните и ниските тераси на реката, върху които са
формирани насипни полоси с височина до 8-10 м над старото речно корито.
При интензивни валежи на отделни места на града изградената дига и височината на
стената са недостатъчна високи при обилни валежи и рязко повишаване нивото на р.
Струма. При последния такъв случай на 04.12.2010 г. р. Струма излиза от коритото си при
с. Църква, кв. Даскалово и гара Разпределителна, като се прекъсва движението не само на
ж.п. транспорта, но и на движението по вътрешноградската магистрала.
Процес на активно антропогенизиране продължава макар и в по-малка степен до
края на 80 -те години, когато град Перник достига максимума си от почти 100 000 жители
и попада сред 10 -те най - големи градове на страната (Таб. 2 - по официални
преброявания на населението в България), а общо населението в изследвания район
надхвърля 160 000 души. Средната му гъстота надхвърля 600 души/кm2. Градът в този
период е основен минно-добивен и промишлен център на България.
Таблица 2
Селище/Година

1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

2011

гр. Перник

21 269

34 981

63 482

81 526

87 408

94 155

90 549

85 991

80 191

гр. Батановци

2029

2543

3424

4684

4347

3915

2 953

2638

2263

с. Дивотино

1905

2362

2884

2938

2819

2619

2325

2069

1911

с. Студена

1923

2142

2454

2582

2776

2473

2288

2046

1819

с. Драгичево

919

1091

1293

1855

2267

2250

2117

2100

2121

Бързо се урбанизират значителни по площ територии. Почти напълно се заличава
естествения релеф в южните и централни части на котловината.
Всяка градската територия се определя като специфична географска система с
неприродна, изкуствена структура и има свое географска положение, характерен релеф,
почви, води, растителност, подпочвена строеж. В нея се развиват своеобразни и
специфични, свързани с изкуствения релеф екзогенни и ендогенни процеси, като в същото
време е среда, в която са създадени достатъчно добри условия за живот на човека.
Тя изпитва върху себе си мощното въздействие на комплекс от техногенни фактори,
които съществено влияят на околната среда, като реално градът и градостроителството се
превръщат в глобален източник на „негативни процеси”(Город-екосистема, 1997 [10]).
Перник е типичен пример за силно замърсен и индустриализиран град. Наблюдават се
характерните за подобни селища деградация на т.нар. градски ланшафти, остър
недостатък от зелени масиви, трудно запазване на наличните такива в силно антропогенно
натоварената градска среда на миньорския град. (фиг. 5).
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Фигура 5

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-промишлено 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. Процесът е по-скоро стихиен и без координиране с
добивнатаипроизводствената 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.
В най-голяма степен трансформациите засягат микро- и нанорелефните форми. С
малки изключения застрояването е засегнало почти изцяло І-ва,ІІ-а и ІІІ-а надзаливни
тераси на р. Струма.
Урбанизационният морфогенез се развива не само в рамките на града, но и в
съседните селищни територии - гр. Батановци, с.Студена, с. Драгичево и др. макар и в
значително по-ограничен мащаб.
От гледна точка на характерните за всеки голям град стадии на развитие (Лихачова,
Э., Д. Тимофеев, 2002) [7] – растеж (млад стадий) – равновесие (стадий на зрелост) и
разрушение (стадий на стареене) съвременния град Перник е в преход между последните
два. Минно - добивната промишленост и индустриалното развитие на града са във фаза на
застой и дори известен упадък.
Усвояването на териториите в рамките на града надхвърля 50 %, а през последното
десетилетие значително намалява процента на строителството на нови сгради и особено
на предприятия.Общата площ на урбанизираната територия в Пернишката котловина е
49кm2, около 24 % от площта на изследвания район. Поради голямото разнообразие на
архитектурните форми ние ги групираме в следните 4 основни (Таб. 3) морфоскулптури
групи: урбанистична, промишлена, хидротехническа и комуникационна.
С най - голям относителен дял е урбанистичния подтип - обхващащ жилищното,
административното, спортното и търговското строителство - 32 кm².
По-голямата част от урбанистичната морфоскулптура (градовете Перник и
Батановци - 27 кm2) е в и средната и западна части на котловината. Урбанизационно
натоварване е най- значимо в централната северна част на Перник, където първичния
релеф е напълно заличен.
Основният геоморфоложки проблем на град Перник е неустойчивостта на релефа. Тя
е предизвикана от значителните изменения в подпочвените хоризонти от незапълнени
подземни галерии, шахти, изкопи и тунели останали от подземния добив на каменните
въглища.
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Строителство
Градско

Промишлено

Хидротехническо

Транспортно

Таблица 3
Субформи
(вторични
форми)
Жилищни сгради, Сметища,разрушени
инфраструк-тура,
сгради,
строителни
ВиК съоръжения, сметища,
напуснати
газопроводи
сгради
укрепителни стени
на свлачища
Форми

Промишлени сгра
ди
площадки,
наземни
и
подземни
съоръжения, ТЕЦ,
хранилища, миннодобивни
съоръжения
Язовири,
микроязовири,
диги,
канали,
подпорни
стени,
корекции на речни
легла

Промишлени
сметища,
разрушени/неизползваеми
промишлени
и
производствени сгради и
съоръжения

Неблагоприятни
процеси
Замърсяване
на
атмосферата,
пропадания, слягане на
терени,
наводнения,
заблатявания,
водни
прориви, обрушвания в
подземни разработки
Замърсяване
на
атмосферата,
пропадания, слягане на
терени,
оводнявания,
набъбване на глини,
ерозия, суфозия
Абразия на бреговете,
заблатявания,
колеибания
на
подпочвени
води,
изкуствена акумулация,
наводнения, вторична
сеизмичност
Замърсяване
на
атмосфеата
ерозия,
холвези, заблатявания,
вибрации,
шумово
замърсяване, свиване на
почви

Магистрали,
шосета, ж.п. линии,
насипи,
тунели,
надлези
укрепителни стени,
виадукти

Неустойчивостта на релефа се изразява в антропогенно предизвиканите
неблагоприятни процеси на слягане и пропадане на повърхностни почвени слоеве, на
оводняване на глинести пластове и предизвикване на нар. набъбване на глини, както и на
съоръжения и инсталации свързани основно с водопроводно-канализационната система на
града. Нерационалното изменение на релефа от минния добив и стихийното
строителството доведоха до изменение на устойчивостта му, особено ясно изразено след
земетресението от 21 май 2012 година.
В редица райони на града – кв. «Хр. Ботев», кв. «Димова махала», «Ал. Миленков» ,
«Тева» и др. се наблюдават деформации, нацепвания и напуквания на сгради,
вкслючително и блокове поради много високата степен на неутойчивост на релефа.
Значително постарада и стадион «Миньор» в кв. «Драгановец», който поради слягане на
терена над подземни минни разработки остана неизползваем за дълъг период от време.
Незаконния ръчен добив на въглища от изоставени открити рудници в близост до
някои от кварталите на града – «Рудничар», «Тева» и «Байкушева махала» и др. също
допринася за увеличаване нестабилността на терена и води до напуквания на стени на
редица сгради в тези райони.
В град Перник се наблюдават едни от най-тежките проблеми свързани със сметища
за строителни отпадъци и разрушения на жилищни и производствени сгради (фиг. 6).
Друга разновидност на архитектурна морфоскулптура - промишлената, също е добре
изразена и заема площ от около 8,5 кm2. Към нея се причисляват не само заводите,
халетата, фабриките и комбинатите, но и ТЕЦ, хвостохранилищата, нефто, газо и
продуктопроводите, промишлените сметища, каналите за отпадни продукти и др.
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Фигура 6

Основната част от промешлената морфоскулптура е в южните и централни части на
гр. Перник (фиг. 7). Функционирането й, при липсата на достатъчно филтри и
пречистватели я превръща в най - сериозния замърсител и фактор за възникване на
екологични проблеми от архитектурния тип антропогенни измения на релефа.

Фигура 7

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.
Хидротехническото строителство (общо около 6,9 кm²), към което причисляваме
язовирите (яз. "Студена" - 2,2 кm² и максимален обем от 23,5 млн. м³) микроязовирите,
различните видове канали (1,9 кm²), каптажите, кладенците и др. Съпътстващи
антропогенни форми в района са дигите на р. Рударщица при кв. Църква и на р. Струма
при кв. «Мошино» .
Интензивното комуникационно строителство - важните транспортни връзки между
Пернишкия район и столицата, както и инфраструктурното развитие на града
значителните по площ изменения свързани с пътното и ж.п. строителство. Тази
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разновидност на архитектурния релеф включва шосейните и ж.п. мрежите, тунели,
магистрали, съобщителни и енергийни линии, надлези, виадукти, транспортни възли и др.
През последните години този тип урбанизационно изменение на релефа значително
нарасна с построяването на магистрала „Люлин“ и вътрешноградската магистрала.
Тяхното строителство бе съпроводено с редица дейности свързани с сондажноукрепителни работи по свлачищните склонове северозападно от с. Драгичево, засипване
на дерета и малки речни корита, промяна на наклони и изграждане на насипно-трамбовани
сектори за намаляване на транспортните вибрации, обезпечаване оттока на валежните
води и др. Районът на с. Голямо Бучино е подложен на силно шумово замърсяване от
магистрала „Люлин”, въпреки поетите при строитеството й ангажименти за изграждане на
шумоизолационни прегради.
В котловината средната гъстота на ж.п. линиите достига до 0,5 кm/кm2 и е една от
най - високите за страната. Перник е много важен ж.п. център и е с добри възможности за
бъдещо развитие.
Заключение
Изследванията на антропогенните, в частност на урбанизационните изменения са
особено важни за райони с мащабни трансформации на релефа като Пернишката
котловина. Те дават много отговори за генезиса, мащаба и възможностите за ограничаване
на неблагоприятни процеси и явления отразяващи се пряко върху условията на живот на
хората.
В последния доклад на Европейската комисия по околна среда (ЕАОС) от м.
октомври 2013 г.[11] за състоянието на околната среда Перник е посочен, като град с наймръсен въздух в Европейския съюз. Според изследването (данните са от 2011 г.)
концентрацията на микроскопични прахови частици във въздуха в Перник надвишава
допустимите стойности (границите от 50 микрограма на м³ за 10-микронните частици и
25 микрограма на м³ за 2,5 микронните) над 180 дни в годината!
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МНОГОГОДИШНИ КОЛЕБАНИЯ НА СЕЗОННИТЕ ВАЛЕЖИ ВЪВ ВАРНА
MNOGOGODISHNI KOLEBANIA NA SEZONNITE VALEZHI VAV VARNA
Нина Ченкова
MULTIANNUAL FLUCTUATIONS OF THE SEASONAL PRECIPITATION IN
VARNA
Nina Chenkova
Abstract: This paper is an attempt to characterize the multiannual fluctuations the seasonal
precipitation in Varna, on the basis of 82-year period of observation (1931-2012). For that purpose there
have been used the method of moving averages (filtration). There have been analyzed the presence,
duration and expression of cyclical fluctuations (positive and negative).
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Изучаването на валежите в пространствено-хронологичен план е от съществен
интерес за съвременната география. Измененията на валежите, наред с данните за
измененията на температурата на въздуха, дават важна информация за изменението на
климата.
Докладът представя резултатите от изследване на структурата на многогодишните
колебания на сезонните валежи във Варна, като е извършен опит за разкриване на
цикличност.
Валежите са много променливи във времето и пространството. В редиците от
метеорологични данни по същество липсва строга периодичност. Въпреки това, освен
чисто случайните колебания, се наблюдават и такива със закономерен характер, които при
относително устойчива средна дължина на периодите могат да бъдат екстраполирани [1].
Данни и методи
Изследването се основава на хомогенни метеорологични редици от сезонни валежни
количества в станция Варна. Използваният 82-годишен период (1931-2012 г.) дава
възможност за относително коректна оценка на колебанията.
Характерът на хронологичната структура на сезонните валежи се разкрива чрез
метода на плъзгащите се средни, при който филтрацията на изходните величини погасява
високочестотните колебания, а изпъкват колебанията с по-ниска честота. Изходните
редици са филтрирани (изгладени) със стъпка на плъзгане 3 години [2].
Анализът на графиките на плъзгащите се средни разкрива по-важните особености в
структурата на колебанията на валежните количества през четирите сезона.
При определяне продължителността на циклите с еднозначни отклонения, е
използвана предложената от Топлийски (1983) условна класификация на цикличните
колебания: високочестотни – с период 4–7 години, средночестотни – с продължителност
8–14 години и нискочестотни – период над 15 години [3].
Колебания на зимните валежни суми
При филтрацията на зимните валежни суми със стъпка на плъзгане 3 години, се
разкриват следните по-значими позитивни цикли: тривърховият 10-годишен (1933-1943 г.)
и двата нискочестотни цикъла с продължителност 16 години (1943-1959 г. и 1959-1975 г.).
Последният е изразителен, с най-голяма амплитуда. Максимумът му е през 1966 г. (19651967 г.). След него изпъкват са негативните цикли, характеризиращи се с асиметричност
спрямо Хср. Може да се приеме наличието на нискочестотен цикъл с продължителност от
1966 до 2010 г. (44 години), съставен от няколко средно- и високочестотни колебания. От
тях, с най-голяма амплитуда е цикълът от 1985 до 1997 г. (12 години), с минимум през
1992 г. (1991-1993 г.).
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Фиг. 1. Тригодишни плъзгащи се средни на зимните валежни суми във Варна

Разположението на ходовата крива спрямо Хср показва зимни валежни суми около
и под средната стойност през втората половина на разглеждания период. Това продължава
до 2007 г., когато започва позитивен, незавършен цикъл.
Колебания на пролетните валежни суми
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Фиг. 2. Тригодишни плъзгащи се средни на пролетните валежни суми във Варна

На графиката на плъзгащите се средни се наблюдава изразителна ритмика по цялата
дължина на редицата и групиране на високо- и средночестотните цикли в нискочестотни.
Правят впечатление четири нискочестотни позитивни цикъла със сложни многовърхови
конфигурации. Първият от тях е с продължителност 17 години (1931-1948 г.). Следват два
цикъла с еднаква дължина – 19 години (1947-1967 г. и 1967-1986). Най-продължителен е
цикълът от 1986 до 2008 г. (22 години). Прави впечатление увеличаването на амплитудите
от първия към последния цикъл. В същата посока растат и стойностите на максимумите.
От високочестотните цикли можем да отбележим този от 1995-1998 г. (4 години),
разположен изцяло над Хср. Максимумът му е през 1996 г.
Негативните циклични колебания са преобладаващо средночестотни, симетрични
спрямо Хср. Изразителни са циклите: 1941-1952 г. (11 години), 1964-1974 г.(10 години) и
1980-1988 г. (8 години). Можем да приемем наличието на цикъл със сложна многовърхова
структура, започнал през 1996 г., който продължава понастоящем.
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Фиг. 3. Тригодишни плъзгащи се средни на летните валежни суми във Варна

Редицата започва с позитивен асиметричен средночестотен цикъл до 1946 г., с
максимум през 1940 г. (1039-1941 г.). Други по-изразителни цикли са: 12-годишният
двувърхов от 1953 до 1965 г. и 17-годишният цикъл от 1985 до 2002 г. Последният е със
сложна структура, сравнително симетричен спрямо Хср, и съставен от няколко
високочестотни цикли с продължителност 4-7 години. 7-годишният цикъл между 2002 и
2008 г. е със значителна амплитуда и максимум през 2004 г., след който валежните суми
намаляват и са преобладаващо под Хср.
От негативните цикли изпъкват два средночестотни, с продължителност съответно
10 и 8 години (1940-1950 г. и 1952-1959 г.). Минимумите им са съответно през 1946 г. и
1953 г. Със сложна многовърхова структура е колебанието от 1959 до 1976 г. (18 години).
През втората половина на проучвания 82-годишен период част от колебанията са с
нарушена структура, с различия в стойностите на амплитудите.
Колебания на есенните валежни суми
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Фиг. 4. Тригодишни плъзгащи се средни на есенните валежни суми във Варна

Колебанията на есенните валежни суми са предимно средночестотни. Можем да
откроим циклите от 1949 до 1961 г. (12 години) и от 1961 до 1968 г. (7 години), които
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образуват общо позитивно нискочестотно колебание. Друг изразителен позитивен цикъл е
14-годишният от 1987 до 2001 г., характеризиращ се с най-голяма амплитуда. Максимумът
му е през 1994 г. (1993-1995 г.), след който сумите намаляват. От 2001 г. се наблюдава
незавършен сложен позитивен цикъл, с ходова крива изцяло над Хср.
Графиката на есенните валежи ясно показва наличие на цялостна тенденция (с
нарушения в циклите) на постепенно повишаване на есенните валежни суми спрямо Хср.
Изводи
При филтрация на изходните редици на сезонните валежни суми във Варна със
стъпка 3 години се откриват цикли с различен знак, продължителност и изразеност.
Преобладават високо- и средночестотни колебания, често формиращи
нискочестотни с продължителност над 15 години.
При зимните валежи се наблюдават по-голям брой самостоятелни цикли.
Силно изразена ритмика със сложни позитивни цикли се открива през пролетта.
При летните и есенните валежи ритмиката на валежите често е неясна, което
затрудни определянето и описанието на циклите.
Ходовите криви на графиките на плъзгащите се средни показват, че през последните
години се наблюдава повишение на есенните и зимните валежи спрямо Хср, докато при
пролетните и летните суми са налице поднормални стойности.
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МОРФОЛОГИЯ НА СТРУМСКИЯ ГРАБЕНОВ КОРИДОР МЕЖДУ
РАЗМЕТАНИШКИЯ И ОРАНОВСКИЯ НАПРЕЧЕН ПРАГ
MORFOLOGIA NA STRUMSKIA GRABENOV KORIDOR MEZHDU
RAZMETANISHKIA I ORANOVSKIA NAPRECHEN PRAG
Георги Белев
MORPHOLOGY OF THE SRUMA GRABEN CORRIDOR BETWEEN THE
RAZMETANISHKI AND THE ORANOVSKI CROSS-THRESHOLD – SW BULGARIA
Georgi Belev
Abstract: This paper presents the spatial orientation, borders, and morphometric measurements of
structural geomorphologic data in order to study the occurrence, development and deployment of the
Struma graben valley between Razmetanitsa and Oranovo threshold (SW Bulgaria).On the basis of
geomorphological data and their analysis linear structures are detected. They outline the spatial
parameters of the Struma graben valley and its internal block structure. The palaeogeomorphologic
interpretation is based on drilling data that includes lithology, tectonics and stratigraphics .Linear
structures which outline the spatial parameters of the Struma graben valley and its internal block
structure are detected on the basis of geomorphologic data. focuses on lithological, tectonics and
lithostratigraphical drilling data. Through palaeogeomorphologic interpretation of drilling data
lithology-stratigraphic and lithology-facial differences of young Palaeogene and Neogene – Quaternary
structural floor are examined. This analysis enables to define the depth of occurrence of Paleozoic
crystalline base and of Cenozoic sediments.On the basis on the received results a possible model of
endogenous morphotectonic geomorphogenesis was created. It includes - creation, deployment and
development of the graben valley.

ВЪВЕДЕНИЕ
Струмският грабенов коридор е регионална субмеридионална структура, която
диференцира геоморфоложкото пространство на Балканския п-ов на два морфотектонски
фрагмента, показващи висока степен на симетрия с дълбочинния строеж. Това определя
важното място на регионалната структура в морфоложкия стил и развитието на
геоморфоложкото пространство, като отделя субмеридионално ориентираните планински
масиви в обсега на западния сегмент на Бaлканския полуостров от субекваториалните
оруструктури в източния сегмент.
Съвременният релеф на Струмския грабенов коридор с морфоложките си свойства –
надлъжна и напречна диференциация, хоризонтално и вертикално разчленение,
действителни наклони, строеж, структура и динамика на морфогенетичните процеси, са
важна предпоставка за социално-икономическото развитие на ЮЗ България. Разглежданата
територия от морфотектонската единица между Разметанешкия и Орановския напречен
праг, условно наречена сегмент, е изтеглена линейно в меридионална посока и представлява
естествен коридор в рамките на високопланинската югозападна част на България, който
улеснява изграждането на социално-икономическата инфраструктура – селищната мрежа и
транспортните връзки с Егейския басейн. По Струмската долина са прокарани железопътна
линия, главен автомобилен път и газопровод между нашата страна и Гърция. От края на
ХХ в. започват проучвателни дейности за изграждането на автомагистрала „Струма” като
част от еврокоридор, свързващ Северна и Средна Европа и Средиземноморието. Част от
автомагистралата – Дупница–Благоевград, която е на етап готовност за изграждане, попада
в линейния сегмент, обект на настоящото изследване. Важно значение за реализацията на
инфраструктурните проекти имат оценката на сезмичната обстановка, устойчивостта на
терена на активните геодинамични процеси – свлачищни, срутищни, наводнения и др.
Съществена роля при тези проучвателни работи имат структурно-геоморфоложките
изследвания.
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Начало на проучванията в изследвания район са поставени от Ами Буе (1836); Х.
Луис (1930); Й.Цвийч (1906). Впоследствие Г. Бончев (1912,1915,1917,1920,1928); Ж. Радев
(1933); Л. Ванков (1923); Н. Николов (1931,1932) в различни публикации дават повече или
по-малко сведения. От 1955 г. започват инжинерногеолжки и хидрогеоложки проучвания.
Геологията на грабените и прилежащите им територии са обект на проучване от редица
автори: Яранов (1960); Каменов, 1965; Шабатов (1969); Връблянски (1969,1970, 1972,1974,
1977); Загорчев (1969, 1970, 1977); Московски (1971, 1976); Бакалов (1977, 1978, 1979);
Алексиев (2002); Алексиев, Спиридонов (2002). Литолого-стратиграфски, литолого-фациал
ни, геохимични, хидро-геоложки и петроложки данни са публикувани от Куюмджиева
(1980, 1984); Паламарев (1982); Божков (1983); Тодоров (1985); Вълчева и Недялков
(1985); Недялков (1986, 1990) и др.; Недялков, Алексиев (2004).
Обект на настоящото изследване е пространството между Орановския и
Разметанишкия напречен праг, или Благоевградско-Дупнишкият грабенов сегмент от
регионалната Струмска грабенова структура.
Целта на доклада е на базата на геоморфоложки признаци и данни от теренни
наблюдения и картометрични изследвания, геоложки и сондажни проучвания да се
разкрие морфологията на Струмската грабенова долина между Разметанишкия и
Орановския праг.
За изследване пластиката на земната кора в региона и свързаните с нея
морофодинмични явления и процеси е избрана методологията на регионалния
геоморфоложки анализ и синтез, а изясняването, структурата и историята на развитие на
структурните форми е обвързано с методологията на структурно-геморфоложкия анализ,
или морфотектонски подход [1].
МЕТОДИКА И ИНФОРМАЦИЯ
На север Дупнишко-Благоевградският грабеновиден сегмент е ограничен от
субекваториално ориентирания Разметанишки напречен праг, а от южната страна – от
Орановския напречен праг. Пространствените параметри на този сегмент се маркират от
три структурно геоморфоложки елемента: две оградни ороструктурни рамки (бордове) и
линейно грабеново корито. Западният борд на сегмента се очертава от Струмския разлом,
маркиращ източната периферия на Влахинския хорстовиден блок, развит в
хипсометричния пояс от 1300 до 1400 m н.в. Източната ороструктурна рамка се оформя от
морфотектонски представителната западнорилска листрична разседна структура,
очертаваща масивното метаморфно ядро на Рилския локален свод, теменните участъци на
които се издигат над 2000 m н.в. В пространството между двата борда е развито
линейното грабеново корито Основата на това понижение е развита в хипсометричния
пояс от 200 до 400 m н.в. на север. Широчината му варира от 20–30 km на юг до 10 km на
север. Тази ориентация и структура на Дупнишко-Благоевградския грабенов сегмент
обуславя и типичния перест тип речно-долинна мрежа на транзитната и вложена в
гребеновия коридор долина на р. Струма, която е главната отводнителна артерия и
естествената морфоложка граница между Рило-Родопския и Дарданския масив.
От морфостратиграфските репери като най представителна и с най-голямо значение
за установяване динамиката на явленията и процесите в геоморфоложкото пространство
се очертава ексхумираната денудационна повърхнина с приабон–раннонеогенска възраст
[1]. В теменните участъци на Влахинския и Рилския масив денудационната повърхнина
има висока геоморфоложка представителност. Тя е обширно развита и дискордантно
срязва кристлинния цокъл. В рамките на Рилския локален свод е развита в темените
участъци на ядро на свода на височина 2600 m, като плавно се понижава до 2000 m в
неговата периферия, където се срязва от плоскостта на Западнорилската разседна
структура. В пределите на Влахинския кристаленен хорст е развита на височина от 1200
до 1400 m. Първичната денудационна повърхнина е разкъсана от заложението на
субмеридионално изтеглената Струмска грабенова долина, в рамките на която
повърхнината е погребана от запълващите я корелативни младопалеогенско-неогенско-
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кватернерни наслаги. Палеогенското седиментонатрупване започва през късния еоцен в
незначителни езерно-блатни басейни с въглищообрауване и преминаващи в морски
басейни – Бобовдолски, Сухострелски (Падеш-Лешко) и Брежански. Над тях се разполага
вертикалният разрез на късномиоценския седиментен комплекс, фосилизиран от
алуувиално-пролувиални кватернерни наслаги.
В рамките на линейното грабеново корито са формирани две подножни наклонени
нива и спектър от осем надзаливни речни тераси. Двете подножни нива имат висока
геоморфоложка представителност в подножието на Рилската сводово-блокова
морфоструктура. Тук те са наклонени изключително на запад, като срязват дискордантно
дебелите континентални седименти на трите генерации (валезианска, пикермийска и
русцинска възраст) от късномиоценския алувиално-пролувиален комплекс, който е с
наклони от 10-150 на изток към плоскостта на западнорилската листрична разседна
структура. Това показва, че седиментите са в обратни пространствени взаимоотношения с
топографската повърхнина на джеласиен-ранноплейстоценските нива, което е
доказателство за едностранното заложение на Струмската грабенова долина. Двете
наклонени подножни нива са фосилизирани от кватернерни алувиално-пролувиални
шлейфове, формирани от разливащите се реки, напускащи оградната ороструктурна
рамка. Формираната покривка е с различна дебелина и вертикален разрез и завършва с
глинестопесъчлив комплекс с включения от инфилтрационни карбонати. Този
кватернерен комплекс е дълбоко разчленен от приточната долинна мрежа на р. Струма.
В пределите на десния борд или макросклон на грабеновото корито са установени
раздвижени спектри от две заливни и осем надзаливни терасни площадки [3, 4, 6] . Тези
терасни спектри особено добре са развити в обширните долинни разширения –
Бобошевското, Кочериновското и Благоевградското. На двете джеласиенранноплейстоценски наклонени нива в обхвата на Рилското подножие кореспондират
високите долинни дъна (тереси) на относителна височина 140-160 и 180-200 m в обсега на
десния долинен склон на р. Струма в обсега Бобошевското долинно разширение [1, 3, 7].
Освен това в обхвата на трите долинни разширения с висока морфоложка
представителност е развита обширна заливна алувиална тераса с подчертано аномална
дебелина на алувиалния разрез от холеценски наслаги. Тези аномални дебелини са важно
доказателство и свидетелство за млади холоценски негативни тектонски деформации.
Важно място и роля за възникването, заложението и окончателното оформяне на
морфоложкия стил на Дупнишко-Благоевградския линеен фрагмент в пространството и
времето играе Струмската разломна зона с подчертано субмеридионална ориентация.
Наложена е върху Прародопския кристалинен комплекс, чиито гънкови структури
разсича, като отделя Рилския блок на изток от Дарданския масив, в който наред с
архайските метаморфити участват и скали от долнопалеозойския диабаз-филитоиден
комплекс, Струмската диоритова формация и мезозоя. Главната посока на раломните
структури е север-юг [2, 12, 17]. Струмската разломна зона се активизира циклично през
младия палеоген, когато контролира седиментацията в Бобовдолската, Сухострелската и
Брежанската грабенова структура. През късномиценския (меот-понт-месин-дакския) етап
е контролирала континеталната седиментация в едностранно заложения ДупнишкоБлагоевградския ров, където се установява бавно издигане на източното крило, маркирано
от наложените три генерации алувиално-делувиално-пролувиални шлейфове,
фосилизирани от многобройните кватернерни алувиално-поройни наносни конуси,
оформящи дебелия разрез на морфоложки представителния съвременен пролувиален
шлейф. От проведените сондажни проучвания са установени дълбочините и посоките на
залягане на седиментите, запълващи грабеновия коридор. На основата на геоморфоложки,
геоложки и сондажни проучвания във вътрешната структура на ДупнишкоБлагоевградския грабеновиден коридор се идентифицират три структурно геоморфоложки
елемента: две оградни ороструктурни рамки (бордове) и линейно грабеново корито.
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Източният борд се явява напълно конформен на западнорилската разседна
структура. Представлява масивно метаморфно ядро, изградено от докамбрийски
метаморфен комплекс и внедрената в него палеозойска гранитоидна формация, наречена
южнобългарски гранити. Западният борд се явява напълно съгласуван на рязко
активизирания Струмски разломен сноп през кватернера и оформящ масивната източната
периферия на Влахинската хорстово-блокова морфоструктура. Подобно на източния борд,
Влахинският блок е изграден от докамбрийски метаморфити и палеозойски кристалинен
комплекс, известен като диабаз-филитоидна формация (ДФФ). В строежа на Влахинския
блок се разкриват мрамори и скали от Струмската диоритова формация. Метаморфните
скални комплекси предопределят високата ерозионна устойчивост на западния и източния
борд на грабеновия коридор.
Линейното грабеново корито е изтеглено в субмеридионална посока с дължина 50
km и широчина около 10 km, в което е вложена главната отводнителна артерия,
транзитната Струмска долина. В морфоложко отношение представлява съчетание от
редуващи се котловини и разделящите ги напречни хорстово-блокови структури.
Фундаментът на линейното грабеново корито е изграден от кристалинни комплекси. В
съвременния релеф кристалинният цокъл се наблюдава в напречните прагове, които са
развити в хипсочетричния пояс от 1000 m в Орановския праг до 500 m в Бeлополския праг
и достига до 800 m в обсега на Разметанишкия напречен праг. В пространството между
ороструктурната рамка от запад и изток е оформено линейното грабеновидно понижение,
циклично погребвано от къснопалеогенски бракични и морски седименти и
късномиоценски и кватернерни континентални наслаги. Вертикалният приабонски
литостратиграфски разрез се разкрива в Дупнишкия и Сухострелския грабен и включва
алтернация на: долен хоризонт – конгломерати, пясъчници, мергели; среден хоризонт –
конгломерати, пясъчници, глинести пясъчници, алевролити, въглища в пролувиален
фациес; горен хоризонт – тънкослойни сиви алевролити и пясъчници в езерен фациес, в
най общ план – застой на воден фациес [17].
Късномиоценският литолого-стратиграфски комплекс: долен (меот) – сиво-зелени
глини, на места песъкливи с гравий, сиво-жълтеникави глинести пясъчници, в средните и
източните участъци покрива протерозойския кристалинен цокъл, горен (понт-месин-дак):
пясъчници, конгломерати, алтернация на песъклива глина. Разположението на меотския
литолого-фациален комплекс е ориентиран меридионално, като от запад на изток се
наблюдава следната латерална зоналност – върху палеозойскте метаморфити лежи
поройнокъсова и временнопотокова фациална зона, следва дребнозърнеста алувиална
зона, алувиална фациална зона и отново
дребнозърнеста зона. Понт-занклинският
литолого-фациален комплекс е развит по същата схема, като основното направление на
колматация на пролувиалните наноси е от изток, а второстепенното – от запад [8].
Къснопалеогенският и късномиоценският литолого-стратиграфски разрез се явяват
корелативни наслаги на изходната олиого-миоценска денудационна повърхнина.
На фона на оформената изходна повърхнина в линейното грабеново корито ясно се
идентифицират два до три локални геодинамични кватернерни локалитета с подчертни
негативни кватернерни деформации: Благоевградският и Кочериновският с аномална
дебелина на кватернерните наслаги и дъговидно изтегленият Дупнишки геодинамичен
локалитет. В техните рамки се реализира имперманентен тафрогенез и подчертана
унаследеност на отрицателни тектонски деформации през кватернера [1]. Дупнишкият
локалитет е заложен върху една голяма негативна структура, която в посока до Бобошево
е наложена върху южните периферни участъци на Бобовдолския ров и е ограничена от
Клисурския разлом. В южна посока е ориентиран меридионално и е ограничен на изток от
западнорилската разседна структура, а на запад от Струмския разлом. На юг е ограничен
от Белополския метаморфен напречен праг. Дължината на рова в тези граници е повече от
20 km, при широчина 10 km. Изпълнен е с късномиоценско-плиоценски и старо
кватернерни наслаги с дебелина над 1000 m. Зараждането на рова е станало в началото на
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понта с негативни движения по дължината на западнорилската разседна структура. През
джеласиен-ранноплейстоценския стадий негативните движения по Струмския разлом се
активизират и седиментоотлагането в рова се диктува от интензивно издигане на Рилския
блок по западнорилския разсед. През плейстоцена издигането в източния борд на рова е
особено интензивно, като се отлагат дебели пролувиално-делувиални наслаги, докато на
запад негативните движения се сменят от по-слаби позитивни и отложените джеласиенски
конгломерати се денудират. Източната периферия на рова след палеогена се е разкъсвала
и пропадала, а западната се е издигала. През късния кватернер ровът е увлечен от
позитивни деформации в обхвата на Рилското кристалинно ядро. Формират се подножни
шлейфове от конгломерати и пясъци с коса и хоризонтална слоистост. Значително погруб е алувият, изграждащ надзаливните тераси. Представен е от пясъци, чакъли и валуни,
добре заоблени с разнообразен състав. Средният размер на късовете е от 0,2 до 0,3 m. В
обсега на долината на р. Рилска се акумулират флувиоглациални наслаги, които са
представени от добре заоблени, овални или плоски несортирани чакъли и валуни с
големина от няколко cm до 0,3 m. Пясъците са разнозърнести, жълтеникави, неравномерно
разпределени. В средното си течение, или в рамките на Кочериновския геодинамичен
локалитет, реката отлага значително по-груб алувий – валуни, блокове, чакъли, добре
заоблени, здрави, с песъчлива до гравийна заплънка с аномална дебелина над 25 m.
Алувиални наслаги се срещат и върху почти всички надзаливни тераси. Образуват
покривка от полигенни чакъли.
Алувиално-делувиално-пролувиалните наслаги (шлейфове) са добре морфоложки
засебени в подножието на морфотектонски представителната западнорилска разседна
плоскост. Те са особено обширно развити и с по-голяма дебелина в седиментни терени.
Такива наносни конуси са оформени върху заливната тераса на Струма, Джерман, Рилска
и Благоевградска Бистрица и др. Изградени са от заоблени и полузаоблени чакъли и
дребни ръбести късчета, с песъчлива до песъчливо-глинеста заплънка, хоризонтално
наслоени с дебелина над 5 m. Наблюдават се фациални различия в състава и строежа на
пролувиалните наслаги, образувани в подножието на долинните склонове. Те са изградени
от ръбести, плоски, метаморфни и полузаоблени гранитови късове с големина до 0,5 m.
Чакълите са съвсем малко, а песъчливият запълнител почти липсва. Делувият се наблю
дава в подножието на склоновете, където заема междуконусни понижения, и в тилните
части на заливната и първата надзаливна тераса на Струма и Джерман, Рилска и
Благоевградска Бистрица. Алувият е изграден от песъчливо-глинести, землести маси,
неспоени, с дребни заоблени късчета. Дебелината на геоложкия им разрез е до 5 m. В
палеогенските терени делувият е изграден от глинесто-землеста до глинесто-песъчлива
маса, добре споена, хоризонтално наслоена с ивици от дребни ръбести чакъли от
брекчоконгломерати, гнайси и пегматити. Делувият, образуването на който е свързано с
големи разломни структури, е изграден от песъчливо-землеста маса с различни по
големина и състав ръбести късове. Дебелината е от 10 до 20 m.
Кватернерните геодинамични локалитети се характеризират с центростремителен
тип речно-долинна мрежа, обусловена от доминиращите негативни тектонски
деформации, обхванали водосливите на реките Джерман, Рилска и Благоевградска
Бистрица с главната транзитна долина на р. Струма. Пространствените параметри на
геодинамичните локалитети напълно съвпадат с аномалната ширина на заливните тераси
на реките Джерман, Рилска, Благоевградска Бистрица и Струма. Наблюдават се
многобройни старици, заблатявания, аномални дебелини на холоценските наслаги, млади
наносни конуси в периферията на геодинамичните локалитети и потънали речни тераси и
надзаливни речни тераси и др. Аномалните алувиални разрези в заливната тераса на
Струма на водосливите с Джерман, Рилска, Благоевградска Бистрица са представени от
пясъци, разнозърнести и полигенни чакъли. Дебелината им е над 12 m. Този аномален
алувий е резултат от локални тенденции на потъване в Струмската разломна зона през
късния холоцен [1,4,12].
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ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕ НА СТРУМСКИЯ ГРАБЕНОВ КОРИДОР
Струмският грабенов коридор се формира в условията на субдукционно-екстензионен
режим през къснопалеогенския и субдукционно-екстензионно-трансформения неотектон
ски (след бадена) етап.
През къснопалеогенския субдукционно-екстензионен режим (приабон-баден)
започват процеси на разломяване и пропадане на първичната инициална повърхнина,
развита дискораднтно върху кристалинния цокъл. По дължинта на Струмската разломна
зона възникват и се залагат Пернишкият, Бобовдолският, Сухострелският и Брежанският
грабен, в рамките на които се отлагат дебелите разрези на приабонско-олигоценските
флишоподобни седименти, средно около 1000–1200 m. В условията на хумиден климат
протичат и процеси на въглищообразуване. Тектонските нарушения са дълговременни и
нееднократно подновявани, което е довело до сложния блоков строеж на Дупнишко –
Благоевградския грабенов коридор.
След сарвала настъпва субдукционно-екстензионно-трансформен режим в Егейската
зона. През късномиоценския етап (валезиан, пикермий, русцинийи) в условията на
екстензия настъпва нова мощна активизация по дължината на западнорилската разседна
структура едностранно се залага Дупнишко-Благоевградският линеен коридор. За това
свидетелства дебелият разрез на меотските седименти, който се увеличава значително от
юг на север, като южно от Благоевград е установена дебелина около 50 m, на север от
Кочериново около 200 m и приблизително по паралела на Бобошево е над 400 m. През
горния миоцен (понт-месин-дак) в резултат на активните неотектонски деформации
дебелината на късномиоценския разрез в района на Благоевград достига 200-250 m, в
централната част на басейна дебелината неогенските наслаги се увеличава до 500 m. А на
северозапад седиментите на неогена са с дебелина 200 m. Това неравномерно
разпределение на дебелините на неогенските седименти е доказателство за блоковоразломния строеж на Дупнишко-Благоевградския грабенов коридор.
След джеласиен-ранноплейстоцена рязко се активизира Струмският разлом и
едностранно заложеният Струмски грабенов коридор се трансформира в двустранно
симетричен. На фона на регионалната линейна субмеридионална тектонската структура се
активизират и напречни разломи, в резултат на което в рамките на ДупнишкоБлагоевградския сегмент се формират трите локални геодинамични локалитета:
Дупнишкият, Кочериновският и Благоевградският. Те се явяват не само генератори, но
показват и висок геодинамичен потенциал, пряка изява на който са проявите на опасни
геодинамични явления и процеси – сеизмичност, наводнения, високи подземни води и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Струмският грабенов коридор се формира в условията на субукционно-екстензионен
режим през къснопалеогенския етап и субдукционно-екстензионно-трансформен тектон
ски режим през неотектектонския етап и особено след джеласиен-ранноплейстоценския
цикъл, който се явява свързващ морфотектонски елемент със съвременната тектонска
напрегнатост на земната кора. Последният етап се характеризира със сложна активизация
по разседна мрежа от ортогоналната система във вид на меридионално изтеглени разседни
плоскости. Механизмът на формиране на едностранното грабенообразуване е обусловен
от Егейската субдукционна зона и придвижването на Анадолската микроплоча на запад и
разтягането на земната кора по субмеридионална разломна система подчертана от добре
оформени фацетирани склонове. Системата от активни разседни структури е указател за
високата степен на сеизмична активност. Представеният модел на ендогенна морфогенеза
има значение при изясняване на особеностите в строежа и развитието на съвременния
морфоструктурен план и свързаната с него локализация на природни условия и ресурси –
полезни изкопаеми, минерални води, както и при оценката на опасните явления и процеси
с рисков характер за социално-икономическата система. Сред тях най-важно значение
имат земетресенията, основен активатор на опасни геодинамични склонови процеси –
свлачища, срутища, сипеи. Особена предпоставка за възникване на отбелязаните процеси
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в обхвата на акумулативните седиментни подножия на Рилския свод – формирани от
делувиално-пролувиални скални маси, които представляват подхранваща провинция и
при наводненията за нови кално-каменни потоци.
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НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – РОЛЯ И ЗАДАЧИ
NATSIONALEN PARK “RILA” – ROLYA I ZADACHI
Мирела Маринова, Ивалена Георгиева
„RILA” NATIONAL PARK – THE ROLE AND TASKS
Mirela Marinova, Ivalena Georgieva
Abstract: With the years the network of national parks ,natural parks,maintained nature reserves
and natural protected areas in Bulgaria is increasing constantly. National park ”Rila” is the biggest
among the three national parks on the territory of Bulgaria. There are at least 100 peaks with altitude
over 2000m and also over 120 glacier lakes. Three of the longest rivers on the Balkan peninsula spring
from Rila mountain – Iskur,Maritsa and Mesta. 98 types of plants, which are included in Bulgaria's Red
Book, can be found on the territory of the park. The animal world is very rich and diverse as well.
National parks according to ICUN's requirements are territories which are maintained mainly for
protection of ecosystems as well as for recreation for people.

Със създаването на Йелоустонският национален парк в Скалистите планини (САЩ)
през 1872 г. се поставя началото на защитата на определени територии в света.
Постепенно идеята за създаване на национални паркове (НП) се възприема и от други
страни (Мексико, Австралия, Канада, Нова Зеландия и др.)
С течение на годините са правени многобройни сериозни опити за международно
сътрудничество в тази област и за дефиниране на понятието национален парк (Лондон,
1933; Вашингтон, 1940; Делхи, 1969; Пърт, Австралия, 1990 и др.). Едва със създаване на
Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) през 1994 г.
е разработена и приета една обща класификация на защитените територии. Тя дава
възможност страните, които управляват защитените територии отнесени, към определена
категория, да обменят опит и да координират своите действия. С годините мрежата от
национални паркове, природни паркове, поддържани резервати и защитени местности в
България непрекъснато се разширяват. Понастоящем природозащитната дейност е
регламентирана в два закона: Закон за защитените територии (2000 г.) и Закон за
биологичното разнообразие (2002 г.). Съгласно тези закони основните категории на
защитените територии са: национални паркове, природни паркове, резервати, буферни
зони, поддържани резервати, защитени местности, природни забележителности.
Националните паркове (НП) съгласно определението на ICUN са територии, които се
поддържат предимно за защита на екосистемите и за отдих на населението. В него се
подчертава още, че това е естествена територия или акватория, в която се съблюдават
следните изисквания:
x изключва се използването или експлоатацията на природните ресурси чрез
дейности, несъвместими с целите и предназначението на защитената територия;
x създава се база за духовни, научноизследователски и образователни цели, както и
отдих на посетителите, които не бива да увреждат природната среда и културните
ценности.
Националните паркове се създават и управляват с цел:
x поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
x опазване и поддържане на биологичното разнообразие на екосистемите;
x предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационни дейности;
x създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на
населението и други дейности;
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Основните характеристики на националните паркове (по Г. Георгиев, 2004)
Национален
парк

Дата на
обявяване

Рила

15.10.1999

№ на
документа
(заповедта)
397

Област

Площ в
hа

Пирин

15.10.1999

395

Благоевград

40 332,4

Централен
Балкан

15.10.1999

396

Ловеч
Габрово
София
Пловдив
Стара
Загора

71 669,5

Резервати

Площ в
hа

Пазарджик
София
Кюстендил
Благоевград

81 046,0

Парангалица
Ибър
Централен Рилски резерват
Скакавица

1509
2248,6
12393,7
70,8

Баюви дупки – Джинджирица,
Юлен
Боатин
Царичина
Козята стена
Стенето
Соколна
Пеещите скали
Северен Джендем
Джендема
Стара река

2873
3156,2
1597,2
3418,7
904,3
3578,3
1250
1465
1610
4220,2
1974,7

Фиг. 1 Национален парк Рила

Национален парк „Рила“ е най-големият
от трите национални парка на територията
на България.
Обявен
е
през
1992
г.,
прекатегоризиран в национален парк през 1999 г.
Паркът обхваща територия с площ 81 046,0 ha в
централните
и
най-високи
части
на
планината Рила. В площта на защитената
територия се включват безлесните части по
билото на планината, над горната граница на
гората, които имат субалпийски характер и
лежащия непосредствено под него пояс от
иглолистни и иглолистно-широколистни гори. Тук са обхванати най-защитените от
въздействието на човешката дейност части от планината. Тук има около 100 върха с
надморска височина над 2000 m. Сегашният алпийски релеф се е формирал след
Вюрмското заледяване. Наследство от този период са над 120 ледникови езера,
разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От езерата найдълбокото е Окото (37,5 m), най-голямо е Смрадливото езеро (212 дка), най-високо
разположено е Леденото езеро (2709 m) и най-дългото е Близнака. От парка водят
началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър,
Марица и Места.
От фитогеографска гледна точка флората на парка е формирана от няколко
компонента:
x евроазиатски - включващ около 700 вида – балканското коило, тъмнолюспестия
пелин и др.;
x циркумбореален - включващ 105 глациални елементи и реликти – дебелецовата и
звездовидната каменоломка, тревистата върба, сребърникът и др.;
x средноевропейски - включващ 566 вида – рихеровата звъника, паричколистното
великденче и др.;
x ендемичен – български ендемити са рилско и йоаново подрумиче, кернеровата
метличина, костовият дебелец, българско вятърче и др. балкански ендемити – български
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омайник, златиста кандилка, обикновено лъжичниче, планински минзухар, връшняк,
дребнолистен карамфил и др.;
x реликтен – включва 74 вида глациални реликта – паричколистно великденче,
дребното крайснежно венче, безстъбленото плюскавиче, малка клинолистна иглика,
алпийска тимотейка, клек, сибирска хвойна и др. и терциерни (преглациални) реликти –
синя хвойна, смърч, бяла мура, синя и черна боровинка и др.
Поради наличието на изобилна влага Национален парк “Рила” е “царството на
мъховете”

Фиг. 3 Трогова долина на р. Бистрица

Фиг. 2 Клек – реликтен вид

Фиг. 4 Дребнолистен карамфил (Dianthus microlepis)

Фиг. 5 Трилистно прозориче(Potentilla ternata)

Фиг. 6 Рилска иглика (Primula deorum Velen)

Фиг. 7 Сенчеста каменоломка (Saxifraga cymosa)

На територията на парка са установени 98 вида, които попадат в “Червената книга”
на Бълария. От горските насъждения – 26,3 % смърч, 14,9 % бял бор, 11,6 % бяла мура, 4,5
% обикновена ела и др. От широколистните видове – 2,4 % обикновен бук, 0,5 %
обикновен горун, 0,4 % трепетлика, 0,3 % бяла бреза, 0,2 % келяв габър, 0,1 % обикновен
явор и др. Средната възраст на дърветата е 99 години – 91 год. за иглолистните и 74 – за
широколистните. Паркът се отличава със значително фаунистично богатство.
Животинският свят е много богат. Установени са близо 3000 безгръбначни животни,
както и 172 вида гръбначни. Срещат се около 100 вида птици, което е 30% от
установените птици в България. От гръбначните видове в националния парк над 100 са
вписани в Червената книга на България, а 15 и в Червената книга на Европа. От
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безгръбначните животни има 40 които са включени в международни списъци за защита
на природата.
На територията на парка се намират четири български резервата – Парангалица,
Ибър, Централен Рилски резерват, Скакавица и един природен парк – „Рилски манастир”.
x Централен Рилски резерват е обявен през 1992 г., заема площ от 12 393,7 ha.
Представлява част от Национален парк “Рила”. Целта е да се съхранят горски,
субалпийски и алпийски екосистеми. В него попадат съществуващите до преди това
резервати “Голям Скакавец” (4189 ha), “Скакавец” (72,3 ha) и “Маричини езера” (1510 ha).
Целта на обявяването на защитената територия е да се съхранят в непроменено състояние
горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи уникален за планините в
Централна и Южна Европа комплекс; централната част на Рилското флористично
формообразувателно огнище, както и находищата на десетки застрашени и редки
растителни и животински видове. Особено ценна в природонаучно отношение е
резерватната територия, която е обхваната от биосферния резерват „Маричини езера". Тя
включва най-високия пояс на Рила с върховете Студенец, Чадър тепе, Дено и Мусала.
Своята известност „Маричини езера" дължи на многото редки флористични видове,
каквито са кочиевият рододендрон, пролетното котенце, рилската иглика, а също и на
разнообразната си фауна — диви кози, мечки и десетки други видове. Много голямо е
богатството от растителни и от животински видове и в останалата част на новия резерват.
Иглолистният пояс е представен главно от смърчово - беломурови гори, а субалпийският е
обхванат от клекови формации.

Фиг. 8 Карта на Национален парк „Рила”

Фиг. 9 Карта на резерват „Скакавица

x Парангалица е биосферен резерват. Намира се на около 30 km източно от
Благоевград, в Рила планина. Обособен е през 1933 г., и заема прощ от 1509 ha.
Разположен върху склонове със северозападно изложение, на терен с денивелация около
1500 м, резерватът се отличава със своеобразни геоложки, геоморфоложки,
хидроклиматични и почвени условия, което е предпоставка за развитието на разнообразна
растителна покривка. Тук се срещат изключително ценни ендемични и реликтни видове –
рилската (божествена) иглика, която е рилски ендемит и глациален реликт, златистата
кандилка, планинския божур (витошко лале), жълтата и петнистата тинтява, българското
омайниче, черногорското прозорче, панчичиевата пищялка и други защитени или
включени в “Червената книга” на България видове. Балкански ендемити са и бялата мура,
мощната власатка, високопланинската гъжва и балканският зановец. Възрастта на
дърветата е средно около 200 г. Най-големи пространства са заети от смърч, с поограничено разпространение са горите от ела, обикновен бук, бяла мура и бял бор.
Фауната е представена от мечка, благороден елен, сърна, вълк, кълвач, глухар и др.
x Скакавица намира се в землището на с. Сапарева баня, между 1850 и 2050 m.
Обявен е за резерват през 1968 г. И заема площ от 70,8 ha. Охранява вековни гори
предимно от бяла мура. Срещат се голям брой защитени растителни видове - планински
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божур, български омайник, златиста кандилка, златовръх и други. Освен това се срещат и
видовете глухар, черен кълвач, сокерица, усойница, планинска водна жаба.
x Ибър е резерват намиращ се в землището на гр. Костенец, между 1100 – 2400 m.
Обявен е за резерват през 1985 г. И заема площ от 2 248,6 ha. Охранява обширни
пространства от високопланински храстов пояс заети с клекова формация. Сред горите
преобладават смърч, ела, бяла мура, бял бор, обикновен бук, а участието на други
широколистни видове е нищожно – шестил, обикновен явор, мъждрян, бяла бреза, липа и
др. Фауната е представена от мечки, диви кози, сърни и др.
В Национален парк Рила се намира Природен парк Рилски манастир.

Фиг. 10 и 11 Природен парк Рилски манастир

Площта му е 27 370,7 ha. Особен интерес представляват съобществата на ендемичния
за планината рилски дъб. Отличителна черта на растителността в района на парка са
многото български и балкански ендемити. Тъй като тя е заледявана, повечето от
ендемичните растения са и ледникови реликти. Български ендемити са рилска теменуга,
планинско подрумиче. Към балканските ендемите спадат разперената светлика,
ресничестия дебелец, българското омайниче – ледников реликт, балканско шапиче,
панчичиевата пищялка, балканския оклоп и панчичиевия спореж. Между защитените
растения са и планинският божур, жълтият планински крем, горската и нарцисовата
съсънка, петниста и жълта тинтява, златна кандилка. В долината на р. Манастирска се
среща обикновения тис (ниско дърво или храст), който е терциерен реликт и защитен вид.
От ледниковите реликти в района се срещат врязанолистната върба, алпийската
каменоломка, черния емпетрум и др. В “Червената книга” са включени беладоната,
къдравата криптограма, дългият ръждавец, есенният спиралник, широколистната
мишовка, планинският козар, пиренейското шапиче, едроцветното секирче, бохемският
здравец, мечото грозде и мн. др. Фауната е много разнообразна. В “Червената книга” от
земноводните е включен алпийския тритон, от влечугите – смок мишкар, а от дребните
грабливи птици – малкият орел, големият креслив орел и скалният орел, черният,
белогърбият и планинският трипръст кълвач, от хищниците – вълкът и мечката. Тук се
срещата още усойницата, сокерица, жълтоклюна гарга, черешарка, жълта овесарка, жълта
стърчиопашка, горска дърволазка, горска зидарка, черен синигер, белогушият дрозд, сиво
каменарче, орехче и др., катерица, вълк, лисица, дива свиня и др.
Национален парк Рила е най - разработената туристическа зона в България. Тук има
много добри възможности за развитие на туризъм, което до голяма степен се дължи на
множеството зимни и летни курорти, които са част от територията на парка. Основната
дейност, която може да се упражнява в Национален парк „Рила” е пешеходният туризъм,
за което предпоставка са хижите и мрежата от поддържани туристически пътеки. През
Парка минават двата основни европейски туристически маршрута – Е4 и Е8. На
територията на Национален парк Рила са изградени 17 туристически хижи с около 1500
легла. Освен това са изградени и 4 туристически заслона, които се използват при лоши
метеорологични условия. Има 8 главни входа на Национален парк Рила. За любителите на
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дивата природа, екстремните спортове, ездата и планинското колоездене на определени
места в парка се разработват специализирани маршрути. Един от тях е вече на лице – това
е ботанически маршрут “Приятели на растенията”. Освен неизчерпаемите природните
дадености, районът на Национален парк Рила е богат на културни и исторически
забележителности, които са още една предпоставка за огромния туристически интерес.
Тук има горещите минерални извори в някои от населените места, което дава възможност
за развитие на балнеолечението. В Национален парк Рила може да се видят 326 български
национални паметници, като два от тези обекти са от световно значение, а няколко обекта
са обявени и за паметници на културата. В непосредствена близост до Национален парк
Рила е и Рилския манастир, който е една от основните туристически дестинации в тази
част на България. Национален Парк Рила е част от създаденото през 1966 движение 100 те национални туристически обекта на България.
Поради наличието на естествени, стабилни екосистеми на голяма площ, защитените
територии изпълняват важни биологични функции. В националните парковете се
осигурява: пълният кръговрат на веществата - вода, кислород и др.; оцеляването на
популациите на много видове; формообразуващи центрове, където еволюцията
продължава и днес; съхраняването на генетични ресурси, които са от важно значение за
опазване на природата и извън защитените територии; значителни по количество водни
ресурси, формиране на микроклимата и др. Някои от тези функции са жизнено важни за
човека и неговите дейности, макар че рядко се замисляме над това.
С чистия си въздух и красиви природа, парковете допринасят за здравето на хората,
за тяхното естетическо и духовно израстване. Високопланинските ливади, пасища,
наличието на билки и горски плодове осигуряват на местните хора поминък и продукти с
високо качество, конкурентни на пазара.
Огромен проблем представлява замърсяването на защитените територии,
необходимо е да се спре безразборното изхвърляне на отпадъци, движението на превозни
средства на териториите на парковете и други човешки дейности.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТТА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ
ЗАМЪРСЯВАНЕ С АРСЕН В ЗАЛИВНИТЕ РЕЧНИ ТЕРАСИ
POKAZATELI ZA OTSENKA NA UYAZVIMOSTTA NA PODZEMNITE VODI OT
ZAMARSYAVANE S ARSEN V ZALIVNITE RECHNI TERASI
Велимира Стоянова
INDICATORS FOR ASSESSMENT OF VULNERABILITY OF GROUNDWATERS
FROM CONTAMINATION WITH ARSENIC IN RIVER FLOODPLAIN
Velimira Stoyanova
Abstract: The article presents a modified version of the DRASTIC index for assessment of the
groundwater vulnerability from contamination with arsenic in the river floodplains by including
additional indicators. They reflect the characteristics of the migration of arsenic in the landscapes and
the geomorphological and the hydrogeological characteristics of the floodplains. The index includes the
following indicators: net recharge, reduction-oxidation (redox) conditions of the soil, soil texture, soil
reaction (soil pH), lithological structure in zone of aeration and filtration properties of aquifer media.
Keywords: arsenic, vulnerability, groundwater, floodplain, DRASTIC, DESPIC

ВЪВЕДЕНИЕ
Проблемът с химичното замърсяване в началото на XXI в. е актуален и поставя на
преден план необходимостта от изучаване на най-уязвимите ландшафти и ландшафтни
компоненти. Ландшафтите на речените долини са уязвими от замърсяване, защото тук
още от дълбока древност антропогенното въздействие (изграждане на селища,
промишлени предприятия, химизация на земеделието и много др.) е най-голям. Заливните
речни тераси са най-застрашената от замърсяване част на речната долина, като найниското звено в каскадната ландшафтно-геохимична система. В заливните речни тераси подземните (грунтови) води са най-силно уязвимия от химично замърсяване ландшафтен
компонент.
Много опасен химичен замърсител е токсичният арсен и съединенията му.
Използването на замърсена с арсен вода в продължителен период от време, причинява
ракови заболявания на кожата, черния дроб, пикочния мехур, лимфните възли и др. [19].
Арсенът и съединенията му постъпват в подземните води по естествен път при изветряне
на скалите и в следствие на антропогенната дейност: добив и обогатяване на руди на
цветни и черни метали, използване на препарати за растителна защита (пестициди,
инсектициди, дефолианти, алгациди) в земеделието, от индустрията (производство на
катализатори, пиротехника, бои, сапуни, хартия, фармацефтични продукти) и др. В някои
развиващи се страни арсенът и съединенията му намират приложение и в медицината
(производство на антисептични лекарства и лечението на трипанозомоза, амебиаза, сънна
болест) и др. [20].
От една страна нарастващото значение на подземните води за питейни и битови
цели, а от друга химичното им замърсяване са в основата на разработването на концепция
за уязвимостта им от замърсяване в края на 60-те години на ХХ в. Margat (1968) дава
първата дефиниция за уязвимост на подземните води от замърсяване: „нивото на защита,
което природната среда предоставя срещу разпространение на замърсители в подземните
води”, която се изменя и допълва, но до днес не съществува стандартна. Може да се
приеме следната дефиниция за уязвимост на подземните води – възможността химични
вещества, продукт от антропогенна дейност, да достигнат водното ниво, да останат в
разтворено състояние и да надхвърлят нормативно установените максимално
допустими концентрации (МДК) в подземните води.
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Съществуват различни методи за оценка уязвимостта на подземните води: индекс
методи - DRASTIC (САЩ), GLA (Германия), PI (Германия), SINTACS (Италия), EPIK
(Швейцария); статистически и симулационни.
Единични са изследванията и публикациите за уязвимостта от замърсяване на
подземните води с арсен на заливните речни тераси в света. В Китай екип от учени
създават модификация на индексът DRASTIC за оценка на уязвимостта на подземните
води от замърсяване с арсен и го наименуват DRARCH [23]
В България проблемът за уязвимостта от химично замърсяване на подземните води е
разглеждан от малко автори за отделни райони и водосборни басейни. Най-ранните
изследвания са от 70–80-те години на ХХ в. и се основават на европейския опит [30]. Те
представят присъщата уязвимост на пресните карстови, порови и пукнатини подземни
води [2]. През 1991 г. са проведени комплексни хидрогеоекологични изследвания и е
създадена карта за оценка на уязвимостта на подземните води от замърсяване с NO 3, NH4,
Ca2+, Mg2+, As3+, Cd2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+ и Pb2+ за селата Беглеж, Петърница и Горталово – в
района между реките Вит, Чернялка и Катунешка [3]. Други изследвания се отнасят за
прилагането на DRASTIC чрез използването на база данни в ГИС за района на Пловдив
[15] на EPIK методът за оценка на уязвимостта на подземните води в карстови терени в
Западна Стара планина [8], на PI за оценка на уязвимостта на карстовите води във
водосбора на река Огоста [30].
Цел на настоящата публикация е представяне на показатели за оценка на
уязвимостта от замърсяване с арсен на подземните води в заливните речни тераси.
DESPIC
За оценка на уязвимостта на подземните води от замърсяване с арсен в заливните
речни тераси предлагаме да се използва модифициран вариант на индекс методът
DRASTIC, който е разработен от Агенцията по околна среда на САЩ. Той е най-широко
използваният метод при оценка на уязвимостта на подземните води от замърсяване.
Първата публикация за този метод е от 1987 г. от Aller et al. DRASTIC може да бъде лесно
интегриран и използван и днес чрез ГИС. Методът се прилага в много страни: САЩ,
Израел [29], Португалия [26], ЮАР [27], Китай [31] и др.
Индекс методът за оценка на уязвимостта на подземните води от замърсяване с
арсен в заливните речни тераси включва шест показателя представени в таблица 1.
Таблица 1. Показатели за оценка на уязвимостта от замърсяване на подземните води в
DRASTIC (по Aller et al., 1987) и DESPIC
Параметър
Тежест Параметър
Тежест
D

-

Дълбочина до нивото на 5
подземните води
Подхранване
на 4
подземните води
Литоложки строеж на 3
водоносния хоризонт
-

S

Почвена покривка

S

D
R
A

2

T
I
C

Топография (наклон на 1
терена)
Въздействие на зоната на 5
аерация
Филтрационни свойства на 3
водоносния хоризонт

-

Дълбочина
до
(грунтови води)
-

-

-

-

E

Окислително-редукционнен
потенциал (Еh) на почвата
Механичен състав на почвата
(физическа глина %)
Активна реакция (рН) на
почвата
-

4

P

I
С
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подземните 5
-

1
4
-

Литоложки строеж на зоната на 5
аерация
Филтрационни
свойства
на 3
водоносния хоризонт

Всеки фактор в модифицирания индекс подобно на DRASTIC се характеризира с
определена тежест (W), варираща от 1 до 5 (таблица 1). Най-значителните фактори са с
тежест 5, а най-малко значимите – с 1. Всеки фактор се характеризира с определен
рейтинг (оценка) (R), вариращ от 1 до 10 (таблица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Индексът се изчислява по следната формула: Di= DRDW + EREW + SRSW + PRPW + IRIW
+ CRCW, където: Di – DESPIC индекс, R – рейтинг (класификационна стойност), W –
тежест на параметъра.
В настоящата публикация показателите на индекс метода DESPIC се разглеждат в
две групи: първата група характеризира хидрогеоложките условия на залягане на
подземните води в заливните речни тераси и втора група показатели, която отразява
миграцията на арсена в ландшафта.
Заливната тераса е част от речната долина, заливана по време на пълноводие или при
прииждане [12]. Различават се ниска заливна тераса (Тн0 ) с височина между 2-3 m,
заливана всяка година и висока заливна тераса (Тв0) с височина между 3-4 m, заливана
през няколко години от най-големите прииждания [1, 12]. Заливната тераса е с
кватернерна (холоценска) възраст изградена от алувий: руслов алувий съставен от по-едри
алувиални материали главно от едри пясъци с кръстосана слоисттост и страничен алувий
– съставен от най-фините материали на твърдия отток на реката (дребен пясък, глинести
материали) [7]. В дебелите алувиални наслаги на заливните речни тераси, лежащи върху
водонепропускливи пластове се акумулират големи количества подземни (грунтови) води
[16].
Показатели характеризиращи хидрогеоложките условия на залягане на подземните
води в заливните речни тераси
Дълбочина до подземните (грунтови) води (D)
В заливните речни тераси грунтовите води залягат на малка дълбочина под
повърхността на земята от 0 до5 m и рядко повече [2]. В участъците с най-плиткото им
залягане при свободна повърхност и връзка с атмосферата през зоната на аерация
уязвимостта от замърсяване на грунтовите води е най-висока и намалява с нарастване на
дълбочината им (таблица 2).
Таблица 2. Класификация и оценка на дълбочина на подземните (грунтови) води в DRASTIC (по
Aller et al., 1987) и DESPIC
DRASTIC
DESPIC
Дълбочина
на Дълбочина
на Оценка Дълбочина
на Оценка
подземните (грунтови) подземните
подземните
води
(грунтови) води (m –
(грунтови) води (m –
метри)
(f - фута)
метри)
0-5
0-1,5
10
0-1
10
5-15
1,5-4,6
9
1-1,5
9
15-30
4,6-9,1
7
1,5-2
8
30-50
9,1-15,2
5
2-2,5
7
50-75
15,2-22,9
3
2,5-3
6
75-100
22,9-30,5
2
3-3,5
5
100+
30,5+
1
3,5-4
4
4-4,5
3
4,5-5
2
5+
1

Литоложки строеж в зоната на аерация (I)
Литоложкият строеж в зоната на аерация е главен фактор, определящ формирането
на подземни води и постъпването на замърсители в тях. Уязвимостта на подземните води
е най-голяма при наличието само на разливна литофация с фин механичен състав от
рахли, неспоени материали - пясъци[16], а най-малка при наличие на разливна литофация,
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под която следва легловна литофация с по-груб механичен състав от чакъли, валуни,
глинести пясъци и глини (таблица 3).
Таблица 3. Класификация и оценка на литоложкия строеж на зоната на аерация
DRASTIC (по Aller et al., 1987) и DESPIC
DRASTIC
DESPIC
Литоложки строеж
Оценка
Типична
Литоложки строеж
Оценка
оценка
Напорен пласт (горен водуопор) 1
1
Глини
2
Алевролит/глина
2-6
3
Чакъли, с глинесто-песъчлив 4
запълнител
Шисти
2-5
3
Глина, пясък и чакъл
5
Метаморфни или магмени скали 2-8
4
Пясък и чакъл
8
Пясъчник
4-8
6
Окарстен варовик
10
Неспоени варовици, пясъчници 4-8
6
и шисти
Пясък и чакъл с глина
4-8
6
Варовик
2-7
6
Пясък и чакъл
6-9
8
Базалт
2-10
9
Окарстен варовик
8-10
10

Филтрационни свойства на водоносния хоризонт (C)
Филтрационните свойства на скалите са важен фактор, който определя формирането
на подземните води и постъпването на химични замърсители в тях от повърхността. През
1856 г., Анри Дарси открива основният закон на филтрацията по експериментален път във
връзка с водоснабдяването на град Дижон [13]. Филтрационните свойства на водоносния
хоризонт се изчисляват с коефициента на филтрация (коефициент на пропорционалност),
който зависи от пропускливостта на порестата среда, физичните свойства, вискозитета и
плътността на течността. Коефициентът на филтрация е числено равен на скоростта на
филтрация при напорен градиент единица ν=k Δh/ΔI=kI (където ν-скорост на филтрация;
k- коефициент на филтрация Δh- разлика в напорите (нивата) в двата края на пробата; ΔIнапорен градиент) и се измерва в m/day (метър/ден) и cm/sec. (сантиметър/секунда).
Коефициентът на филтрация зависи от температурата, за еталонна стойност на k се
приема тази при 10ºС. При ниски стойности на коефициента на филтрация (глина)
уязвимостта от замърсяване е ниска и обратно при високи стойности на коефициента
(пясъци и чакъли), подземните води са уязвими от замърсяване (таблица 4).
Таблица 4. Класификация и оценка на филтрационни свойства на водоносния хоризонт
DRASTIC и DESPIC
DRASTIC
DESPIC
Коефициент на
Коефициент
Оценка Коефициент
на Оценка
на филтрация
филтрация
филтрация
(m/day)
(по Aller et al., 1987) (m/day)
0,041
(GPD/FT2)=
m/day
1-100
0,041-4,1
1
0,001-0,01
1
100-300
4,1-12,3
2
0,01-0,1
2
300-700
12,3-28,7
4
0,1-0,5
3
700-1000
28,7-41
6
0,5-1,0
4
1000-2000
41-82
8
1-5
5
2000+
82+
10
5-15
6
15-50
7
50-100
8
100-200
9
200+
10
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За изчисляване на уязвимостта на подземните води от замърсяване могат да се
използват коефициентите на филтрация изчислени от Климентов и Богданов (1977):
глина– 0,001-0,01; глина с голямо съдържание на пясък (суглинки)–0,01-0,1; пясък
алевролитови и глинести частици–0,1-0,5; глинест пясък–0,5-1,0; дребнозърнест пясък–15; среднозърнест пясък–5-15; едрозърнест пясък–15-50; пясък с чакъл–50-100 и чакъли–
100-200.
Механичен състав на почвата (физическа глина - %)(S)
За оценка на уязвимостта от замърсяване с арсен на заливните речни тераси
използваме и показателя механичен състав на почвата по руската класификация на Н. А.
Качински (физическа глина в % -осреднена стойност на съдържанието на физическата
глина в повърхностния и подорния хоризонт). При високи съдържания на глина в почвата,
уязвимостта от замърсяване на подземните води е ниска, а при ниски съдържания - висока
(таблица 5).
Източник на данни за почвената покривка са почвените карти, данни от
Министерството на земеделието и храните и Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Никола Пушкаров”.
Таблица 5. Класификация и оценка на механичния състав на почвата (физическа глина)
в DRASTIC (по Aller et al., 1987) и DESPIC
DRASTIC
DESPIC
Класификация
Оценка
Класификация
Физическа
Оценка
(по Качински)
глина
Несвиваща се глина
1
Глинест
>60 %
4
Аморфен торф
2
Тежко песъчливо – 45-60 %
5
глинест
Глинеста почва
3
Средно песъчливо – 30-45 %
6
глинест
Алевритова почва
4
Леко песъчливо – 20-30 %
7
глинест
Алеврото - глинеста 5
Глинесто-песъчлив
10-20 %
8
почва
Глинесто – песъчлива 6
Песъчлив
0-10 %
9
почва
Смиваща
и/или 7
агрегатна глина
Торф
8
Пясък
9
Тънък или липсващ 10
слой
Гравел
10

Показатели характеризиращи миграцията на арсена
Под миграция на веществата и елементите се разбира движението, разпределението,
натрупването, разсейването и преразпределението им между геокомпонентите. Факторите,
от които зависи миграцията на елементите и веществата са разделени на две групи:
вътрешни (строеж на атомните ядра и на електронната обвивка на атомите) и външни
(дисперсност на веществата; разтворими съединения; реакция на средата; вторични
съединения и биогенност на елементите) [9].
Перелман (1974), класифицира арсена според способността си да мигрира, като
слабо подвижен елемент. Подвижността на арсеновите йони в почвата се контролират от
глинестите частици, хумуса, калция и аморфните фосфатни съединения (гели). Найголяма роля за намаляване на подвижността на арсена в почвата имат хидроксидите и
оксиди на желязото и алуминия [11], с които арсена образува предимно трудно подвижни
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съединения. С калция арсена образува, както сравнително лесно разтворими (As-CaI и AsCaII), така и трудно разтворими (As-CaIII) съединения [4].
Активна реакция (рН) на почвата (P).
В ландшафта ролята на активната реакция върху мобилността на елементите е много
силна [9]. При висока мобилност на арсена в почвата уязвимостта от замърсяване на
подземните води е голяма и обратно при ниска е малка.
Киселинността на почвата се определя във воден извлек или в извлек с хидролитно
неутрална сол – 1 m KCL [10]. Величината на рН варира от 1 до 14. Колкото по-малка е
стойността на рН, толкова по-кисела е реакцията на средата: силно кисела–3-4 рН;
кисела–4-5 рН; слабо кисела–5-6 рН; неутрална–7 рН; слабо алкална–7-8 рН; алкална– 8-9
рН и силно алкална–9-11 рН [9].
Най-разпространени в заливните речни тераси са алувиалните (наносни) почви
(Fluvisols, FL, FAO, 1988). Реакцията им е слабо кисела (рН - 5,7) до слабо алкална (рН 7,8), а при наличието на карбонати, се изменя от слабо алкална (рН – 7,3) до алкална (рН –
8,1).
Арсенът е подвижен в алкална (рН – 8-9) и слабо подвижен или неподвижен в кисела
(рН – 5-6) среда [9]. При неутрални и слабо алкални условия на почвената среда голяма
част от арсена е свързана в сравнително устойчиви съединения предимно с оксидите на
желязото, алуминия и калция, с хумусните киселини и други органични съединения [4].
Данни за активната реакция (рН) на почвата са налични в почвените доклади от
Министерството на земеделието и храните и Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Никола Пушкаров”, теренни изследвания и др.
Таблица 6. Класификация и оценка на активна реакция на почвата
в DRASTIC и DESPIC
DRASTIC
DESPIC
Класификация Оценка Класификация
Оценка
(pH в KCL)
<2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
9
9
10
10
7
>12
8

Окислително-редукционнен потенциал (Еh) на почвата (E)
Условията, които определят интензитета на окислително-редукционният потенциал
(Eh) в почвата, са влагата, аерацията, температурните условия, съдържанието на
органични вещества, микроорганизми (Bacillus arsenoxydans, Pseudomonas), желязо (Fe3+ и
Fe2+), манганови оксиди (MnO2), карбонати (CaCO3) [20] и др. Окислителноредукционният потенциал (Eh) се измерва във волтове (V) или в миливолтове (mV).
Окислително-редукционните условия на средата определят валентната форма на арсена,
която най-често в почвата е тривалентна (Аs3+) или петвалентна (As5+). Подземните води
са по-уязвими от замърсяване при преминаване на арсена от пета (As5+) в трета валентност
(As3+), защото съединенията на тривалентния арсен са по-лесно разтворими [4, 22].
Данни за Eh могат да се получат от екологични доклади или по косвени показатели –
наличие, или отсъствие на признаци за оглеяване на отделните почвени хоризонти,
заблатявания, състав на растителните видове.
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Таблица 7. Класификация и оценка на окислително-редукционните потенциал на почвата
в DRASTIC и DESPIC
DRASTIC
DESPIC
Класификация
Оценка Класификация V
Оценка
+1,0
1
+0,8
2
+0,6
3
+0,4
4
+0,2
5
0,0
6
-0,2
7
-0,4
8
-0,6
9
-0,8
10
-1,0
10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата статия е представен модифициран вариант на индекс методът
DRASTIC. Той е наименуван DESPIC индекс и е създаден с цел оценка на уязвимостта на
подземните води от замърсяване с арсен. Модифицираният индекс не претендира да е найдобрият за оценка на уязвимостта на подземните води от замърсяване с арсен, но е поподходящ за такъв вид оценка от DRASTIC индексът. В DESPIC индекса са включени
нови показатели (активна реакция - рН на почвата и окислително-редукционен потенциал
– Еh), които имат значение за миграцията на арсена в ландшафтите. Другите показатели от
DRASTIC индекса са видоизменени, като са съобразени с хидрогеоложките особености на
заливната речна тераса.
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МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНОТО ПОЛЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР
METOD ZA IZSLEDVANE NA TEMPERATURNOTO POLE PRI GORSKI POZHAR
Веселина Дългъчева
RESEARCH ON TEMPERATURE FIELD OF FOREST FIRE
Veselina Dalgacheva
Abstract: Every year forest fires make damages to large areas. Many plant and animal species,
including endemic ones die, carried away by the firestorm. The infrastructure, which is built in the forest,
also can be damaged. In the legislation are provided various measures which refer to limitation of these
fires, but in fact they are ineffective. The author has designed a stand which can be used for
determination of the saturation temperature in the surrounding area on a wildfire. This is going to be
very helpful for more precise calculation of the exact distance between forest and the infrastructure built
in it, as well as power lines.
Key words: forest fire, temperature, technical infrastructure, risk event

ВЪВЕДЕНИЕ
През горските масиви преминават много от трасетата на техническата
инфраструктура. В тях се изграждат ваканционни селища, вилни зони, къмпинги и др.
Съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските
територии от пожари, собствениците и/или ползватели на сгради и постройки осигуряват
и поддържат минерализована ивица с широчина не по-малко от 3 м, която отделя имотите
им от горските територии [1].
Съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 за устройството на електрическите уредби и
елекстропроводните линии, чл. 622 широчината на просеките е най-малко:
1. в нискостеблени насаждения с височина до 4 m:
а) разстоянието между крайните проводници плюс 6m (по 3 m от двата крайни проводника);
б) при големи разстояния между крайните проводници - монтажна просека до 10 m;
в) при големи преминавания с единични стълбове - монтажна просека под всяка фаза с
широчина до 5 m;
2. в насаждения с височина над 4 m:
а) разстоянието между крайните проводници плюс удвоената средна височина на
дърветата за ВЛ с напрежение до 400 kV;
б) от отклонените крайни проводници до короната на дърветата на основния масив при
максимално налягане на вятъра за ВЛ 750 kV - 6 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) допуска се намаляване на широчината на просеките при
съгласуваност между организациите, експлоатиращи ВЛ и горските насаждения, но тя е не
по-малка от посочената в чл. 623, ал. 3 ;
3. при големи дерета, скатове и оврази:
а) за ВЛ с напрежение до 400 kV, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата
до проводниците е по-голямо от 5 m - само монтажна просека с широчина, равна на разстоя
нието между крайните проводници плюс 2 m от всяка страна, но не повече от 10 m; [2]
Всички тези мероприятия се предвиждат, за да ограничат придвижването на
евентуален горски пожар. Известно е, че температурата при този вид пожари достига от
порядъка на 800 – 1200 оС. [3, 4]
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на настоящото изследване е да се определи температурата на насищане в
околното пространство, след като пожарът е спрял придвижването си пред просеката или
друга преграда. Задачата е след като се определи температурата на насищане да се
установи какво въздействие ще окаже върху инфраструктурата, намираща се срещу фронта
на пожара. На база на получените резултати може да се търси решение за определяне на
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реалните габарити на просеките до горските масиви. Именно за постигането на
поставената цел и изпълнението на задачите е разработен полеви стенд (фигура 1).
ОПИСАНИЕ НА СТЕНДА

Фигура 1. Схема на стенда за измерване на температурното поле

Той е изграден от метални кутии с размер 50x50x2 mm и габаритни размери
височина H=600 cm и широчина L=300 cm. По височината на дългата метална кутия
(елемент 1) са монтирани 6 бр. термодвойки тип „К” (фиг. 2), съгл. БДС EN 60684-1 [5].

Фиг. 2. Термодвойки тип „К”

Фиг. 3. Снимки на стенда за измерване на температурното поле
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Топлия край на термодвойките преминава през отвори с диаметър ø4 mm, в стените на
металната кутия. Те са на разстояние един от друг 300 mm като разположението им е
показано на схемата. Термодвойките преминават през вътрешността на металната
конструкция, като предотвратява вероятността от разтопяване на изолационният им слой.
По широчина са монтирани три броя метални кутии (50x50x2 mm), една над друга, на
височина съответно h1= 200 cm, h2= 250 cm и h3= 300 cm, както е показано на фиг. 3.
Във всяка от кутиите са монтирани по 4 броя термодвойки тип „К” на разстояние 500
mm една от друга. Начинът на монтаж е идентичен с този на термодвойките на
вертикалната кутия. Общият брой на термодвойките е 18.
Термодвойките са свързани към 2 броя многоканални електронни уреди МТ 100 ТД
/2 /фиг. 4/, със серийни номера съответно 0329 и 0330, производство на фирма „Унисист”
ООД. Те са със свидетелство за калибриране 901 и 902 от 04.10.2011 г., издадени от фирма
„Унисист” ООД. Уредите са свързани с преносим компютър BANQ с помощта на сериен
порт RS 486 (фиг. 5). За измерването е използван лицензиран софтуер „Digital system” за
визуализиране и архивиране на данните от измерването, разработен от фирма
„Унисист”ООД. С негора помощ данните от измерванията се архивират на всеки 30 s.

Фиг. 4. Многоканални електронни уреди
МТ 100 ТД/2

Фиг. 5. Преносим компютър BANQ
с инсталиран софтуер „Digital system”

ИЗВОДИ:
1. Така конструираният стенд дава възможност да се определи температурата на
насищане пред фронта на пожара
2. Експерименталните изследвания със стенда дават възможност за определяне на
реалните разстояния от фронта на установилия се пожар до инфраструктурните обекти.
3. Получените резултати и определянето на реалните разстояния на просеките ще
гарантират по голяма сигурност и безопасност на техническите съоръжения.
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ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
VETROENERIEN POTENCIAL V IUGOIZTOCHNA BULGARIA
Иван Александров
WIND ENERGY POTENTIAL IN SOUTH-EAST BULGHARIA
Ivan Aleksandrov
Abstract: Subject of this study is the wind as a climate element and basic component of the
renewable energy resources group and its energy potential. Object of the current study is a part of
Bulgarian territory – South-East Bulgaria. Main goal of the study is to analyze the territorial distribution
of wind energy potential and determine the most suitable points for wind generators to be placed, e.g. –
the points where their construction would be most effective. An extrapolation for the wind speed in height
has been made.
Keywords: wind, energy, speed, potential, stations, extrapolation, wind generators

България е страна с развита ветроенергетика. Един от най-развитите райони е този
на Североизточна България. В настоящия доклад ще разгледаме един друг район който се
намира на юг от Североизточна България това е районът на Югоизточна България. В този
район както в Североизточна България ще проучим ветроенергийния потенциал.
Предмет на изследването е вятъра като климатичен елемент и основен компонент от
групата на възобновяемите енергийни източници и неговия енергиен потенциал.
Обект на изследване е част от територията на България - Югоизточна България.
Целта на настоящия доклад на изследването е установяване на териториалното
разпределение на ветроенергийния потенциал в Югоизточна България и установяване на
най-подходящите райони за разполагане на ветрогенератори, т.е. местата, в които би било
най-ефективно тяхното монтиране.
За постигането на тази цел са поставени следните задачи:
- Набиране на статистически материал и формиране на изходна информационна база
въз основа на метеорологични и климатични данни от метеорологични годишници и
Климатичен справочник на НР България, том IV - вятър.
- Подбор на картографски материали, в подходящ мащаб, с оглед представяне на
топографската основа (релефа и грапавостта) на района.
- Обработка на изходните бази данни, с оглед създаване на вторична база от
таблични и картографски приложения за обезпечаване на аналитико-синтетичния процес.
За реализирането на поставената цел са използвани следните методи:
- статистически и аналитичен метод – изходните данни се базират на ежедневни
измервания с ветромер – система „Вилд” на 10 m н.в. проведени в станциите на
Националната метеорологична мрежа, в стандартните срокове на наблюдение – 7.00, 14.00
и 21.00 часа.
- картографски метод – за определяне на релефа (грапавостта на повърхнината) в
района на всяка от изследваните станции са използвани топографски карти с мащаб
1:50000, издание на Генералния щаб.
В настоящото проучване са използвани данни от дванадесет станции от Югоизточна
България – Несебър, Поморие, Бургас (пристанище), Созопол, Царево, Резово, Малко
Търново, Средец, Камено, Айтос, Люляково и Карнобат, които условно поделяме на две
групи: вътрешни (Малко Търново, Средец, Камено, Айтос, Люляково и Карнобат) и
крайморски (Несебър, Поморие, Бургас , Созопол, Царево, Резово).
Използвали сме данни за скорост на вятъра (по месеци), денонощен ход (7.14.21 ч.),
тихо време и посока. За станциите Люляково и Резово липсват данни за тихото време и
посоката на вятъра.
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За оценка на ветроенергийния потенциал са използвани данни за скоростта и
посоката на вятъра от наблюдения в посочените станции за периода 1931-1970 г. Данните
бяха обработени статистически за получаване на средни многогодишни стойности за
посочения период. Използването на данни от НИМХ дава възможност за разкриване на
общите закономерности в структурата на полето на вятъра над даден район. За разкриване
на особеностите в конкретни места се организират системни полеви измервания чрез
построяване на измервателни мачти, за период 1-2 години. Тези данни се използват в
изчислителни формули и програми за определяне конкретните местни стойности на
потенциала. В тази връзка настоящото проучване има по-скоро теоретично значение и би
могло да насочи учени и инвеститори към подходящи места за извършването на теренни
измервания.
При стационарен вятър във височина хоризонталната компонента на скоростта
нараства и зависи както от височината, така и от неравностите (грапавостта) на земята и
тяхната природа (море, ниви, пасища, дървета, слабозастроени зони и др.). Съществуват
различни модели за определяне на скоростния профил. В настоящото проучване
екстраполацията за всяка от станциите е извършена по логаритмичен закон на базата на
скоростта на вятъра на реперната височина 10 m и коефициенти, характеризиращи
грапавостта на терена. Извършените изчисления са за височини 60 и 100 m.
Кратка характеристика на релефа и повърхнината в района на изследваните
станции (населени места)
Въз основа на данните за релефа и повърхнината в районите на разгледаните
населени места бяха подбрани коефициентите за изчисление на средната скорост на
вятъра за избраните височини.
Територията на Община Несебър обхваща части от старопланинското и бургаското
Черноморско крайбрежие. В старопланинския сектор се включват части от Еминската
планина между долините на р. Двойница и р. Кошаревска. Преобладава абразивният тип
бряг. От р. Камчия до нос Емине брегът има предимно източно изложение. Той е слабо
разчленен. Брегът между р. Козлука и н. Емине е стръмен, разсечен от къси долове. На юг
от р. Козлука се простира Бургаското крайбрежие. Преобладава низинният релеф.
Бреговата линия е силно разчленена.
Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около
които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив,
заобиколена от ниски хълмове. Северните и северозападните райони на общината са
равнинни, а южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища.
Релефът е дребно и средно хълмист и на места вълнисто равнинен, нарязан от плавно
очертана речно долова мрежа, която е насочена към Бургаската низина и от там към Черно
море. Равнинният характер на релефа на частта от Бургаската низина благоприятствува
използуването на комплексна механизация на селското стопанство, изграждането на
първокласна инфраструктура, висока степен на благоустрояване на населените места и др.
Южните части на общината включват северозападните разклонения на Странджа планина.
Тя е гранична, като по-голяма част от нея се намира на турска територия. Най-високият и
връх е Махияда /1027/м, който попада в турския дял на планината. Българската част на
Странджа планина представлява хълмиста земя, планинската част на която е със силно
ерозиран релеф, разчленен от гъста долинна мрежа. За района е характерен плоскоридовия
и хълмист релеф с надморска височина от 30 до 630 м. надморска височина. Надморската
височина варира от 150 до 700 м н. в.
В географско отношение Община Айтос попада в равнинната част на югоизточна
България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45
м. Тя се характеризира с висок природен потенциал. Макар и малка по размери, тя
притежава разнообразен релеф. Северните ѝ части по цялото протежение изток-запад са
заети от южните разклонения на невисоката (до 700 м) Айтоска планина. Склоновете ѝ
постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на места преминават в разлети хълмове.
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Последната ѝ разклоненост завършва с теренни гънки, сливайки се с равнината - южно от
Южната част от общината е заета от Айтоското поле, което е периферна част на
Бургаската низина. Разположено е на квота от 60 до 100 м с лек наклон към Айтоска река.
Съвременният град Поморие е разположен върху едноименен, тесен, скалист
полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море, на северозападния бряг на Бургаския залив. От
юг, изток и североизток градът е заобиколен от морето, от север - от Поморийското езеро,
като само от запад-северозапад, чрез тесен провлак, заливан твърде често от морето, се
свързва с Поморийското поле, което е част от Бургаската низина. В течение на
хилядолетията конфигурацията на терена се е изменяла, поради което и селището е
променяло своето местоположение. Сега на юг на 10 км е днешният град Бургас, на север
на 18 км Несебър.
Град Бургас е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на
изток от Горнотракийската низина. Разположен в най-западната точка на Черно море,
Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в
континента на Българско Черноморие. Градът е заобиколен от езерата Бургаско, Атанасовс
кото и Мандренското на запад, северозапад и югозапад, а на изток от Черно море. Между
Бургаското и Мандренското езеро на височина 209 m се издига връх Върли бряг. Той е и
най-високата точка на Бургас. Средната му Височина е 17 м над морското равнище.
Град Созопол е разположен на българското черноморско крайбрежие, в южната част
на Бургаския залив, на 35 km южно от Бургас. Западно от града релефа се характеризира с
източни и североизточни склонове, разчленени от дълбоки планини. Югозападно от града
се намира връх Бакърлък с височина 376 m, който е най-високата част на Медни рид.
Община Царево е разположена в крайния югоизточен край на нашата Родина. Заема
българската част на Приморска Странджа – една добре обособена в морфологично
отношение планина, днес изкуствено разделена по долината на река Резовска от
държавната граница между България и Турция. Ниските и полегати хълмове на Странджа
планина, обрасли с вековни дъбови гори, плавно се спускат към морето, нарязало брега на
десетки малки заливи и полуострови. Приморската част на Странджа е сравнително ниска
– средно между 100 и 600 метра.
За Резово се наблюдава разнообразен релеф. Западно от Резово имаме пояс дървета и
храсти. Надморската височина от изток на запад се повишава, но след известно разстояние
отново се понижава. Средна надм. вис. Около 30 м. Северно от Резово имаме равнинни
участъци и отново пояс от гори.
Релефът на община Малко Търново е хълмист и нископланински. Около 38% от
територия е с надморска височина - 0-200 м, 60% - 200-600 м, и около 2% над 600 м. Найшироко са разпространени територии с н.в. между 200 и 300 м. Най-висок връх на
територията на общината в българската част на Странджа е вр. Градище – 710 м н.в.,
разположен на югозапад от Малко Търново.
Село Люляково се намира в югоизточна България на разстояние 60 км северозападно
от Бургас, 30 км от Айтос. През селото минава пътя Бургас - Айтос - Шумен - Разград.
Захранва се с питейна вода от язовир Камчия и от собствен водоизточник. „Долната
махала“ на селото започва от около 200 м надморска височина, а „Горната махала“
завършва на около 280 м надморска височина.
Община Камено в географско отношение попада в равнинната част на югоизточна
България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45
м. На север граничи с община Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община
Карнобат и на юг с община Средец.
Релефът на град Карнобат в по-голямата си част е равнинен, прорязан от долините
на реките Мочурица и Русокастренска. В северната част се издигат две вериги от
сравнително ниски /500-600м/ и разляти хълмове, които представляват последни
разклонения на Карнобатско-Айтоската планина. На юг теренът преминава в равнина, с
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изолирани хълмове и теренни гънки и прелива в Карнобатската котловина. Средната
надморска височина на територията на общината е 174 м.
Резултати от изследването
Извършеният анализ е въз основа на данните, представени в таблица 1.
Таблица 1. Средна скорост на вятъра (m/s) на височини 10, 60 и 100 m в станции от
Североизточна България
Месец
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ VІІІ ІХ
Х
ХІ
ХІІ
10 m
60 m
100 m

3.7
5.29
5.73

3
4.29
4.65

3.1
4.43
4.8

2.2
3.14
3.41

2
2.86
3.1

10 m
60 m
100 m

4.5
6.39
6.93

4.6
6.53
7.08

4.5
6.39
6.93

4.1
5.82
6.31

3.9
5.53
6

10 m
60 m
100 m

3
4.2
4.56

3.5
4.9
5.32

4.4
6.16
6.68

3.6
5.04
5.54

3.3
4.62
5.01

10 m
60 m
100 m

3.7
5.36
5.84

3.4
4.93
5.37

3.2
4.64
5.05

2
2.9
3.16

1.7
2.46
2.68

10 m
60 m
100 m

3
4.38
4.77

3.1
4.52
4.92

3.2
4.67
5.08

2.3
3.35
3.65

2
2.92
3.18

10 m
60 m
100 m

4.8
6.96
7.58

5.4
7.89
8.53

4.5
6.52
7.11

3.6
5.22
5.68

2.8
4.06
4.24

10 m
60 m
100 m

1.9
2.81
3.05

2.3
3.4
3.7

2
2.96
3.22

1.6
2.36
2.57

1.3
1.92
2.09

10
60
100

1.6
2.27
2.46

2.3
3.26
3.54

2.4
3.4
3.72

2.3
3.26
3.54

1.9
2.69
2.92

10
60
100

3.4
4.82
5.23

3.7
5.25
5.69

3.7
5.25
5.69

3.4
4.82
5.23

2.9
4.11
4.46

10
60
100

2.7
3.91
4.26

2.5
3.62
3.95

2.4
3.48
3.79

1.8
2.6
2.84

1.8
2.6
2.84

10
60
100

2.7
3.91
4.26

2.9
4.2
4.58

2.6
3.77
4.12

2.3
3.04
3.63

1.9
2.75
3

10
60
100

2.9
4.11
4.46

3
4.26
4.62

3.3
4.68
5

2.8
3.97
4.31

2.5
3.55
3.85

Несебър
2.2
2.1
3.14
3
3.41
3.22
Поморие
3.7
3.8
5.25
5.39
5.69
5.85
Бургас
3.1
3.3
4.34
4.62
4.71
5.01
Созопол
1.9
2
2.75
2.9
3
3.16
Царево
2
2
2.92
2.92
3.18
3.18
Резово
2.8
3.1
4.06
4,5
4.24
4,9
Малко Търново
0.9
0.8
1.33
1.18
1.44
1.28
Средец
1.5
1.7
2.13
2.41
2.31
2.61
Камено
2.7
2.9
3.83
4.11
4.15
4.46
Айтос
1.7
1.9
2.46
2.75
2.68
3
Люляково
1.8
1.8
2.61
2.61
2.84
2.84
Карнобат
2.3
2.2
3.26
3.12
3.54
3.41
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Год.

2.3
3.28
3.56

2.7
3.86
4.18

3.1
4.43
4.8

3.4
4.86
5.27

3.4
4.86
5.27

2.7
3.86
4.18

3.7
5.25
5.69

4
5.68
6.16

4.1
5.82
6.31

4.1
5.82
6.31

4.1
5.82
6.31

4.1
5.82
6.31

3.7
5.18
5.62

3.9
5.46
5.92

3.5
4.9
5.32

3.3
4.62
5.01

2.9
4.06
4.4

3.4
4.76
5.16

2.2
3.19
3.47

2.7
3.91
4.26

2.9
4.2
4.58

3.3
4.78
5.21

3.5
5.07
5.53

2.7
3.91
4.26

2.3
3.35
3.65

2.7
3.94
4.29

3
4.38
4.77

3.1
4.52
4.92

3.4
4.96
5.4

2.7
3.94
4.29

3.3
4,78
5,21

3.7
5,36
5,84

4.1
5,94
6,47

4.5
6,52
7,11

4.9
7,1
7,74

4
5,65
6,16

0.9
1.33
1.44

0.9
1.33
1.44

1.1
1.62
1.77

1.6
2.36
2.57

1.8
2.66
2.89

1.4
2.07
2.25

1.7
2.41
2.61

1.5
2.13
2.31

1.4
1.98
2.15

1.7
2.41
2.61

1.8
2.55
2.77

1.8
2.55
2.77

2.9
4.11
4.46

3
4.26
4.62

3
4.26
4.62

3.2
4.54
4.92

3.4
4.82
5.23

3.2
4.54
4.92

1.8
2.6
2.84

1.6
2.3
2.52

1.7
2.46
2.68

1.9
2.75
3

2.3
3.33
3.63

2.1
3.04
3.31

1.8
2.61
2.84

1.9
2.75
3

1.8
2.61
2.84

2.1
3.06
3.31

2.6
3.77
4.12

2.2
3.19
3.47

2.2
3.12
3.41

2.2
3.12
3.41

2.2
3.12
3.41

2.5
2.6
2.6
3.55
3.69 3.69
3.85
4
4
(период 1931-1970)

Годишна скорост на вятъра (годишен ветроенергиен потенциал)
Стойностите на годишния ветроенергиен потенциал във височинния интервал 60-100
m показват различия за отделните станции. С най- висока годишна скорост – над 6 m/s се
характеризират двете крайморски станции Резово и Поморие.
Със значителна годишна скорост на вятъра е и районът на Бургас – 5.1 m/s. Влияние
оказва местоположението на станциите – край морето и откритостта.
С годишен потенциал над 4 m/s са станциите Камено, Царево, Созопол, Несебър.
Към тази гр. Можем да причислим и ст. Карнобат където скоростта на вятъра на 100 м.
надм. вис. е 4 m/s. Между 3 и 4 m/s са ст. Люляково и Айтос, а с най-ниски скорости са
измерени в ст. Малко Търново 2.2 m/s и Средец 2.7 m/s.
Така извършената подредба на станциите по понижаване на годишната скорост на
вятъра очертава най-подходящите райони за извършване на конкретни проучвателни
работи за поставяне на ветроенергийни мощности.
Според Battelle Wind Energy Resource Atlas в зависимост от скоростта на вятъра и
плътността на мощността, местата се класифицират в седем категории (класа).
Счита се, че места с клас 3 или по-голям са подходящи за експлоатация. Място с
клас 3 съответства на средногодишна скорост на вятъра по-голяма от 6,4 m/s (при 50 m
височина). В този район нямаме станция която да съответства на клас 3, но най-близо до
този клас са станциите Поморие и Резово.
За създаване на големи свързани към електропреносната мрежа ферми за
производство на ел.енергия се изисква годишна средна скорост на вятъра над 5 m/s.Освен
Поморие и Резово в това число влиза и ст. Бургас.. При скорости от 3 до 5 m/s на
височината на оста на турбината е подходящо единствено изграждане на самостоятелни
(автономни) генератори за зареждане на акумулатори и механични приложения като
изпомпване на вода. С такава скорост се характеризират всички останали изследвани
станции с изключение на ст. Малко Търново и Средец.
В стойностно отношение полето на скоростта на вятъра се формира в диапазона 1.6
при Средец до 4.8 при Резово и 4.5 при Поморие. Тази диференциация е резултат от
няколко фактора: склоновете на Предбалкана и Стара планина на север; морския басейн
на изток и планинския масив на Странджа на юг.
Вътрешногодишно разпределение на ветроенергийния потенциал
Данните за вътрешните станции показват, че максимална средна месечна скорост на
вятъра през годината за проучвания период се отчита изцяло през зимните месеци В ст.
Карнобат, Малко Търново и Люляково максимумът е през месец февруари, в ст. Айтос през януари, в ст. Средец имаме отчетен максимум на скоростта на вятъра през месец
март и ст. Камено месец през месеците февруари и март.
Най- ниски средномесечни скорости се измерват през лятото и началото на есента
(Карнобат – юли, август, септември и октомври, Люляково – юни, юли и август, Камено –
юни, Айтос – септември, Малко Търново и ст. Средец където е измерен минимум на
скоростта на вятъра през месец октомври).
Най-ниски средномесечни скорости се измерват през лятото Изключение прави ст.
Бургас където се наблюдава минимум през декември. В Несебър и Созопол се наблюдава
минимум през май. В Поморие минимумът е през юни и август, за Резово се наблюдава
минимум през май и юни, а за Царево минимумът е през месеците май, юни и юли.
Отбелязаните различия във вътрешногодишното разпределение на средномесечните
скорости на вятъра между вътрешните и крайморските станции се дължи на структурата
на атмосферната циркулация.
Денонощна обусловеност на ветроенергийния потенциал
Денонощните колебания се определят от локални фактори и от изменението на
радиационния фактор. Особеностите на денонощния ход се разкриват при разглеждането
на данните за скоростта на вятъра по срокове (7, 14 и 21 ч).
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При всички вътрешни станции максимална скорост на вятъра се измерва в обедните
часове, а минимумът се отчита през нощта и в сутрешните часове в станциите Люляково и
Карнобат. Имаме отчетен минимум само в сутрешните часове в Камено, Средец и Малко
Търново. Само в ст. Айтос имаме отчетен минимум на денонощния ход през нощта.
И тук При всички крайморски станции максимална скорост на вятъра се измерва в
обедните часове. По отношение на минимума на скоростта на вятъра на денонощния ход
забелязваме, че в станциите Царево и Бургас минимумът е в сутрешните часове, а в
останалите крайморски станции минимумът е през нощта.
Годишна повторяемост на ветровете по посоки
Посоката на вятъра се обуславя от циркулационния фактор и взаимодействието му с
формите на релефа.
Във вътрешните станции най-голяма е повторяемостта на ветровете в посока N, NE и
NW. Изключение прави ст. Средец където най-голяма е повторяемостта на ветровете в
посока E. За станциите Малко Търново и Айтос най-голяма е повторяемостта на ветровете
в посока N, за ст. Карнобат NE и N, и за ст. Камено NW.
При вътрешните станции най-малка е честотата на южните ветрове в районите на ст.
Айтос, Карнобат и Камено, на западните ветрове съответно в Малко Търново.
Изключение прави Средец, където се наблюдава най-малка честотата на ветровете от
следните три посоки SE, N и NW.
В групата на крайморските станции най-голяма е повторяемостта на ветровете със
северна и североизточна компонента: за Поморие най-голяма е повторяемостта на
ветровете в посока N NE, за Царево също имаме най-честа посока N, както при Поморие,
но при Царево имаме и най-честа посока която е E. Подобно е съотношението и между
станциите Несебър и Созопол. И при двете имаме най-честа посока на скоростта на вятъра
която е NW, но при ст. Созопол имаме и посока NE. Изключение обаче прави ст. Бургас,
където най-голяма е повторяемостта на ветровете в посока E.
Най-малка е честотата на южните ветрове в районите на ст. Поморие, Созопол и
Царево, на южните и югозападните съответно в ст. Несебър и на южните и югоизточни
ветрове за ст. Бургас.
Съвременните ветрогенератори имат сензори, следящи за посоката на вятъра и чрез
съответен механизъм роторът винаги се насочва под оптимален ъгъл спрямо въздушния
поток. При изграждането на ветропарк от няколко ветроагрегати посоката на
преобладаващия вятър е важен фактор за разположението и дистанцията между отделните
съоръжения. Налага се спазване на определено минимално разстояние между
генераторите. В посока на преобладаващия въздушен пренос това разстояние е 5-7 пъти
диаметъра на ротора, а в посока, перпендикулярна на преобладаващия пренос това
разстояние е 3-5 пъти.
Тихо време
Важен показател за характеризиране на ветроенергийните ресурси е делът на
тихото време през годината (Табл.3). Счита се, че изграждането на ветрогенератори е
ефективно в места, където ветровия потенциал е 75-80 %, т.е. делът на тихото време не
трябва да надвишава 20-25 %.
Таблица 3. Годишна честота на тихото време на височина 10 m
станция
Тихо вре
ме, %

Несебър

Поморие

Бургас

Созопол

Царево

М.Търново

Средец

Камено

Айтос

Карнобат

16,3

17,6

18,1

28,1

32

52,6

48,1

19,8

45,3

30,9

От десетте станции за който имаме данни за тихото време посочената по-горе
граница се надхвърля от 5 ст. това са: ст. Карнобат, Средец, Айтос, Малко Търново и
Царево. Изключение прави ст. Созопол където делът на тихото време е 28.1 % т.е.
надхвърля с 3.1 % границата. Най-малка честота на тихото време се отчита в ст. Несебър и
Поморие.
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Като се има предвид, че височината на ротора на ветрогенераторите е над 60 m
може да направим извод, че на такава височина, времето през което ще се осъществява
електропроизводство ще надхвърля 75-80 % от часовете.
Заключение
В резултат на извършения анализ за изясняване на пространствено-времевите
особености в разпределението на характеристиките на вятъра, във връзка с
ветроенергийния потенциал в избраните станции от Югоизточна България, направихме
следните обобщени изводи:
Районът на Югоизточна България с неговия равнинен релеф и особености на
атмосферната циркулация, като цяло, е подходящ в отделни части за конкретни
проучвания и реализиране на проекти в областта на ветроенергетиката.
Въз основа на скоростта на вятъра се очертават най-подходящите места за
извършване на теренни системни измервания. От анализираните дванадесет станции, с
най-голям годишен потенциал на вятъра са районите на някой крайморски станции –
Поморие, Резово, Бургас и Созопол, както и вътрешната станция Камено, поради
откритостта на района спрямо въздушния пренос. Районите около тях са подходящи за
създаване на големи свързани към електропреносната мрежа ферми за производство на
ел.енергия.
Районите на Бургас, Поморие и Резово са особено подходящи за създаване на
големи ветрови паркове.
Териториите около Камено, Карнобат, Царево, Созопол и Несебър са подходящи за
изграждане на самостоятелни (автономни) генератори за зареждане на акумулатори и
механични приложения и др.
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АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ГЕОГРАФИЯ
АKTUALNI VAPROSI NA OBSHTESTVENATA GEOGRAFIYA
Атанас Дерменджиев
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUESTIONS OF SOCIAL GEOGRAPHY
Atanas Dermendzhiev
Abstract: An attempt for the clarification of the nature of Social Geography has been made in the
article.
Its place in the system of the geographic sciencies has been reasoned.
The stress was placed on the particularity of scientific interactions on the horizontal and vertical
axes of the scientific chain.
The correlations at the different levels have been highlighted, as follows: differentiation, synthesis,
integration, organization and management.
A structural and taxonomic model of Social Geography has been proposed. Its connections with the
geographical and the nongeographical sector have been tracked.
It has been emphasized on the significant role of Social Geography in relevance with the emerging
and ongoing contemporary processes.
Keywords: Social Geography, structural, taxonomic

Защо географията може да бъде титулувана като обществена? Защото в
невъобразимия конгломерат от знания, познания и очаквания няма сертифицирана
легитимност на намерението за обхват на каквото и да е изследване. В този смисъл
аспектите на обществените изследвания узаконяват намеренията.
Един поглед върху западната научна литература по въпроса ни показва, че интересът
към проблематиката е голям и многоспектърен. Изкушаваме се да откроим няколко имена:
Storey, D [1]; Grundy-Warr и Sidaway, J. [2], Johnston, R. J. [3], Monk, J. и Hanson, S. [4],
Dunkan, J., Johnosn, N., Shchein, K. R. и др. [5], Massey, D. [6], Driver, F. [7], Hubbard, P.,
Kitchin, R., Bartley, B., Fuller, D. [8], Gregory, D., Martin, R. и Smith, G. [9], Martin, R. [10],
Gregory, S. [11], Bayliss-Smith, T. и Owens, S. [12], McDowell, L. [13], Bell, M. [14], Smith,
S. [15], Philo, C. [16], Smith, D.M. [17], Cloke, P., Philo, C., и Sadler, D. [18], Caetano,
Lucília, Fernandes, João Luís; Santos, José Gomes [19], Fernandes, João Luís Jesus ) [20] и др.
Т. напр. Storey, D., Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D., Sidaway, J. (2008) разглеждат
въпросите на взаимоотношението територия-общество-пространство. Акцентират върху
териториалните промени и концепциите за териториалност, обществените процеси и
пространствените връзки, тяхната зависимост от начина на управление.
Grundy-Warr, C. и Sidaway, J. (2008) се спират на проблема за национализма като
териториален проект и сложните взаимоотношения между нации, територии и държави.
Johnston, R. J. (1986) предлага съвременни модели на обществата през призмата на
философското мислене. Той проследява логическата връзка между обществото, отделния
индивид и механизмите на консолидация, въпроса за прилагането на хуманитарен подход
в научните изследвания.
“Определяща характеристика на хуманитарния подход в обществената география е
субективността, пише авторът. Не субективността на самото изследване, въпреки че някои
твърдят обратното, а субективността на значенията. Светът, в който ние действаме не е
свят на безсмислени неща. Кърк (1963) го нарича “феноменална околна среда”. Двете
понятия се припокриват, но не трябва да се поставя знак за равенство, така че, за да
разберем как действат хората, трябва да оценим и контекста, в който те действат – тяхната
поведенческа среда, ”което е хранилище на знания, които те прикрепят към феномена. Т.
е. тяхната субективност трябва да се изучава обективно.” (1986, с. 55).
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Тези разсъждения придават обществен нюанс на изследванията. Те разтварят
географията в динамичната пъстра среда и освен, че я социологизират, я
интердисциплинират.
Monk, J. и Hanson, S. (2008) акцентират върху влиянието на стопанството, културата
и бизнеса върху изменението на структурата и съдържанието на обществената география,
а Duncan, J., Johnosn, N., Schein, H. R. и др. (2004) – на взаимовръзката география –
култура - политика.
Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D., Sidaway, J. и др. (2008) считат, че “обществената
география не е директно отражение на елементарни обективни реалности, а е “социално
конструирана”. С други думи, въпреки че се споделят определени опити, вярвания и
ценностни системи, те също така варират и интерпретациите за света се различават от
различната позиция на време и място. Самата идея, че има една идея за това какво е
обществената география, която да е валидна за всички времена, места и перспективи, е
проблематична. Чия обществена география, къде и кога”? (с. 2).
Считаме, че тези въпроси са изначални. Едва ли някога ще успеем да им отговорим
изцяло. Всъщност в диренето на най-пълните отговори се крие тръпката от научното (и
хуманитарното) съществуване на обществения географ.
Леко подсказване относно пътя на изследване и дирене на отговорите на поставените
по-горе въпроси извършват Blunden, J., Hagget, P., Hamnett, C., Sarre, P., (1978) според
които грижата на обществените географи не е в изобразяването на различни модели и
процеси, а по скоро разбирането и обясняването защо нещата са разпределени по начина,
по който са. Пространственият анализ – според тях – ще отнесе асоциацията за феномен в
един район като само един аспект на основата на връзка между пространствените модели
и процесите на интеракция – най-вече транспорт и комуникация“(с. 6).
На въпросите на различията в общественото развитие и динамиката на обществената
география специално внимание отделя Ratzel, F. (2008).
Особенно ценно от теоретичен ъгъл е друго изследване на Johnston, R. J. (1986). Той
предлага нова структура на обществената география, акцентира върху тематичното й
съдържание и подходите в научните изследвания (позитивистки, хуманитарен,
структурален).
Според Driver, F. (1992) обществената география следва да бъде география на
въображението, “география без грим и маска”.
Тези процеси биха повишили не само теоретичната, но и практическата значимост
на географската наука. Като съществен научен клон в нея обществената география се
припознава като комплексна наука. Но не от всички географи или поне не така
категорично. Интересна е позицията на Benko, G. и Strohmayer, U. (2004): “Най-важната от
по-специфичните промени, които са се случвали, се възприема, че е откритото признаване
на “комплексността” на географския феномен... Увеличаването на “културно”
вдъхновените модели на анализ, асимилацията на мрежовите теории или скорошните
развития на концепции като “социалната природа” ... всички те споделят антипатия към
редукционизма във всичките му форми. В резултат на което науката обществена
география е била свидетел на намаляването на броя на дръзките дебати, които са
отстъпили пред по-умерени и въвличащи дискусии. Докато това развитие е приветствано
от повечето географи, ние се изкушаваме да отбележим, че тази “комплексност” може да
стане някакъв вид мантра: където всичко се смята, че е комплексно по принцип и има
опасност да изгубим възможността да видим некомплексните форми на установяване” (с.
141).
Авторите отбелязват, че началото на новия век е свързан със завидната позиция на
обществената география. “Ако много периоди на предходния век са били характеризирани
от едностранна форма на трансфер на знание от близки науки до обществената география,
днешната социология, икономика и културология черпят знания и концепции, изначално
развити от географите” (с. 139).
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Проблемите на взаимоотношението време-пространство са в полезрението на
Massey, D. (1991). Мото на изследването му е твърдението: “Това, от което имаме нужда,
сякаш е глобално усещане за локалното, глобално усещане за пространство” (с. 245). De
Blij, H. J и Muller, P. (1986) твърдят, че обществената география е изчерпателния термин
за всякакъв вид нефизическа география: културна география (където географията е найблизо до антропологията), икономическа география (най-близка до икономиката),
урбанистична география (география на градовете и други клъстерни елементи).
Cloke, P., Philo, C. и Sadler, D. (1991) разработват идеята за хуманизиране на
обществената география, за прилагане на реалистични, а не на идеалистични подходи,
които най-обективно да разкрият нюансите и съществените различия на постмодерното
общество.
Много западни автори като Gregory, D., Martin, R., Smith, G. и др. от дълги години
разработват стратегии за перспективите в развитието на обществената география през
призмата на динамичната й същност.
Развиват се и по-екстравагантни тези като, например, тази на Smith, D. M. за ролята
на морала в географията.
Обществените взаимоотношения имат разнопосочни координатни направления.
Общественият аспект на географията е сегмент на нейната хуманност. Може би един от
най-важните, но не единственият. Защото обществото е атакувано и обгрижвано още от
икономиката, политиката, психологията, историята, от изначалните напъни на българина
да бъде утвърдено (и показно) образован. Атакувано е и от философската надменност на
философията да бъде съдница на нашето битие, от куртоазната литература и
литературоведската агресивна любопитност.
За разлика от много науки обществената география “борави” с амбицията и
зримонеуловимото чувство на съпричастие от онези индивиди, чиито потребности биха
могли да се задоволят (макар и частично), но чието его катапултира науката (географията,
все пак!) в друга орбита.
Една от задачите на обществената география и основен принцип на обективното й
функциониране е да консумира процесите на интеграция, тъй като те осигуряват
единството й.
Това прави възможно прилагането както на универсалните научни методи – общи
(структурен и системен, хорологичен и сравнителен, метода на моделирането,
математическите и статистическите методи и др., така и частни, характерни за другите
науки от спектъра (вж по-подробно Русев, 2008).
“Необходимостта от нова синергетична парадигма, пише М. Русев [21], се налага с
оглед отчитането на бифуркационните свойства, на случайността и цикличността, на
нелинейния характер и необратимостта на протичащите процеси”.
Тези въпроси най-пълно присъстват у нас в трудовете на Н. Димов [22], [23], [24].
***
Динамизмът на социално-икономическите процеси, засягащи България,
респективно същността и структурата на нашето образование, изкарва на преден план
научни и образователни акценти, отговарящи на новите потребности. По време на прехода
между академичната книжовност (и скромност) и фриволната технократичност (и
настъпателност) възниква необходимостта от регламентиране и реализиране на
процедури, при които двата подхода на научни изследвания да намерят допирни точки –
основание за консумиране на мултиплициращ ефект.
Необходимостта от все по-честото прилагане на комплексния подход при решаване
на задачи от научно-изследователски характер задължават географията като наука,
откликваща на нуждите на времето и обществото, да бъде адекватна на процесите на
диференциация и интеграция в целия обществен сектор. Взимането на правилните
решения е възможно само тогава, когато ролята на субективния фактор е сведена до
минимум чрез дейности, водещи до постоянното, но постъпателно овладяване на
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обективни образователни и научни истини. Това предполага активна интеграция между
средното и висшето училище, между последното и ползвателите на неговия продукт.
Интеграцията е толкова успешна, колкото по-оптимална е кореспонденцията между трите
възрастови сегмента на географския механизъм.
Обществената география покрива голям спектър от проблеми, с които се занимават
много отраслови географски направления, тя има качествата на комплексен географски
сектор на образованието и науката.
***
Въпреки условното разделяне на отворените към потребността на индивида
социални сегменти, съзнаваме, че не е възможно и необходимо да прокарваме граници
между тях. Напротив! Те се допълват и смисълът на това е умножаващият ефект от
резултата.
Който би бил още по-добър, ако се съобразим с необходимостта от изработване на
дългосрочна стратегия за развитие на обществените науки в България, която да включва:
изясняване на приоритетите на научно-изследователските социално-икономически
процеси; постигането на академичен консенсус по отношение на промените в обществото
и тяхното географско отразяване; адекватност на научните изследвания и тяхната
практическа приложимост в контекста на нашите очаквания.
References
1. Storey, D. (2008) Territory, Space and Society in Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D.,
Sidaway, J. (eds.) An In troduction to Human Geography: Issues for the 21st century, 3rd edition,
Pearson Education Limited: Essex
2. Grundy-Warr, C. And Sidaway, J. (2008) The Place of the Nation-State in Daniels, P.,
Bradshaw, M., Shaw, D., Sidaway, J. (eds.) An Introduction to Human Geography: Issues for the 21st
century, 3rd edition, Pearson Education Limited: Essex
3. Johnston, R. J. (1986) On Human Geography, Basil Blackwell: Oxford
4. Monk, J. And Hanson, S. (2008) On Not Excluding Half of the Human in Human Geography in
Oakes, S. T. and Price, L. P. (eds.) The Cultural Geography Reader, Routledge: Oxon
5. Duncan, J., Johnosn, N. And Schein, H.R. (eds.) (2004) A Companion to Cultural Geography,
Blackwell: Oxford
6. Massey, D. (1991) A Global Sense of Place in Daniels, S. and Lee, R. (eds.) (1996) Exploring
Human Geography: A Reader, Arnold: London
7. Driver, F. (1992) Geography’s Empire: Histories of Geographical Knowledge in Daniels, S. and
Lee, R. (eds.) (1996) Exploring Human Geography: A Reader, Arnold: London
8. Hubbard, P., Kitchin, R., Bartley, B., Fuller, D. (2002) Thinking Geographically: Space, Theory
and Contemporary Human Geography, Continuum: London
9. Gregory, D., Martin, R. And Smith, G. (eds.) (1994) Human Geography : Society, Space and
Social Science, Macmillan: London
10. Martin, R. (1994) Economic Theory and Human Geography in Gregory, D., Martin, R. and
Smith, G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science, Macmillan: London
11. Gregory, S. (1994) Social Theory and Human Geography in Gregory, D., Martin, R. and Smith,
G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science, Macmillan: London
12. Bayliss-Smith, T. and Owens, S. (1994) The Environmental Challenge in Gregory, D., Martin,
R. and Smith, G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science, Macmillan: London
13. McDowell, L. (1994) The Transformation of Cultural Geography in Gregory, D., Martin, R. and
Smith, G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science, Macmillan: London
14. Bell, M. (1994) Images, Myths and Alternative Geography of the 3rd World in Gregory, D.,
Martin, R. and Smith, G. (eds.) Human Geography: Society, Space and Social Science, Macmillan:
London
15. Thrift, N. (1994) Taking Aim at the Heart of the Region in Gregory, D., Martin, R. and Smith,
G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science, Macmillan: London
16. Smith, S. (1994) Urban Geography in a Changing World in Gregory, D., Martin, R. and Smith,
G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science, Macmillan: London

132

17. Philo, C. (1994) History, Geography and the ‘Still Greater Mystery’ of Historical Geography in
Gregory, D., Martin, R. and Smith, G. (eds.) Human Geography : Society, Space and Social Science,
Macmillan: London
18. Cloke, P., Philo, C., and Sadler, D. (1991) Approaching Human Geography: An Introduction to
Contemporary Theoretical Debates, Paul Chapman Publishing: London
19. Caetano, Lucília, Fernandes, João Luís; Santos, José Gomes dos (2003); “Geografia e outras
ciências”; in António Campar de Almeida et al (Coord.), Fragmentos de um retrato inacabado. A
Geografia de Coimbra e as metamorfoses de um país; IEG; CEG; Faculdade de Letras; Coimbra.
20. Fernandes, João Luís Jesus (2005); “Imagem e simbolismo dos lugares na problemática do
desenvolvimento: o primado da diferença”; in Lucília Caetano (coord.) Território e trajectórias de
desenvolvimento; Centro de Estudos Geográficos; Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
21. Rusev, M. Obshtestvena geografia. S., 2008.
22. Dimov, N. Geografskite sistemi: evolyutsia, samoorganizatsia I upravlenie. – V: Teoretichni
problem na geografskoto poznanie. V. Tarnovo, 1994.
23. Dimov, N. Teoretichni perspektivi na geografskata nauka. – Godishnik na SU, kn. 2, Geografia,
т. 89, 1999.
24. Dimov, N. Vektorite v teoretichnia analiz na geografskata nauka. – V: Treti mezhdunaroden
geografski kongres. Sofia, Skopie. 2005.
АВТОР

Атанас Харалампиев Дерменджиев, професор, д-р по география, Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „География“, e-mail:
adermendjirev1960@abv.bg, тел. 0888331775.

133

ПЪТИЩА КЪМ СОЦИАЛНАТА ГЕОГРАФИЯ: НЕМСКИЯТ ПОДХОД
PATISHTA KAM SOCIALNATA GEOGRAFIA: NEMSKIAT PODHOD
Петър Стоянов
WAYS TO SOCIAL GEOGRAPHY: THE GERMAN APPROACH
Petar Stoyanov
Abstract: This topic is a question of present interest as far as we have not a scientifically grounded
social geography (during the 70s of 20th century Christov/Bachvarov founded a socioeconomic
geography). It is obviously necessarily to be studied the experience of greatest geographical schools. The
German school of social geography has a specific way. Some obstacles are similar to Bulgarian school –
place, object, methods of social geography.
Keywords: Social geography, scientific approach, German approach

Настоящата тема е актуална и у нас, доколкото все още нямаме научно обоснована
социална география (през 70-те години на ХХ в се обосновава от Т. Христов и М.
Бъчваров социално-икономическата география [1]). У нас циркулират двойки понятия
като социална и икономическа география, икономическа и социална география, социалноикономическа география. При първите две очевидно става въпрос за комплекс (съюз), но
не и за две отделни дисциплини, особено ако се съди по публикациите у нас. Третото би
трябвало да се разбира като понятие за наука на границата на две или повече науки
(междинна наука/дисциплина), като биохимия (от биология и химия), физикохимия (от
физика и химия), икономическа социология (от икономика и социология) и т.н. Но
въпреки това не престават отделно да същестувват биологията, химията, икономиката,
социологията и т.н. Това очевидно налага да се проучи опитът на другите големи
географски школи. Както видяхме от публикуваната от нас [1] статия „Социалната
география вчера и днес” (2004), пътят на развитие е доста своеобразен във всяка една от
тях. Доста различно е и състоянието днес в тях. Но същевременно върви интензивен
обмен между школите. Така, че изследването на пътя на развитие на всяка от тях
представлява важен теоретичен, методологичен и практически интерес за научно
обосноваване на нашата социална география. У нас за съжаление все още няма дискусия.
Ето защо целта на тази статия е да провокира интереса към една бъдеща подобна
дискусия, каквато е имало в немската география, макар и доста отдавна.
1. Социалната география – началото
Краят на 50-те години на ХХ в е класически период на географията в Западна
Европа, когато тя достига своя връх в развитието си. Това е географията на
ландшафтознанието и странознанието. Виенският географ Ханс Бобек [3] публикува през
1957 г. статия в австрийското списание „Известия на географското дружество” (Виена), в
която описва структурата на географията и вътрешното разделение на труда по съставни
дисциплини (фиг. 1).
От фиг 1. се вижда, че Бобек замисля социалната география като дисциплина
заменяща антропогеографията, като шапка на съставящите я дисциплини (География на
населението, География на селищата, География на транспорта, Икономическа география,
Политическа география). Тя се разглежда като синтетична социална география. Той
обяснява това с факта, че социалните или обществените сили са „същинската причина” за
всички други геофактори като стопанство, селища и транспорт и затова трябвало да се
схваща като надчинен момент на обяснение. Подобно особено място се придава по-късно
между другото и на ландшафтната екология (фиг. 1), което тук няма да разгледаме.
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Фиг. 1. Особеното място на социалната география в „логическата система” на класическата
география (по Х. Бобек, 1957)

Това изключително място на социалната география е водещ лайтмотив и в
последващите публикации на други автори. Известен пример е една статия на Х. Улиг
(1970), публикувана в сп. Геофорум (година по-късно и на английски език), впоследствие
често цитирана [4]. Улиг се счита в началото на 70-те години за водещ методолог на
географията в немскоезичното пространство. С тази статия той разработва един
значително по-комплексен „организационен план на географията” (фиг. 2), който има
големи сходства и с представите на Бобек.
СТРАНОЗНАНИЕ
Интегрирана ландшафтна география
Геоекология
(= Ландшафтна екология)

Регионални
Учение за системи
силите
на
Социалната география

Учение за геофакторите
на

Фиг. 2. Организционен план на географията по Х. Улиг (1970)

В упростена форма този план следва „класическото разбиране” за подялбата на
географията на 3 части: 1. Обща география (учение за геофакторите), 2. Ландшфтознание,
3. Странознание. Също в периода от края на 60-те и началото на 70-те години, когато се
появява радикално новата „пространствено-научна география”, от представители като Д.
Бартелс (1968), социалната география е позиционирана по подобен начин [5]. Въпреки
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основните различия между „класическата география” на Бобек и Улиг и новата
пространствено-научна география, на социалната география се придава и при двете
изключително място. Д. Бартелс използва термина „Икономическа и социална география”
като синоним на цялата Антропогеография.
П. Седлачек [6] в своята „Културна/Социална география” от 1982 г. сочи, че
понятието социална география все повече с времето се използва за цялата социално
ориентирана география на човека. От това като следствие се извежда: 1. Обхватна и
съдържателно по-диференцирана „сграда” с основа от утвърдени теории и
изследователски методи; 2. Наличие на учебници, както като цяло, така и за отделните
включвани от нея дисциплини (Икономическа география, География на селищата и т.н.).
Но в действителност нещата не стоят така. През 50-те и 60-те години няма монографии/
учебници по социална география, въпреки посочваното специално място. Едва през 1977
г. излиза в Мюнхен първият учебник по социална география, след това минават още 15 г.
до втория (на Д. Флиднер, 1993 [7]), но той се счита че не отговаря на вижданията за
социална география, а че е повече специална системно-теоретична концепция на
Антропогеографията. През 1969 г. в Дармщадт излиза том със заглавието „Социална
география”, издаден от В. Щоркебаум [8]. Но и тук няма теоретично обосновани позиции
на социалната география. Много от емпиричните изследвания в нея се отнасят към
класическото изследване на културния ландшафт или към аграрната география. Също
учебникът на Й. Майер и др. (1977 [9]) не дава диференцирана и теоретично обоснована
„сграда”, каквато по това време имат напр. геоморфологията или географията на
градовете. От публикациите на социалната география до началото на 80-те години на ХХ в
може да се изведе следното: повечето работи се отнасят за селските пространства, за
аграрно структурираните обществени елементи, за периферните групи население, за
екзотичните части население, като домакини, миньори, пастири и др. Остават настрани
съвременните градски или субурбанизационни форми на живот и актуалните социални
въпроси.
Въпреки признанието за значимостта на социалната география, тя постоянно бива
критикувана и поставяна под въпрос. Една консервативна група географи счита, че тя се е
обърнала твърде много към социологията. С това нямало да има нищо общо с географията
и това щяло да доведе до прекомерно социологизиране и политизиране на географията,
което не отговаряло на независимостта на науката. Другояче изглежда критиката от
страна на прогресивната група географи. Според Г. Хард (1979 [10]), обратно,
недостатъчна била обществената ангажираност на социалната география. Тя трябвало посилно да се занимава със социални въпроси, с актуални обществени проблеми, като
бедност или безработица. Тези две противоположни позиции засягат и методиката на
изследване. Консервативната позиция счита, че е контрапродуктивно, даже опасно да се
засягат методите, концепциите и теориите на социологията, защото така се напускала
„ландшафтната реалност„ на географията, докато левите критици обратно, считат че
възприемането на научните методи и концепции на социологията е недостатъчно, че не
трябва да се игнорират основните стандарти на социологията. Тези екстремни позиции в
оценката са все още действащи и до днес.
Но да се върнем отново към началото на социалната география. Какво иска да
изследва тя? Как е формулиран нейният обект на изследване?
2. Обосноваване на социалната география от Ханс Бобек
Началото на социалната география в немскоезичното пространство се счита, че се
поставя на Географския конгрес в Бон през 1947 г. На него виенският географ Ханс Бобек
изнася доклад на тема: „Място и значение на социалната география”. Той предизвиква
изключителен интерес, по-късно е отпечатан в сп.„Земезнание” (Erdkunde). По съдържание
той е програмно фундаментиране на социалната география като самостоятелна
дисциплина на Антропогеографията. В него Бобек започва с разсъждението, че в
немскоезичната география странно защо понятието „общество” играе малка роля.
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Игнорират се обществените феномени. Не се разглеждат социалните групи в изследването
на стопанството или селищата. Второ, странно било, че немската география малко
контактува със социологията, както е във френската и англоезичната. Но Бобек,
подобавящо на тогавашното състояние на немската география като цяло, се опитва да
обоснове социалната география чрез ландшафтознанието. Последното се характеризира
тогава с три взаимно допълващи се перспективи: типологично-физиономична;
функционална; генетична. И трите били необходими, защото се допълвали. Главният
аспект на социалната география бил функционалната перспектива на наблюдение. Тя е
разработена от самия Х. Бобек в географията на селищата. Той изхожда от
обстоятелството, че определени материални структури, като селища или транспортни
съоръжения изпълняват специфични задачи или функции. Градовете имали високорангова
снабдителна функция за населението на своята околност.
Централна аксиома в обосноваването на Социалната география от Бобек гласи:
Всяка функция се нуждае от носители (тук се имат предвид актьорите, които упражняват
съответна функция). Но най-важното, според Бобек, това упражняване на функции не
става от отделния човек, а от социалните агрегати (човешките групи, които действат в
пространството, Бобек 1969 (1948, 47 [11]). Под „групи” той разбира „агрегати от еднакво
действащи хора, които не са изолирани, а се обединяват в по-големи комплекси, в
общества”. Сега той поставя въпроса, как географията трябва да борави с това „поле на
изява и сили” (те не се разглеждали нито от географията, нито от геологията). Отговорът
му е: както във физическата география това става по отношение на геологията,
метеорологията или ботаниката, така и антропогеографията трябва да подбере само
ландшафто-формиращите и страноведчески релевантните аспекти на социалните явления
и „силови полета”, а да неглижира други.
С това Бобек формулира задачи на социалната география, които от днешна гледна
точка са от важно значение и с много последствия: Географията трябва да контактува и
дискутира със систематичните социални науки. В противен случай е застрашена от
дилетантство. Затова на социалните науки трябва да се придаде много по-значимо от
досега място. Тази аргументация е много важна за съвременната методологична дискусия
в социалната география. Но тогава, в края на 40-те години, това изявление се приема с
пренебрежение. Защото това е периодът на географския „ексепшионализъм”, т.е.
географията се схваща като нещо съвсем особено, като наука с напълно самостоятелна
методология. Като следствие, тя се изолира значително от съседните науки, не може да
вземе под внимание тяхното по-ново развитие. В по-нататъшното развитие на социалната
география ще видим, че още редица други схващания на Х. Бобек ще бъдат различно
приемани и реализирани – едни като догма, а други – по-скоро изместени от други или
игнорирани. Но току що приведеният възглед се отнася към неприетите от географската
общност, което ще има неприятни последици до съвременността.
Едно друго схващане, възприето въодушевено и неограничено от Бобек, е това, че
изключително обществата и групите са социално-географски релевантни, а не човешките
индивиди. Този възглед в продължение на десетилетия остава догма и повлиява понататъшното развитие на немскоезичната социална география и то негативно. В своята
концепция за социалната география се специфицира и прецизира класическият въпрос за
отношенията „човек-пространство”. Той сега бива преформулиран във въпроса за
отношенията между обществото, респ. социалните групи и пространството. В
социологията отношението между отделния човек и групата е един от основните
проблеми. При Макс Вебер се очертават две противоположни схващания. Първото
подчертава примата на колективистичната детерминираност на социалните феномени и
процеси. Социалните системи, като групи или общества, показват черти , които са повече
от сумата от тези на индивидите, от които се състои съответният агрегат. Другото
схващане подчертава приоритетното място на индивида. Само индивидът като действащ
субект е в състояние да произвежда социални феномени. Социалните агрегати биха могли
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да се обяснат чрез атрибутите на индивидите. В своя проект за социална география Бобек
заема по този въпрос една съвсем ясна и еднозначна позиция в полза на колективизма.
Това дава значителни последствия за социалната география – колективистичната
ориентация става догма. Социалната география трябвало само и изключително да се
занимава с групи и общества, индивидът бил напълно ирелевантен. Социалните процеси и
функции се носели изключително от групата.
Да се върнем към изходната теза на Бобек, че всяка функция се нуждае от носител.
Какво разбира той под функция, тъй като това понятие е от особено значение за понататъшното развитие на класическата немскоезична социална география ( а и по-късно се
използва в пространственото планиране). В статия от 1948 г. Бобек говори за „социални
функции”. По-късно в социално-геогрската литература се среща формулировката
„основни функции на съществуване” (ОФС). Според него географски важните социални
функции са известни отдавна и са емпирично изследвани, като той ги отделя във
„функционални сфери”: биосоциални функции (възпроизвеждане и отглеждане с цел
„запазване на вида”); екосоциални функции (покриване на икономическите нужди и
създаване на богатство); политически функции (налагане на собственото си
утвърждаване); топосоцилни функции (селищна организация на обитаваната и
използваната земя); мигросоциални функции (миграция, промяна на мястото); културни
функции (доколкото се изисква от ландшфтознанието и странознанието). Тези функции
според Бобек формират социалното „поле на силите”, което е нужно за обясняване на
социално-пространствените феномени. Социалните функции се носят от социалните
групи.
В последната част на текста Бобек се занимава с един въпрос, който остава
постоянно значим в развитието на социалната география, а именно отношението й към
съседните социални науки (преди всичко социологията). То може да се оцени даже като
един вид „комплекс за малоценност” на социалната география. Този въпрос гласи: „Какво
е особеното на социалната география, което не се разглежда от социологията? Отговорът
на Бобек води до заключението, че „социалното изследване на действителността трябва да
се извършва от различни гледни точки”. Социалната география трябва да има собствени
въпроси. И тук Бобек не може да излезе от рамките на класическата география:
„обхващането на ландшафтите и страните, към познаване на функционалните или
историко-генетични взаимовръзки на техните отделни елементи”. Към тях се отнася и
човешкото общество. То трябва да се постави според него в ландшафтна взаимовръзка
(Бобек, Х. 1969 (1948), с. 61 [11]). Както пише австрийският социалгеограф в наши дни П.
Вайхарт (2008, 26 [12]), „с тази реторика той прави трудния шпагат между много
консервативно-традиционното схващане за географията и опита да се вкарат
социологични иновации”. Има разбира се и други опити да се обоснове социалната
география, на които тук няма да се спираме [12].
3. Дискусия Бобек-Отремба
След Географския конгрес през 1947 г. тласък за развитие на социалната география
дава Географският конгрес в Кьолн през 1961 г. Х. Бобек отново изнася доклад, който се
посреща с голямо внимание: „За вграждането на социално-географския подход на
изследване в културната география”. Но този път докладът не остава без критика. На този
конгрес доклад изнася и хамбургският географ Ерих Отремба. Той в значителна степен е в
противовес на тезите на Х. Бобек. Този сблъсък внася баланс в развитието на социалната
география през следващите две десетилетия.
Ще разгледаме първо доклада на Х. Бобек. Той започва с това, че социалната
география вече била се успешно установила. Нараствали социално-географските
изследвания и публикации. Множество географски институти са включили в името си
социална география. В Антропогеографията се било прокарало разбирането, че човешките
дейности в ландшфта най-добре се реализирали от социалните групи. С това на преден
план излизали социалните групи (Bobek, H., 1969 (1962), 78 [13]). Тези социални групи са
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обектът на изследване на социалната география. Социалните групи са „групи хора със
специфично поведение” (Бобек има предвид, че групите „значително насочват поведението
на своите членове”, пак там, с. 78).
Във втората част на доклада си Бобек се насочва към въпроса за предмета на
изследване на социалната география. За тази цел той формира идея, която счита за
централен елемент на модерното схващане за социалната география. Като същинска
причина за обяснение на различните феномени по земната повърхност, които се изследват
от Антропогеографията, той вижда обществените процеси и социалните групи.
Социалната география можела да поеме функцията на дисциплина-шапка за
традиционните съставни дисциплини. Традиционните дисциплини, които той нарича
„географии-чекмеджета” (вж фиг. 1) са напълно недостатъчни и не могат да предложат
достатъчно съдържание за обяснение. Тази концепция за интегриращата сила на
социалната география значително взривява географската общественост и по-нататък
повлиява развитието на социалната география и даже до днес води до дискусии. Така,
според Бобек „...различните човешки функции (дейности), които могат да се установят в
една територия (район) вече не се изследват разделно по веществено-систематични групи
като търговия, транспорт, индустрия, селско стопанствово, култура, политика и т.н., а
повече съобразно социалните групи, от които те водят началото си. С това става възможно
да се различат вътрешните взаимовръзки (Bobek, H., 1969 (1962), 85 [14]). С този задълбочен
поглед във вътрешната структура и закономерностите на човешкото въздействие в
пространството можело да се преодолее типичният енциклопедичен подход в
Антропогеографията.
В третата част на доклада си Бобек се занимава с „основните типове общества”, с
които се сблъсква социалната география („Кои социално-географски единици,
незавидсимо от факта, че в действителността са резултат на конфронтирането с
пространствените неща, са зададени от обществото”, пак там, с. 89). Как Бобек
типологизира пространствените обществени тела? Това е интересен въпрос, а и един,
според Бобек, от главните въпроси на Общата социална география. Неговата типология на
„пространствените обществени тела” е поделена по размер и по структурни разлики. На
първо място той поставя селищата, разглеждайки ги като „ограничени по място” или
„локални общества”, които отговарят на „общините” в социологията. Той ги схваща като
големи „...социални единици на локална база, в които хората си взаимодействат за да
организират своя икономически, социален и културен живот” (Bobek, H., 1962, 90 [14]). В
тях има естествено степенуване по отношение на размера, комплексността, структурата и
функционалността, но винаги се усеща взаимовръзка между хората в тази общност на
живеене.
Бобек критикува традиционното описание в географията по външни проявления,
географско положение и по формални критерии. Много по-важно било представянето по
социални, икономически и функционални критерии на взаимодействие. В социалногеографски смисъл селищата (респ. общините в смисъла на социологията) се
характеризират с висока степен на вътрешни социални връзки с икономическа струкрура,
с разделение на труда и с определени властови отношения. Напр. имало ясна структура в
смисъла на социална йерархия. Различават се елити, средна прослойка и маргинални
социални групи. Освен това имало известно чувство за съвместно живеене на общината и
общи интереси.
Като втори тип базова социално-пространствена структура Бобек привежда
„централизираните региони” (днес в немскоезичната география се говори за региони от
типа „град-околност). Под това понятие той разбира конструкцията на централните места
(ЦМ) и тяхната функционална околност, респ. функционална сфера от връзки. Околността
с ЦМ е най-тясно свързана по отношение на снабдяването с централни стоки и услуги,
както и връзки на ежедневни трудови пътувания. С това централният регион формирал
пространствено единство, което е социално-икономически дефинируемо. Тази така
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формирана базова социално-пространствена структура излиза извън локалното общество
и намира израз в ориентирането на населението към един център. Населението на региона
се идентифицира с централния град, като това е толкова по-силно, колкото централният
град може да изпълни по-високи изисквания.
Третият тип, според Бобек, са „нецентрираните региони” (днес бихме казали
хомогенни райони, периферни райони). Тук той отделя „областни селищни територии” и
„ривиери”. При първите ставало въпрос за свободни селяни, които не показват
централизиране. Съществуват само малки функционални или връзки с разделение на
труда. Социалните връзки са повече роднински връзки. Ривиерите възниквали на базата на
локализационните условия, напр. миннодобивните области или агломерациите на
индустриални или занаятчийски предприятия в райони с подземни богатства (Рур,
Валония, Ерцберг).
Като четвърти главен тип социално-географски единици Бобек счита страните
(държавите) и народите. Макар страните (държавите) от край време да се разглеждат в
географията, то твърде малко се разглеждала обществената същност на държавата, която е
същинската. Държавата, с нейния суверенитет над територията си, има силно въздействие
върху изграждането на жизненото пространство. Тя често възниква на етническа основа.
Държавите или народите могат да се обединят в по-големи единици – културни царства
(региони), цивилизационни или социални системи. Те са културно определени, трудно
разграничими и неясно дефинируеми в техните многострнни взаимовръзки. Като пример
се сочи рентиерско-капиталистическата социална и икономическа система на Ориента
(Бобек разработва своя концепция за „рентиерския капитализъм”, която няма да
разгледаме тук).
Докладът на Отремба е със заглавие: „Градивната сила на групата и на личността в
културния ландшафт”. В увода се отбелязва накратко и одобрително отношение към
доклада на Бобек. За разлика от него обаче Отремба подчертава, че отдавна има
интензивен контакт между география и социология. Но този контакт той счита, че може да
взриви единството на географията, в частност на Антропогеографията (Otremba, E. 1969
(1962), 106 [15]). Така той подхваща въпроса дали е целесъобразно разделение на труда в
Антропогеографията каквото иска Бобек чрез социалната география? Освен това Отремба
счита, че географията трябва да се обърне към социални въпроси. Но пък самите
социолози вече се насочвали също към пространствената диференциция. Затова трябвало
да се внимава при сътрудничеството със социологията. Той изразява скептицизъм спрямо
връзките със социологията и концепцията на Бобек за социалната география. Също така
Отремба използва още един аргумент, че географията едва ли не и преди е изследвала
социални въпроси, че обществените и социални феномени са били вземани винаги под
внимание. Дали се нуждаем от отделна Обща социална география? След това той поставя
въпроса да се дискутира дали социалната география трябва да има такова изключително и
надчинено (по-висше) място в рамките на Антропогеографията, каквото иска Бобек. Дали
не е по-добре тя да бъде сложена успоредно или даже в рамките на географията на
населението? Според Отремба, решаването на този въпрос трябвало да стане чрез дискурс.
Как обществената група стои по отношение на индивида и спрямо населението, респ. в
пространствено въздействие? От отговора на този въпрос зависело решението за или
против самостоятелна социална география. Тук се стига до много важна точка в
дискусията за социалната география. Ако човешкият индивид или населението в своято
„пространствена въздейственост” е по-важен отколкото социалните групи, тогава не е
нужна социална география и даже не е оправдано исканото от Бобек специално нейно
място.
По-нататък Отремба, който е чист икономогеограф, се аргументира силно от своята
по-тясна сфера на работа в своята дисциплина. Става ясно, че това е позиция на егоизъм в
науката, борба за власт: икономическа география или социална география, моята
дисциплина или твоята? Отремба счита, че тази подялба на Антропогеографията била
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даже опасна за нея самата. „Считам, че понятието икономическа география не се нуждае
от допълнение чрез добавката „и социална география”, защото стопанството е човешко
творение и разбира се включва и разглеждането на човека” (Otremba, E. 1969 (1962), 113
[15]). Тук се вижда, че Отремба не разбира или даже не иска да разбере намеренията на
Бобек.
Тази преднамереност се вижда в по-нататъшната критика на Отремба. Според него
самото име „социална география” било неясно и неправилно за определения обект на
изследване. Понятието „социална” било всъщност правилно само във връзка със
социалната политика, социалните грижи, социалната статистика, социалната
справедливост. Очевидно тук има семантичен проблем, проблем на езиковото разбиране
на понятията. Отремба стига дори до абсурдност, като отхвърля такива известни понятия
като социална история, социална наука. Ако имало социална география, то тя трябвало да
бъде строго погледнато като „география на жилищните райони на бедните хора” (пак там,
с. 114). П. Вайхарт счита, че зад тази позиция на Отремба вероятно стоят и политически
възгледи (2008, с. 34).
Все пак има и някои позитивни неща в критиката на Отремба. Без да се обосновава,
той извежда една важна теза, като твърди че човешкото въздействие в пространството е в
три форми: като население, като група хора и като отделна личност. За това имало сега
география на населението, социална география, но липсвала география на индивида.
Отговорът на Бобек е в статия след конгреса със заглавие „Може ли социалната
география да влезе в икономическата география?” (излиза през 1962 г. в сп. Земезнание,
вж Бобек, Х. 1962б). В нея той акцентира на своята догма за темата табу „индивид”, като
реакция на атаките на Отремба. Първо, Бобек поставя под въпрос изходната теза на
Отремба и привежда довода, че направеното от него през 1947 г. предложение за социална
география не е толкова известно, както твърди Отремба. Главният акцент на статията е
обвинението, че една социална география ще взриви единството на географията. Той
разсъждава, че Антропогеографията вече е раздробена на голям брой отделни
дисциплини, и че единството било отдавна взривено. Така, че още една съставна социална
география не би могла да изиграе такава роля. Точно обратното, социалната география
чрез анализ на обществените условия би свързала отделните сфери „селище”,
„стопанство” и „население” и т. н. в нещо друго. Социалната география трябвало да има
интегративно въздействие върху географията.
До тук добре, Бобек звучи убедително. Но по отношение на предложението за
индивида той остава при своята догма. На критиката на Отремба, кое все пак е по-важно
да се постави в центъра, групата или индивидът, Бобек отговаря много ясно и еднозначно:
Географията на индивида е безмислица. Наистина в странознанието понякога се говорело
за отделни значителни личности и техните дейности, доколкото те са се намесвали
определящо в развитието на ландшафта и жизненото пространство, но от това не можело
да се прави география на индивида (с. 134). Това твърдение на Бобек бива по-късно
цитирано при отхвърлянето на изследователски подходи, които с центрирани върху
индивида. Това твърдение е в контраст с другите социални науки, които боравят с
индивида и обществото. Но нито Бобек, нито Отремба не проучват, че отношението
субект-обществена структура е един от централните проблеми на социалните науки.
С това, за етапа на основаване на социалната география и първата фаза на развитие
на немскоезичната социална география е характерна една своеобразна ситуация. Макар
Бобек да пледира за контакти със съседните социални науки, и че трябва да се вземат под
внимание техните изследователски концепции, практически не се извършва вземане под
внимание на разработените там концепции и теории. До 70-те години на ХХ в е така. Едва
с т. нар. „квантитативна революция” и дискусията по време на Килския географски
конгрес (1969) се извършва преосмисляне на връзките със социалните науки и техните
модели и концепции намират място в социалната география. Тук особен принос дават Д.
Бартелс и Г. Хард. Но този преход продължава до 90-те години на ХХ в, докато се
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реализират тези възгледи в изследователската емпирична практика и се извърши по-силно
доближаване до мейнстрийма в социалните науки.
Идеите на австрийския географ Х. Бобек и още плеяда немски географи намират
връх в т. нар. Виенско-Мюнхенска школа на социалната география. Но на нея ще трябва
да се спрем отделно.
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ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ГЕОГРАФСКИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ
INFORMАTSIONNO OSIGURYAVАNE NА SOTSIАLNO-GEOGRАFSKITE
IZSLEDVАNIYA ZА OBSHTESTVENOTO ZDRАVE V BALGАRIYA
Димитър Симеонов
INFORMATIVE PROVISION OF SOCIO-GEOGRAPHICAL RESEARCHES FOR
PUBLIC HEALTH IN BULGARIA
Dimitar Simeonov
Abstract: Dynamic changes associated the entry into the information technology have provided a
huge amount of volume and various kinds of information. This hindered its selection and pose serious
problems for permanent updates.Modern information provision of socio-geographical researches to
public health is inextricably linked to regional development, regional policy and regional planning of the
health system in the country. This kind of studies is a prerequisite to complement the developers are
"new" national, regional and municipal normative documents for a period of 2014-2021. This creates a
basis for comparative analysis and the possibility of reducing health inequalities.

Здравето подпомага физическото, духовното и социалното благополучие на
населението. То изначално се явява водеща ценност на човека, основа за хармоничното
развитие на личността и първостепенно благо. Изучаването на неговото състояние е
предпоставка за предотвратяване и преодоляване на заболяванията. Същността и
значимостта на здравето е основополагащ въпрос за редица социално ориентирани науки в
това число и на социалната география. За Назарова, 2007 „като многостранна и
многоаспектна категория, проблемите свързани със здравето, не могат да бъдат решени от
една единствена научна парадигма”. Обзорната панорама на различните международни
тълкования за това, какво представлява здравето, се допълва от автори и организации
като: Blaxter, 2004; McKeown, 1973; Last, Spasoff, Harris, Thuriaux, 2001, WHO, 1953, 2008
и др. От методологическа гледна точка здравето се оценява на две органически
вазимосвързани равнища: микроравнище – отразяващо индивидуалните характеристики и
макроравнище – свързва се с оценката на общественото (популационно) здраве.
„Обществено (популационно) здраве” в съвременната научна литература се
разглежда в два основни аспекта. Първият като система (public health as system) –
обезпечаваща структурата от медицинско и немедицинско обслужване, дейности по
укрепване и профилактика на заболяванията, увеличаване активната продължителност и
трудоспособност на хората. Вторият като ресурс (public health as resource) – свързва се с
здравно-социалния и здравно-демографския потенциал на обществата. (Калинина, 2002)
Обединяващото и в двата случая е, че общественото здраве притежава присъщи му
специфични пространствени проявления. В това се корени и основанието на географската
наука, да изследва неговите териториални организации и диференциации.
В международната практика подходите за оценка на общественото здраве са:
субективен и обективен.
Субективният подход се опира на мнението на отделния индивид (Gourbin, Wunsch,
2006). Влиза в научно обращение в края на 50-те год. на XX век, когато според (Suchman,
Philips, Streib, 1958) ”измерването на здравето според собствената самооценка е нещо
различно от измерването му от лекаря”. За Амартия Сен (индийски икономист, нобелов
лауреат през 1998 г., известен с работата си върху бедността и теорията за човешкото
развитие) съществува видимо противоречие между личната здравна оценка и
статистическия показател „очаквана продължителност на човешкия живот (по примера на
проучване в отделни щати в Индия през 1992 г.). Субективни по своята същност са
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изследванията
в
социалната
медицина
(по
направление
изучаване
на
психофизиологическите норми на отделните индивиди или групи население – Ванкова,
2013) и в социологията (концентрирани към отделни социални параметри, набирани
посредством представителни социологически анкети).
Обективният подход за оценка на общественото здраве е най-разпространен и е
базиран на официалната статистика. При него методологическата основа се явява
наличието на актуални, адекватни и релевалентни данни (по отделни години за
континентите, държавите, за отделните райони, за области на страната).
Данните представляват числа или символи, които се фиксират върху носител, могат
да се предават и да се поддават на обработка. Резултатът от тяхната подредба и
структуриране е появата на информацията. Нейното количествено натрупване води до
създаване на информационните ресурси.
В социално-географските изследвания за общественото здраве, информационните
ресурси имат особена ценност. От една страна те се ползват при вземането на управленски
решения и за прогнозиране на развитието на здравната система. За тази цел е необходимо
всеки отделен здравен индикатор да бъде обективно притеглен, за да послужи като
критерий за бъдещето. Например „смъртността” в развиващите се държави е
преобладаващо свързана с борбата с инфекциозните заболявания, докато в развитите
държави неинфекциозните болести (сърдечносъдови, онкологични) са доминиращи. При
тях борбата с рисковите фактори (пушене, злоупотреба с алкохол, неправилно хранене и
др.) е приоритетна. Чрез анализа на огромната статистическа информация се конструират
пространствени модели: за динамиката в основните демографски показатели (раждаемост,
смъртност, продължителност на живот); за водещите причини за смъртността на
населението; за заболеваемостта от остри, хронични заболявания; за териториалното
разпределение на здравната мрежа и редица други. В днешно време, факторът здраве се
разглежда не само в социален контекст, но и като стимул за икономическия просперитет.
Доброто здраве предоставя възможности за лично израстване и осигурява стабилност в
бъдеще. То заедно с общото благосъстояние увеличават качеството на живот на
населението.
От друга страна получаването на своевременна, съдържателна и аналитична здравна
информация (на глобално, държавно и местно равнище) има решаваща роля за
устойчивото и балансирано развитие на териториите. Информационните ресурси
подпомагат създаването на специфичен научен инструментариум, изключително
необходим за решаването на проблемите на здравното регионално развитие, здравно
регионалното планиране и здравно регионалното управление.
Информационните ресурси в здравеопазването обхващат събирането на данни от две
паралелни измерения. Първото – практическото е свързано с дейностите на здравните
структурни елементи и подсистеми (болници, центрове за извънболнична помощ,
поликлиники, стационари, лаборатории, персонал и др.). Към второто – аналитичното се
отнасят статистическите подразделения, научните институти, неправителствените
организации. Съвременен технологичен напредък за преодоляване и минимализиране на
противоречията в данните е внедряването на автоматизираните здравни информационни
системи. Тези системи се нуждаят от компютърно и програмно обезпечение.
Информационните здравни системи налагат изисквания за преобразуване на първичните
данни. За по-доброто качеството на информацията се съди по степента на унифициране на
данните. Заинтересовани от положителните резултати на новите системи са следните
потребители на информация:
 Ръководствата на Министерството на здравеопазването, здравните учреждения,
Националната здравно-осигурителна каса, за които автоматизацията усилва
контролиращите функции и повишава тяхната информираност;
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 Ръководствата и работещите в аналитичните поделения, защото получават
усъвършенстван инструментариум за набиране на данни и подготовка на
текущите отчети и научни изследвания;
 Пациентите, за които нараства достъпността и качеството на медицинската
помощ.
Първоначална съпротива и по-слаба ангажираност към автоматизация на
информацията в здравната система изпитват нейните преки изпълнители:
 Средният и младши медицински персонал, за които възникват допълнителни
задължения по входирането и регистрацията на данните.
 Администрацията на деловодствата, губейки своята традиционна тежест и
фактическа значимост.
Информационните ресурси на общественото здравеопазване са съвкупността от
хартиени, електронни или други носители на информация свързана със здравния статус на
населението. Тяхната материално-веществена локализация е в: библиотеки, архиви,
фондове, файлове, база данни и други места за съхраняване на информация. Отличителни
и специфични техни черти са в:
9 използване на огромен обем и обмен на данни;
9 многократно повторение на циклите за получаване на данните (например за
детската раждаемост) и необходимост от преобразуването им в установените
времеви периоди;
9 многообразие на източниците на информация;
9 големият брой логически свързани, операционни стъпки при обработка на
данните.
Като цяло информационните ресурси в общественото здраве могат да бъдат
класифицирани както следва:
i Според източника на получаване: отчетно-статистически, специализирани анкети,
компютърни база данни, печатни източници, Интернет ресурси и мн. други;
i Според вида на формуляра: първична, междинна, крайна (резюме);
i Според периода на ползване: оперативна, текуща, ретроспективна;
i Според функционалното си съдържание: клинична, научна, статистическа,
аналитична, икономическа, експертна, персонална, финансова, нормативноправна, учебна, изследователска;
i Според формата на представяне: хартиен носител, електронен носител;
i Според формата на собственост: държавни, регионални, местни, частни;
i Според категорията на достъп: открити (общодостъпни), с ограничен достъп;
i Според типа ползвател: индивидуална, колективна, корпоративна;
i Според
структурата:
фактологическа,
пълнотекстова,
библиографска,
хипертекстова;
i Според
нивото
на
представителство:
международна,
национална,
институционална, районна, областна, общинска, градска, селска.
За оценка използването на информационни ресурси от Интернет търсачки (Web
search engine – Google, Yahoo, Yandex, Rambler, MSN, Search, Alta Vista, Inktomi, Teoma и
др.) са подходящи следните величини:
9 средният размер на уеб страницата;
9 среден брой уеб страници в един и същ сървър;
9 средният размер на един сървър;
9 броят на регистрираните потребители на информационните ресурси;
9 броят искания за конкретна информация;
9 броят на посещенията в сайта;
9 броят на сканираните и или изтеглени документи и др.
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Глобални източници на здравна информация са електронно достъпните ресурси на
Световната здравна организация (World Health Organization) http://www.who.int/en/ и
нейното Европейско регионално бюро (European health for all database – HFA-DB, World
Health Organization Regional Office for Europe). http://www.euro.who.int/en/home.
Пред тези водещи здравни институции е поставена сложната задача за стандартизацията
на понятията и методологията за измерване на общественото здраве. В това са ангажирани
най-добрите здравни експерти към СЗО, които детайлно разглеждат концептуалните,
методическите и емпирическите измерения на здравето. Разделът пряко захранващ със
статистическа информация е: http://www.who.int/research/en. Неговата блок
структура е поделена на:
i информационни системи и статистика на здравето;
i база данни Смъртност;
i човешки ресурси за здраве;
i годишни доклади на СЗО;
i глобална онлайн база данни на СЗО;
i външни източници на информация в областта на здравето.
От изследователска гледна точка специално е мястото, което заема „Европейската
база данни – Здраве за всички” (работеща в онлайн и автономен режим), която се обновява
два пъти в годината. Тук е предоставен подбор на статистически параметри по въпросите
на здравето в 53 страни, общо за ЕС (в няколкото обхвата на неговото разширение),
хронологично от 1970 г. до 2012 г. Открояват се осем тематични области – „Демографски
и социално-икономически” (18 показатели); „Смъртност” (62 показателя); „Заболеваемост,
инвалидност и хоспитализация” (48 показателя); „Начин на живот” (12 показателя);
„Околна среда” (14 показателя); „Здравни ресурси” (22 показателя); „Дейности и разходи
в здравеопазването” (29 показателя) и „Майчино и детско здравеопазване” (23
показателя). Европейската база данни е полезна за времевото и междудържавно
сравнително съпоставяне, чрез оформяне на резултати в табличен, графичен и
картографски вид.
В днешно време националната публичната достъпност за здравната информация е
приоритет на Министерството на здравеопазването (чрез Националния център по
обществено здраве и анализи – НЦОЗА) и Националния статистически институт.
Теоретично съподчинеността на родните информационните здравни ресурси се опира на
следните принципи:
 Системен – разбирането за единно цяло с взаимосвързани елементи;
 Композиционен – предполага разделянето на информацията на съставни части и
техния подробен анализ;
 Йерархичност – вертикално разположение на структурите на системата;
 Съвместимост – обезпечаване способностите на различните видове процеси за
тяхното съвместно функциониране;
 Функционалност – многократно използване на информацията;
 Адаптивност – възможност за бързо превключване на различни режими и
ползване от разнообразни телекомуникационни средства;
 Синхронизация – процес на преработка на данните за приложение във всички
нива на управление.
У нас съществува пряка връзка, както между границите на проучваната територия и
информационната осигуреност, така и между целите на социално-географските здравни
изследвания и потребността от статистическа информация. НСИ и ТСБ (териториалните
статистически бюра) предоставят по-подробна и синтетична информация на нива:
държава, статистически райони и области. Докато на общинско равнище и по населени
места, здравната информационна обезпеченост е по-ограничена, по-малко достъпна и с
по-дълъг период за осъвременяване.
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Разширяването на информационното осигуряване на социално-географските
проучвания за общественото здраве, придава модерна визия в обучението на студентите.
Техните пространствени параметри преобладаващо имат локален характер, като се
съсредоточават най-често до областно равнище. Подобен род проучвания са предпоставка
за допълване на разработващите се „нови” национални, областни и общински нормативни
документи с период на действие 2014-2021 г. Така се създава база за сравнителен анализ и
възможност за намаляване на здравните неравенства. Наред с традиционните,
електронните източници на информация успешно допълват учебния процес. За нас
изграждането, подържането и периодичното обновяване на електронен информационен
здравен фонд, е добра гаранция за успешно реализиране на академичните задължения.
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ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАКТИКИ И
ПОЛИТИКИ. ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИТЕ ЗА ИНДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
ПЛАНИНСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
PLANINSKI REGIONI V KONTEKSTA NA EVROPEYSKITE PRAKTIKI I POLITIKI.
PREGLED NA METODITE ZA INDENTIFITSIRANE NA PLANINSKITE TERITORII
Мариана Султанова
MOUNTAIN REGIONS IN THE CONTEX OF EUROPEAN PRACTICE ANF
POLICY.METHODOLODY REVIEW FOR INDENTIFING MOUNTAIN REGIONS
Mariana Soultanova
Abstract: The multifunctional value of mountain regions and their connection with the global and
regional sustainable development assign them an important role in the global and European development
context. After 2000 European best practices and policies focused on peripheral, disadvantaged areas,
which until then remained out of reach of their attention. Among them ran and mountainous areas with
the corresponding mountain policies. Main typologies of mountainareasin Europe wasdevelopedby
Nordregio followed by the Green Paper on Territorial Cohesion.The latest typology is ESPON Typology
which is a compilation of existingterritorialtypologies and it aims to propose a typology which canbeused
in practice.
Keywords: mountain region, typology, LAU2, NUT3, criterion

Въведение
I. Значението на планинските територии
Планинските райони са разпространени повсеместно в нашия континент. Те
присъстват във всички обитаеми от човека територии и на всички географски ширини.
Планините са източник на разнообразни ресурси и са глобално важни за нас европейците
като източник на повечето прясна вода и хидроресурсина континента, на значително
биоразнообразие, условия за рекреация и туризъм и важно културно разнообразие. Като
цяло планините осигуряват храна, енергия, дървен материал, речен отток. Планините са
много чувствителни към промените в глобалната природна среда като изменението на
климата и това, което се случва там като топящите се ледници в тях има отражение ( чрез
речния отток) и в ниските земи.
Безспорно е,че планините са много уязвими от човешка намеса и природни рискове
територии, чиято природна, социална, икономическа и културна средасе нуждае от
наблюдение, изследване, създаване и провеждане на холистични и добре балансирани
политики за тяхното устойчиво развитие. Това изисква да се обединят и хармонизират
всички инициативи свързани с планината, които днес в една или друга степен са
разпръснати сред многото администрации на планински райони, научноизследователски и
неправителствени организации. В отговор на тези нужди правителствата и местните
власти, специализираните институции на ЕС и неправителствените организации са
започнали да работят, за да осъществят специфичните за планинските райони цели,
ориентирани към уеднаквяване на социални и икономически възможноститена хората
живеещи в планините и ниските територии, опазване на уязвимите планински екосистеми
от множество заплахи, на системите за прясна вода и биоразнообразието. Налице са
трудности, свързани с липсата на информация за провежданите политики и тяхното
многостранно въздействие. Дори в случаите, когато има данни тесе различават понякога
толкова в дефинирането и методологията им на събиране и анализ на тези данни, че това
ги прави фактически несъпоставими[6].
II. Дефиниране на оперативниприложими критерии за планинска територия и
планински регион в европейските документи
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Създаването на оперативно приложими критерии за планинските територии и
планинските региони са били необходимост за целите на европейските политики, които в
някаква степен кореспондират с тях в своите работни/оперативни документи. В научната
литература съществуват много критерии най-общоприетият, от които е надморската
височина. В доклада на European Observatory of Mountain Forest от 2000г. този показател в
различните страни варира от 200 м в Ирландия до 1000 м в Испания и е съобразен с типа
релеф в съответните страни. Преобладаващ критерий за надморска височина е 600 м и той
възприет в страни като България, Унгария, Словакия, Румъния, Италия. Австрия, Чешка
република, Словения и Германия приемат границата от 700 м. Повсеместна фиксирана
граница от 800 м е възприета само в Кипър и Гърция, страни като Португалия и
Францияприлагат различна надморска височина съобразно местоположението на
планинските територии в тях, но и тя варира в границите на 600-800 м надморска
височина. [1]
В комбинация с този показател има и други показатели като климатични
характеристики, наклон на склона (в градуси или %),процент земеделска земя в границите
на общинатаихоризонатално и вертикално разчленение. Важен фактор при определяне на
критериите е фактът, че планините се разглеждат като мултифункционално пространство,
а планинските региони се възприемат като единно пространство заедно с прилежащите им
припланински територии. Това е естествена изява на синергизма на всяка територии и в
частност на планинската.
Това от своя страна поставя друг важен въпрос, който е пряко свързан с
показателите и това е къде и как се поставят границите на планинските територии в ЕС
според европейските документи. За целите на европейските политики свързани с
планинските райони се налага по-прецизното дефиниране на тези територии и най-вече
определяне на границите на териториите, които те ще включват.
Европейската комисия (DG Regional Policy) определя, че „около 30% от територията
на общността представлява планински вериги и масиви” (EuropeanCommission - DG
Regional Policy, 2000). През 2001 г. Комитетът към Европейския парламент за
земеделската политика и развитие на селските райони дефинира, че “…планинските
региони съставляват около 30% от територията … в ЕС” (European Parliament Committeeon
Agricultureand Rural Development, 2001). “Планинските територии са 38.8% от цялостната
територията на ЕС15” (Second Reporton Economicand Social Cohesion, 2001). Впечатление
правят различията, които се откриват в тези документи. Те са резултат от различната
методика, по която те се отчитат. Така че основен проблем при определяне на
планинските територии се явява единната и приложимата методика за всички страни
членки на ЕС.
Първата типологизация на планинските райони в Европа е разработена от Nordregio
(2004 г.). Класификацията се използва за аналитични цели и определя LAU2 единиците
като „планински общини" при условия, че повече от 50% от повърхността им е покрита от
планинска територия, която се идентифицира по определена методология с точно
зададени критерии.
Табл.1 Критерии за топографско идентифициране на планински регион
Надморска височина (в m)
Други критерии
> 2500
1500-2499
> 2° наклон на сколона в радиус от 3 km
1000-1499
>5° наклон на сколона в радиус от 3 km и/или локално
вертикално разчленение>300 m в радиус от 7 km
300-999
локално вертикално разчленение >300 m в радиус от 7
km
0 – 299
стандартно отклонение > 50 m за всяка точка
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Зелената книга за териториално сближаване (Тhe Green Paper on Territorial Cohesion)
налага алтернативен подход, който е необходим поради това, че статистическата
информация се отчита само на NUTS 3 ниво както и от смяната на границите на доста
LAU 2 единици в това число и много планински общини.
Тhe Green Paper определя даден NUTS 3 регион като планински, ако по-голяма част
от неговото население живее в топографски идентифицирана според зададените критерии
планинска територия. В крайна сметка, тази типология е модифицирана по-късно за Петия
доклад за сближаването (2011г.), за да се вземе предвид, че планинските региони, в които
по-голямата част от повърхнината им се класифицира като планинска, дори ако поголямата част от населението им живее в извън планинските територии. Този подход
позволява разграничение между райони с преобладаващо планински релеф и предимно
планинско население[5].
Ако анализът цели да изследва какво е въздействието върху хората, живеещи в
планинските територии, то в този случай са най-подходящи планинските региони с поголяма част от населението им, живеещо в планинската територия. Ако проучването има
за цел да измери например въздействието на размера на използваната земята или други
екологични въпроси, то в дадения случай е удачно да се изследват районите с по-голяма
планинска територия в тях. Тази класификация е вече утвърдена и приета.
II.Методика за класификация на планинските региони
Планинските региони по NUTS 3 ниво се определят като планински, ако повече от
50% от повърхността им е покрита от планинска територия, или в която повече от 50% от
населението на региона живее в тези топографски идентифицирана планинска територия.
Планинските райони в Европа се класифицират последните критерии:
■ над 2500 метра, всички територии са включени в границите на планински регион;
■ между 1500 метра и 2500 метра, само райони с наклон над два градуса в рамките
на 3 км радиус се считат за непланински.
■ между 1000 м и 1500 м, районите трябва да оправдаят един от двата критерия, за
да се считат за планински. Първият от тях е, че наклонът в радиус от 3 км трябва да
превишава пет градуса. Ако наклонът е по-стръмен от това, областта може да се смята за
планинска. И вторият критерий е наличие на вертикално разчленение от 300 м в радиус от
седем км. Ако нито едно от тези две групи критерии не са изпълнени, територията не се
определя като планинска.
■ между 300 м и 1000 м, само последната от предишните две групи критерии се
прилага. Това означава, че само районите, в които вертикално разчленение от 300 м в
радиус от седем км се считат за планински.
■ под 300 м се идентифицират области със силни местни контрасти в топографията,
като шотландските и норвежки фиорди и средиземноморските крайбрежни планински
райони.
Изборът на районите в съответствие със стандартното отклонение на превишение
изглежда е най-добрият подход за включването на тези ландшафти в класификацията на
планинските райони. За всяка точка на цифров височинен модел се изчислява
стандартното отклонение от осемте посоки на света около него. Ако стандартното
отклонение е по-голямо от 50 метра, ландшафтът е достатъчно начупен да се счита
планински въпреки малката си надморска височина.
Типологизацията
на планинските NUTS 3 райони разграничава три категории
региони:
I тип с повече от 50% от населението им живее в планинските територии;
II тип с повечеот 50% от тяхната повърхност, заета с планински територии;
III тип с повече от 50% от тяхната повърхност, покрита с планинска територия и с
повечеот 50 % от населението, живеещо в тези планински територии.
Актуализиране на съществуващата методика е направено през 2013 г. от Програмата
ESPON финансирана от ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) [5].
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Предложената топологизация се базира на резултатите от това изследване посредством
усъвършенстване на NUTS 3 регионите като тя се фокусира върху дела на населението,
живеещо в планинските общини.
Определената типологизация на планинските райони е разработена от различни
организации. Представена е компилация на шест различни класификации за
идентифициране на планинските региони. Най-често надморската височина и наклонът на
склона се използват за определяне на планинските райони. Работата на UNEP - WCMC
(2000) е отправната точка за създаване на методика за типологизация на планинските
региони. В изследването на DG Regio освен класическият критерий надморска височина е
използван и климатът като критерии за идентификация на планинските региони. Този
подход намира приложение и в ESPON Atlas.
За разлика от типологията на UNEP – WCMC при тази типология включват
територии под 300 м надморска височина, но с климатични дадености близки до тези във
високопланинските територии. Малките изолирани планински територии не са включени
като същото се отнася и за непланинските територии в границите на планинските масиви.
И накрая, една община се разглежда като планинска, ако поне 50% от нейната площ
отговаря на критериите за планинска територия. Критериите, използвани от различните
типологии за разграничаване на видовете планински региони варират от надморската
височина през делът на планинската територия до напълно различни показатели като
потенциална мултимодална достъпност.
Географското ниво на дадените класификации варира от grid level (1 х 1 км) през
LAU 2 (Local Administrative Units) и NUTS 3 регионите.
III. Предложение за методика за класификация на планински региони
Подходътна UNEP - WCMC от 2000 г. е широко разпространен и широко приет и е
разумно новата типологизация, която се разработва да бъде свързана с тази на UNEP –
WCMC. При класификацията на ESPON от 2013 г. Отново е прието географското равнище
да бъдат NUTS 3 регионите, които се считат за по-подходящи за тази цел с уговорката, че
те се базират на данни на ниво LAU 2 произтичащи от DG Regio Study Mountain.
Тъй като тази типологизация е фокусирана към планинските региони само общините
свързани с топографски критерии се считат за планински.Общините, определени като
планински от климатични критерии, не се считат за такива. Вътрешната диференциация
след това следва да се направи на база дял на населението живеещо в планинската част на
LAU 2 териториите включени във всеки NUTS 3 регион. Целта е да се установи до каква
степен населението, живеещо в тези региони е повлияно отналичието на планини.
Класификацията има за цел да разграничи NUTS 3 регионите, в които планинските
общини имат голям брой население, планинските общини, които имат малък брой
население и още в кои общини населението живее преобладаващо в планинските
територии и кои общини не са планински.
Табл.2 Обобщена класификация на планинските региони (предложена от ESPON)
Име
Планински региони
Критерии
Дял на населението в планинските LAU 2 региони
(според Изследването за планините на DG Regio) в планинските
NUTS 3 региони
Ниво
NUTS 3
Индикатори
(a) Планински региони/ население
(b) Преобладаващо планинското населението
(c) Дял на планинското население
(d) Непланински региони/ население

Изборът на специфичните прагове ще определи подходяща категоризация на
европейските региони по отношение на категорията „планински регион“. Тази типология
лесно може да бъде обогатена с допълнителни социално-икономически данни, в
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зависимост от характера и фокуса на анализа като например брой население, БВП, данни
за различни сектори на икономиката и т.н.
Методиката се базира на новаторски подход за разглеждане на характеристики на
даден регион, които го идентифицират като планински. Благодарение на използването на
LAU 2 данни като вход е възможно да се намалят въпросите свързани MAUP
(modifiablearealunit problem), които са от особено значение за явленията свързани с
топографията и другите природни явления.
Табл.3 Обобщени индикатори за тестване на методика за класификация на планинските региони
Индикатори за класификацията
Външна хомогенност
Вътрешна хомогенност

Устойчивост на
подхода

Наличност на данни

Качество на данните

Географско ниво
(подходящо и осъществимо)

Приемливост на политиката

Планински региони
Класификацията не си противоречи с нито една
друга класификация
Изборът само на един индикатор, който да
разграничава планинските региони позволява да се
постигне висока степен на вътрешна хомогенност.
Конкретната степен на хомогенност зависи от
избрания праг.
Подходът е стабилен, когато праговете са
определени разумно. Проблеми свързани с MAUP
могат да възникнат, въпреки че в резултат на
използването на данните за LAU 2 териториални
единици, тези проблеми са относително малки в
сравнение с анализи, които се базират единствено
на данните за NUTS 2/3 регионите.
Необходимите топографски данни и тези за
населението се вземат от DG Regio–„Изследване за
планините“ и по този начин данните са достъпни
само за ESPON пространство. За 98.4% от повече
от 115 000 LAU 2 единици общите данни за
населението в момента са на разположение.
Данните за населението, събрани от „Изследването
за планините“е от 2001 г. като последна година.
Също така последните промени на границите на
ниво LAU 2 единиците, които не са отразени в
данните и LAU 2 единиците са възложени на NUTS
3 региони на NUTS код 1999. Ето защо няколко
LAU 2 региони трябва да се преразпределят.
В момента проекта ESPON база данни работи с поактуални данни и така класификацията може да
бъде в крайна сметка обновена.
По отношение на допълнителни анализи,
основаващи се на предложената типология NUST 3
е подходяща като географско ниво. По-ниските
географски нива не дават възможност да се
разгледа регионалния характер и може да породят
проблеми във връзка с набавянето на данни и
тяхното качество.
Тъй като класификацията до голяма степен се
основава на резултатите на DG Regio е необходимо
да се направи проучване до каква степен е
приемлива тази политика.

Първото цялостно изследване в тази насока е на UNEP (United Nations Environment
Program- WCMC),според което в Европа са обособени следните планински региони:
изцяло планински територии (с над 95% от тяхната територия заета с планини);
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преобладаващо планински (от 60% до 95% от територията им заета с планини) и частично
планински (от 45% до 59% от територията им заета с планини). Тяхното териториално
разпространение е както следва: непланинската територия е 23%, частично планинската
територия е 20%, преобладаващо планинскататериториия е 47% и изцяло
планинскататеритори е 10% (Фиг.1)

Фиг.1. Прагове за класификация на планинските региони в Европа според изследването на UNEP
WCMC (2000 г.)

Фиг. 2 Граници на NUTS 3планински региони (с >95%)
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Фиг. 3 Граници на NUTS 3 планинските региони (с >60%)

Фиг. 4 Граници на NUTS 3 планинските региони (с >40%)
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Фиг. 5 Брой региони NUTS 3 според процента
планинска територия в тях

Регионите с различната степенна
заетост на територията им с планини могат
да се сравняват един с друг по следните
показатели: територия; каква част от
територията им е заета от планини; градски
територии; брой население; гъстота на
населението; БВП на глава от населението
отнесен към паритета на покупателната
способност. Сега в ЕС и страните с типичен
планински територии регионите с изцяло
планинска територия е значителен - 24
NUTS 3, в териториално отношение
техният процент е много малък – едва 3%, като най-голям процент от територията на
NUTS 3 регионите заемат само тези в Норвегия и Швейцария (24%). В абсолютни
стойности територията на изцяло планинските региони вграниците на WCMC (UNEP) в
ЕС са 94 000 км², на преобладаващо планинските (до 60%) региони са 354 000 км² и на
частично (до 40%) планинските региони – 510 км². Населението в планинските NUTS 3
региони закономерно е най-малко в изцяло планинските региони (около 3 млн. д) и наймногобройно в частично (40%) планинските региони – около 73 млн.д.
IV.Заключение
Критериите за класификация на планинските региони непрекъснато се
усъвършенстват съобразено целите, които обслужват тези
класификации като
мониторинг на планинските територии, стимулиране на земеделска дейност в тях и други.
От първото цялостно изследване на планинските региони на UNEP – WCMC през
изследването наNordRegioи Green Papers до последното изследване на ESPON те
непрекъснато се усъвършенстват като се отчитат възникналите деформации в
териториалния обхват на планинските региони както и присъединяването и отсраняването
на територии прилежащи и функционално свързани с тях или в тях. Изборът на
максимално адекватни типологии за идентифициране на планинските региони е
необходимо за прилагането на европейските политики отнасящи се до развитието на тези
важни изпочници на разнообразни ресурси и силно уязвими от човешката намеса и
природни рискове, територии.
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СИСТЕМНИЯТ ПОДХОД В ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРИЗМА
SISTEMNIYAT PODHOD V IZUCHAVANETO NA TURIZMA
Наталия Иванова
THE SYSTEMATIC APPROACH IN THE STUDY OF TOURISM
Natalia Ivanova
Abstract: Tourism as a public phenomenon is in tere stedin various stocks of scientific know
ledge. During the study proces stourism is necessary for the implementation of an interdisciplinary
scientific approach. Common scientific taskfacing science studying tourism detecting regularities of over
all development. This taskcanbesolvedusing systematic approach. Present study proposes a model of the
tourism system, representing a mix of population, economic conditions, political and legalen vironment,
the en vironment and socialen vironment. Theseelements in teract with one another and enable
functioning of the tourism sectoras a common system.
Kaywords: tourism, systemаtic approach, a model of the tourism system

Обект на настоящето изследване е разглеждането на туризма като система.
Посочени са връзките на туризма с останалите клонове от научното познание. Представен
е модел на системата на туризма.
Tуризмът като стопанска отрасъл е водещ фактор за социалното и икономическо
развитие на страните. В това си качество има редица и положителни и отрицателни
страни. Ако насочим вниманието си към положителните страни биха могли да изтъкнат :
осигуряването на голям брой работна ръка, източник е на високи приходи, допринася за
подобравяне на техническата инфраструктура в страната, налага позитивни променив
материално-техническaта база, повишава интензитета на комуникационния обмен и
съдейства за универсализация на ценностите, влияее върху начина на мислене на
съвременния човек в посока към развитие на екологично съзнание, естетическо съзнание,
патриотично съзнание. От негативните моменти могат да бъдат посочени– отрицателното
въздействие върху околната среда, изтощаване на туристическите ресурси, поскъпване на
живота в центровете с високо развит туризъм, влошаване на екологичната обстановка,
сезонност на трудовата заетост и др.[1]
Известни са многобройни дефиниции за понятието туризъм като най – често
туризмът се възприема като пътуване, което завършва на същото място, от където е
започвало.
През 1942 г. професорите Hunziker и Krapf определят туризма като “Съвкупност от
отношения и явления, които се създават при пътуване и пребиваване на хора, които не са
местни жители, доколкото пребиваването им не се превръща в постоянно местожителство
и не се свързва с дейност за печалба”[2].Те поставят акцент върху това, че туризмът е
съвкупност от отнощения и явления и по времето когато се извършва не се свързва с
дейност за печалба от страна на туристите.
Бихме могли да изведем няколко акцента, които характеризират понятието
туризъм: действие, отсъствие от дома, пътуване, развлечение, удоволствие, обмяна на
стоки и услуги, вид дейност която се характеризира с кратко отсъствие от дома с цел
почивка, развлечение със средства които са спечелени у дома и похарчени на посетеното
място. Посочените дефиниции не изчерпват същността на понятието “туризъм” и
изследванията в областта трябва да продължат.

1
2

В. Великов и др. „География на туризма”, „Матком”, 2007г.
Hunziker, W., K. Krapf.AllgemeineFremdenverkehrslehre. Zurich, 1942.
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Фиг. 1. Връзки на туризма с другите науки
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Базирайки се на посочените определения за туризъм може да се обобщи, че
съществуват четири основни подхода към дефиниране на туризма: -като дейност на
човека осъществявана през свободното му време;-като стопански отрасъл, обединяващ
различни стопански предприятия и дейности, предназначени да задоволят потребностите
свързани с пътуванията и престоя на туристите;-като движение в пространството и
преодоляване на значителни разстояния;-като система, включваща всички горепосочени
елементи, обединени от обща функция - задоволяване на потребностите на туристите.[3]
Туризмът като обществено явление представлява интерес за различни дялове от
научното познание. Неговият сложен и разнообразен характер, многообразието на
проявленията му налагат превръщането на неговото изучаване по същество да се
разглежда като типична многодисциплинарна научна задача и в нейното решава
неучастват голям брой дисциплини от повечето основни научни клонове.[4] Туризмът е
3

Воденска М., „Основи на туризма” , Матком, София
Воденска М., М. Асенова, “Въведение в туризма”, изд. Матком2011год.
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едновремнно социално, териториално и икономическо явление и съответно се изучава от
социалните, географските и икономическите науки и ги свързва. Настоящето изследване
предлага вариант на връзките на туризма с останалите науки представени на фиг. 1.
Видно е, че при изучаването на туризма е необходимо прилагането на
интердисциплинарен научен подход. Водещите науки при такъв интер дисциплинарен
подход са икономика, география, социология и психология, история и етнография,
изкуствознание и културология, правни науки, инжинерно-технически науки. Общо
научна задача стояща пред науките изследващи и изучаващи туризма е разкриването на
закономерностите на цялостното развитие на отдиха и туризма.5 Тази задача може да бъде
решена чрез системния подход. Той е съвкупност от определени принципи и методи за
изследване на обектите като система, обединяваща в едно цяло множество взимо свързани
елементи. В научната литература са известни редица опити за представяне на туризма
като териториална система. По-известни схеми принадлежат на А. Костровицки,
B.Benthien, В.С. Преображенский, М. Бъчваров, Krippendorf, Gunn, Kaspar, Freyer,
Mathieson i Wall, В. Маринов и др. Анализирайки и основавайки се на предложените
схеми от тези учени, настоящето изследване предлага модел на системата на туризма.
Предложената схема не претендира за изчерпателност тя е отворена и търпи изменения.
В предложения модел туризмът е представен като съчетание от население,
икономическа среда, политическа и правна среда, околна среда и социална среда.
Изключването на един от тези елементи би нарушил цялостта на системата и би довел до
нейното неправилно функциониране. Като водещи компоненти в тази система можем да
изведем населението (търсещи/предлагащи) и околната среда (природни компиненти и
туристическо натоварване на средата).
В заключение можем да посочим, че туризмът е дейност, отрасъл, но и система от
елементи, които си взаимодействат помежду си и правят възможно функционирането на
туризма като такава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПОДХОД В ГЕОГРАФСКОТО ИЗУЧАВАНЕ
НА ПРЕСТЪПНОСТТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
PRILOZHENIE NА REGIONАLNIYA PODHOD V GEOGRАFSKOTO IZUCHАVАNE
NА PRESTAPNOSTTА V OBLАST VELIKO TARNOVO
Димитър Симеонов
APPLICATION OF REGIONAL APPROACH IN GEOGRAPHICAL STUDY OF
CRIME THE REGION OF VELIKO TARNOVO
Dimitar Simeonov
Abstract: Application of the regional approach to the geographical study of crime takes place in
two main directions. The first direction is conventionally named as comparative regional. It focuses on
different territorial levels (in this case - province and municipalities). The merits of such a study are: the
methodology which is relatively easy for implementation, the opportunities for a separate territorial
analysis, and the extensive possibilities for practical application. The second direction is related to the
nature of the crime, according to the type of the local resources, dividing it in Bulgarian case of urban
and rural crime.
Keywords: geography of crime; juvenile crime, urban crime, rural crime, local administrative
units, the region of Veliko Tarnovo

Географията на престъпността (от англ. geography of criminality) изследва териториалното разпространение на пространствено-времевите, социалните, икономическите,
демографските и др. явления и процеси на престъпността върху определена територия с
помощта на предварително подбран набор от показатели. Първи сведения за географско
картографиране на престъпността има във Франция от началото на ХІХ в. (А. Кетле,
1825). От изследователска гледна точка, пространственото разпространение на
престъпността се опира на формални критерии и е неизменна част от отделните
административно-териториални единици. Дори при сравнителното съпоставяне и
изучаване на „градската” и „селската” престъпност разграничителна линия отново се
явяват отделните административни граници.
Използването на регионалния подход при анализа на териториалните особености на
престъпността привлича все повече вниманието на географската наука. Като примери
могат да послужат публикациите на: Kerri (2010) – относно прилагането на
геостатистически анализ на данни за кражбата на автомобили в прибалтийските държави;
J. Law (2007) – моделиране на подход при изграждане на архив на престъпността в
Кралство Великобритания; B. Ceccato, T. Can (2007) – относно географията на убийствата
в Сан Пауло; M. Gradlia (2001) – за моделиране на районите с висока интензивност на
престъпления в английските градове; M. Gradlia (2000) – сравнителна оценка на подходите
за анализ на престъпността в градовете; Славейков и Найденов (2002) – анализ на
престъпността в Европейския съюз и някои от най-развитите държави; Гладких (1998) –
престъпността в Московския регион – състояние, особености и тенденции; Ростова (1998)
– за престъпността в регионите на Русия (социално-географски анализ); Кулагин (2009) –
териториална диференциация на престъпността в Самарска област и др. Обединяващо във
всички трудове е, че престъпността и криминогенната обстановка се явяват водеща и
устойчиво негативна тенденция в цялостния обществено-икономически живот на
отделните територии.
Приложението на регионалния подход в географското изучаване на престъпността е
опрян върху две основни направления, които имат както близки по значение (съставящи
ги обект и предмет на изследване), така и съществени различия (съобразно поставените
задачи и приетата за използване методика на изследване).
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Първото направление, условно се обозначава като сравнително-регионално. То е
фокусирано върху различните таксономични нива (в случая една област и десет общини).
Приемайки като обект на изследване област Велико Търново имаме пълно съвпадение на
обхвата с юрисдикцията на МВР Велико Търново. Районната дирекция на министерството
на вътрешните работи във Велико Търново е изградена от седем управления. Всички са
локализирани в общински центрове, като три от общините Златарица, Сухиндол и
Лясковец, не разполагат с подобна инфраструктура. Тази структура ни дава основание,
настоящето изследване да е ориентирано към специфичните проявления на престъпността
в пространствените единици (област Велико Търново и десетте й общини). Достойнствата
на подобно проучване са: сравнително олекотена за прилагане методика; възможности за
подробен регионален анализ; значимост на практическата му приложимост.
Недостатъците се свързват с това, че не може да бъде изучаван характерът на
възникването на престъпността и нейната природа.
Второто направление обвързва престъпността, съобразно вида на селищните
дадености. В българските условия, престъпността се поделя на градска и селска. Това е
следствие на наблюдаваните различия в социално-географските и природо-географските
условия за живот. Задълбочаването в тази плоскост изисква информация, която за
съжаление не е налична и затова настоящата публикация остава отворена за продължение
в тази посока.
Задължително условие при географското изучаване на престъпността, по мнението
на Ростова (1998) е „да се отчитат характерни, специфични процеси и състояния, като
сравнителната съпоставка на обектите от един ранг (йерархично ниво) да е съпроводена с
еднакво подбрани показатели”.
Общо е мнението, че самата престъпност е своеобразна система, имаща свой
генезис, структура, взаимовръзки, цялостност и изграждащи я компоненти. Тя се поделя
по: вид (битова, икономическа, детска); по тежест; по субекти и др.
Съществуващото известно забавяне в актуализацията на информацията за
престъпността, обективно наложи горната граница за периодът на проследяване на
криминогенната обстановка да е 2011 г.
Общата криминогенна ситуация до голяма степен се определя от криминогенната
активност, детерминирана от редица неблагоприятни фактори, имащи често пъти
противоположно направление. Установяването на преки зависимости при динамиката на
престъпността е сложна и все още не напълно решена задача. Аналитичната обосновка
обвързва процентното съотношение градски-селски престъпления с процентното
съотношение градско-селско население. Типично градски престъпления се очертават
квартирните кражби, уличната престъпност (грабежи, побой, хулиганство и др.),
икономическата престъпност, корупцията и пр. Върху спецификата на тази престъпност
оказва отпечатък социално-икономическия, демографския статус и функциите на
отделните административно-териториални единици. Така например сериозните
икономически престъпления в областта са концентрирани в нейния център, а по-рядко и
като изключение се срещат в нейните периферни части. За селата са характерни
престъпления, свързани с домашни кражби на селскостопански стоки, инвентар и
животни, престъпления против живота и хулигански прояви.
За нас първата стъпка в приложението на регионалния подход е проследяване на
динамиката на престъпността чрез съпоставяне на данни от подбрани години – общо за
България и за област Велико Търново. Резултатите от табл. 1 дава възможност за
извеждане на следните изводи:
9 регистрираните престъпления през периода в област Велико Търново се колебаят
в относителен дял между 2,3-2,9% от общия брой на престъпленията;
9 разкриваемостта на престъпленията в рамките на областта е по-висока отколкото
средните стойности в страната;

161

9 отчита се тенденция за трайно намаление на обвинените лица и нанесените
икономически щети.
Табл. 1. Регистрирани и разкрити криминални и икономически престъпления
Страна/
област

България
В. Търново
България
В. Търново
България
В. Търново
България
В. Търново
България
В. Търново

Престъпления срещу личността и
собствеността
Регистрира
Разкрити
Обвиняе
ми лица
ни
Общ
Разкрива
(брой)
престъпле
брой
емост %
ния (брой)
2004
128 701
78 335
60,7
73 543
3 420
2 238
65,4
2 578
2005
124 022
74 290
59,9
64 940
3 247
2 026
62,4
2 080
2006
123 264
65 839
53,9
57 895
3 536
1 940
54,9
1 877
2007
119 967
57 209
47,7
59 204
2 743
1 547
56,4
1 803
2011
113 340
56 692
48,3
57 864
2 602
1 430
55,0
1 613

Икономически престъпления
Разкрити
(брой)

Нанесени
щети –
хил. лв.

Обвиня
еми
лица
(брой)

13 471
382

1 089 282
77 912

11 192
389

13 054
323

1 518 277
58 689

10 880
333

10 279
259

1 525 468
44 803

8 959
278

9 467
303

788 016
12 053

8 961
360

9 353
210

930 157
9 920

8 962
218

Източник: НСИ, ТСБ-В. Търново

Подробна справка за структурата на регистрираните престъпления и тяхната
процентна разкриваемост, дават годишните отчети на МВР Велико Търново. В този от
2011 г. по традиция с най-висок дял на разкриваемост се включват: убийствата, опитите за
убийства и половите престъпления; кражбите и престъпленията от икономически
характер; измамите и престъпленията против личността. На противоположния полюс са:
умишлените палежи и измамите. Трябва да се отбележи, че това не напълно точно
съотношение, защото една част от посегателствата, въобще не се регистрират пред
органите на реда.
При втората стъпка, акцентът е поставен върху показателят „осъдителни присъди”,
който най-добре отразява ефективността на съдебната система. От наличните
информационни масиви се вижда, че от 1995 г. до 2008 г. процентното съотношение на
осъдителните присъди в областта плавно нараства. Следва рязко покачване през 2009,
2010 и 2011 г. Най-малката възможна териториална плоскост за проследяване е общината.
За да бъде обективен анализа е предвидено приравняване броя на осъдените по общини
към 1000 души от наличното население в съответната година. Ползвайки метода за
факторен анализ, формираме бално скалиране на получените резултати. Диапазонът в
динамиката на индекса на осъдените лица за всички десет общини се ограничава между
2,5 до 7,2 на 1000 души от населението. Високите стойности, могат да подсказват два
противоположни извода:
9 от една страна, по-ефективно право производство и по-добра работа на съдебните
органи;
9 от друга страна, влошена криминогенна обстановка през съответната година.
Стойностните величини за индекса на „осъдените лица” през 2011 г. на общините от
област Велико Търново, дава възможност да се формират пет зони. В първата (с най-ниска
стойност) и петата (с най-висока стойност) попада по една община (І – Свищов, V – Горна
Оряховица). Към втората зона се причисляват три общини – Лясковец, Сухиндол и Велико
Търново. Трета зона включва общините Стражица и Павликени, а в четвърта са
останалите общини Златарица, Елена и Полски Тръмбеш. Получените резултати
свидетелстват, за не големите различия в девет от десетте общини на индекса на
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„осъдените лица”, което е белег за евентуална териториална константност в извършването
на престъпления и осъдителни присъди. В опит да се проследят осъдителните присъди в
областта по полов признак се очертава следната ситуация: осъдителните присъди за
жените се разполагат неравномерно, но твърдо под 8% според отчетите за осъдителните
присъди на жени в областта. Това трябва да има пряка връзка с превенцията на
престъпността, както и при вземането на по-сериозни мерки ориентирани преобладаващо
към младежите и мъжете. Допълването на информацията за по-дълъг период, позволява
изграждането на модели за степента на ефективност на съдебните органи.
Борбата с противообществените прояви сред малолетните е трета стъпка в
приложението на регионалния подход за географско изучаване на престъпността. Именно
това е основата на цялостната дейност по ограничаване на престъпността като цяло и в
отделните региони. Тя е една от съставните предпоставки за позитивно възпитание на
подрастващите и неделим елемент от системата за превенция. Успешното й провеждане
нанася сериозно поражение върху „потенциала” на пълнолетната престъпност, а нейното
подценяване довежда неминуемо до криминализиране на значителна част от младото
поколение (в настоящето и бъдеще време). Резултатността при решаването на тези сложни
и многопластови задачи в значителна степен зависят от теоретическите разработки, от
правилната организация на управление на превантивната работа, от целенасочената
системна и последователна дейност на държавата, обществените и частните органи и
организации в борбата с престъпността. Обобщаващо е мнението на Хинова (2008),
според което противообществени прояви са „съзнателно извършени общественоопасни
деяния, които застрашават или увреждат защитени от правото обществени отношения и
по отношения на които съгласно специална законова регламентация, могат да се приложат
възпитателни мерки от специализирани органи”. Детската престъпност е съвкупността от
всички престъпления и други правонарушения, извършени от малолетни и непълнолетни
лица, за които компетентните органи предприемат предвидените от закона мерки от
възпитателен и наказателен характер. Водещи автори, третиращи проблемите на детската
престъпност и нейната превенция са: А. Круковски, Ц. Чапов, В. Каракашев, М.
Алемански и др.
В границите на област Велико Търново се извършват ежегодни наблюдения върху
нивата на детската престъпност. Измененията настъпили от 1995 г. към 2011 г. отчитат, че
общият брой регистрирани противообществени прояви на малолетни се е увеличил с
близо 50% (при 33% спад в абсолютно изражение на броя на децата). В хронологичен
план, трайно и чувствително се е повишил относителния дял на бягствата, употребата на
алкохол и на наркотични вещества. За водещ фактор в съвременното, неблагоприятно
състояние на детската престъпност, допринася и всеобщата социално-икономическа криза
в която е попаднало обществото. Специализираните институции за превенция на детската
престъпност са с нарушени взаимовръзки и изпитват затруднения от обективен и
субективен характер в реализацията на своята дейност.
В четвъртата стъпка на изследването е потърсена е корелация между броя на
осъдените (общо за областта и по общини) и техния възрастов състав с налични данни за
2011 г. Възрастовите групи са седем – 14-17 г.; 18-24 г.; 25-29 г.; 30-39 г.; 40-49 г.; 50-59 г.
и 60 и повече години. Възможно е да се разшири корелацията между престъпността и
населението без образование, бежанци и др. В редица международни проучвания за
проявленията на престъпността особено място се отделя и на социално-етническата
структура на населението. Териториалният етносоциален фактор по правило се проявява в
качество на криминална активност на престъпни групировки, сформирани по етнически
признак. У нас, подобна диференцирана, официална статистическа информация не се
публикува. В табл. 2 са преизчислени възрастовите процентни съотношение (общо на
мъжете и на жените) за областта и отделно за всяка община. Интерпретацията на
получените резултати налага следните възможни изводи:
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 с най-голям относителен дял на осъдените лица са възрастовите групи от 18-24 г.
и 30-39 г. Те са най-податливите за криминогенни действия и независимо от
локализацията им са в еднаква степен зависими и склонни за противообществени прояви.
Наложително е да се вземат мерки и да се създадат програми за превенция преди всичко
сред мъжете, достигащи и в тези възрастови групи;
 най-нисък е делът на осъдените лица над 60 години, което е обективно
обусловено от техните житейски възможности и опит;
 прави впечатление значителния дял на осъдените лица в групата 14-17 г. за
общините Лясковец и Горна Оряховица. Едно от вероятните обяснения е свързано с
наследството от вече закрития „Дом за временно настаняване на малолетни и
непълнолетни” (ДВНМН) – гр. Горна Оряховица, който бе един от най-големите в
страната с групи от 6 до 14 години (малолетни) и от 14 до 18 години (непълнолетни).
Табл. 2. Възрастова структура на осъдените лица през 2010 г.
14-17 г.
18-24 г.
25-29 г.
30-39 г.
40-49 г.
50-59 г.
60+ г.
Териториална
%
единица
8,7
30,3
15,9
24,9
12,4
6,4
1,4
Общо за Областта
Велико Търново
8,6
34,5
13,6
28,9
8,3
4,7
1,4
Горна Оряховица
12,5
28,7
17,9
20,6
14,5
4,7
1,1
Елена
21,1
17,5
40,2
14,1
7,1
Златарица
3,3
36,7
23,3
26,7
10,0
Лясковец
12,7
35,2
11,3
19,7
14,1
7,0
Павликени
5,7
29,6
10,1
29,2
15,3
10,1
Полски Тръмбеш
10,5
22,1
22,1
26,7
12,8
5,8
Свищов
5,6
31,9
18,4
26,3
11,7
6,1
Стражица
11,4
20,7
20,7
17,0
15,1
15,1
Сухиндол
10,0
20,0
25,0
25,0
20,0
Източник: НСИ, ТСБ-В. Търново и собствени изчисления

В обобщение, приложението на регионалния географски подход за изучаването на
престъпността се опира на възрастовата, половата и социалната диференциация на
населението. При него е важен подборът на направленията и стъпките в изследването да
бъдат привързани със спецификата на отделните административно-териториални единици.
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НОВИ МЕТОДИ ЗА КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕЛИЩАТА ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА
HERE.COM
NOVI METODI ZA KARTOGRAFIRANE NA SELISHTATA CHREZ PROGRAMATA
HERE.COM
Милен Пенерлиев, Александър Тодоров, Светослав Георгиев
NEW METHODS FOR MAPPING OF SETTLEMENTS USING THE HERE.COM
PROGRAMME
Milen Penerliev, Alexander Todorov, Svetoslav Georgiev
Abstract: The paper shows a new web-based platform for mapping of settlements. Showcase the
functions that it holds. The main benefits of their implementation. Place and in teaching geography.

Програмата „Map Creator“ беше открита в края на 2012 год. под платформата на
HERE maps. HERE maps е новият бранд на NOKIA maps, което е продължение на 25
годишният успешен опит в производството на дигитални карти на NAVTEQ. Компанията
NAVTEQ – световен лидер в предоставянето на картови бази данни, беше придобита от
NOKIA през 2008 год. и вече не съществува като такава. Днес всеки картов продукт на
NOKIA се предлага на пазара под името HERE. В портфолиото на HERE, се разграничават
четири основни направления или специализирани продукта - Maps, Drive, Transport и City
Lens.
HERE Maps, това е най-богатата и съвременна дигитална картата в света. Дигитална
карта посредством която човек може да се пренесе до всяка точка на Земята и да получи
информация за над 196 страни (включително непризнати и зависими територии).
Съдържанието на този слой на картата е с навигационна насоченст и има информативен
характер за пътната инфраструктура и прилежащите обекти, физикогеографските
елементи тук имат второстепенно значение. Картата разполага със допълнителни слоеве
за ралеф, слой със сателитни изображения, и 3D слой където е наличен (в програмата има
списък на градовете).
HERE Drive е така нареченото „turn by turn“ или „завой след завой“ навигационно
приложение. Съдържа цялата информация на HERE Maps, с тази разлика, че специален
софтуер изчислява и предлага автомобилен маршрут/и за направление от избрани точка
А до точка Б. По време на движение GPS сигнал локализира местоположението на
превозното средство, а програмата издава гласови команди при необходимост от маневри.
Този продукт предоставя детайлна информация за градския транспорт на дадена
територия или населено място – включитнелно тип транспорт с номера и разписание. Така
всеки който ползва градски транспорт може да разчита на нужната му информация за да
стигне до желаната дестинация с градски транспорт. На този етап Transport е наличен
предимно в големите градове на Западна Европа, Америка, Азия и Австралия. През 2014
година се очаква да обхване и първите градове от България.
City Lens е приложението с така наречените POI или обекти от интерес – аптеки и
банкомати, бензиностанции, малки и големи магазини, туристически атракции,
медицински заведения, хотели и ресторанти, пътнически терминали, и пр. и пр. Към
момента различните категории наброяват над 100, като непрекъснато се увеличават. В
абсолютен брой в базата данни има милиони обекти, а за България те са 55 000. Така в
допълнение на пътната мрежа потребителите получават богата допълнителна информация
за най-разнообразни интересни и полезни места на дадено място.
Екипа на HERE Maps наброява над 3000 служители в 181 офиса, на разположение са
245 коли, от тях 96 “True vehicle” последно поколение автомобили, оборудвани с техника
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за заснемане на 360ͼ в 3D, които ежедневно обикалят и събират информация за над 400
атрибута от пътната мрежа в целия свят. Всеки ден в базата данни се извършват над 2.4
милн. промени и повече от 1500 валидирания. В допълнение всеки месец над 11 млрд.
точкови сигнала с географски координати, получени то различни свързани с интернет
устройства (GPS устройства, телефони, лаптопи и др.), предоставят допълнителна
информация, която се архивира в бази данни и служи за поддръжка и обновление на
картата.
Map Creator е програма създадена в лоното на HERE, аналогично на тези в Google,
Open street map, Wikimapia и някои други компании. С изключение на HERE и Google,
всички останали карти съзадени по този начин са дело на доброволци, които внасят
промени и добавят информация в съдържанието, тоест това е основният метод за
изграждане на картите. В резултат на използването на остарели източници на информация
като изходен мателриал (сателитни снимки), както и поради невъзможността за проверка
и контрол на огромните масиви от данни, в тези карти се съдържа голямо количество
некоректна информация, така се заражда и ГИС термина “junk data”.
Същност и значение на Map Creator. Map Creator е един от новите методи за
изграждане и поддръжка на картата на HERE. Създаден е в допълнение на основните
методи – теренен и закупуване на готови бази данни. Целта е да бъдат привличани
доброволно потребители, които да внасят своевременно непрекъснатите промени, които
се случват навсякъде в реалността, да коригират грешки и пропуски в съдържанието на
картата, като използват техните местни познания и личен опит. Съществените разлики
между Map Creator и всички останали подобни програми (без тази на Google) е, че при
HERE този метод е допълващ, а не основен, но най-вече, че съществува стройна форма за
контрол на качеството на внасяните промени. Чрез система за гласуване на първото ниво
вски регистриран потребител може да одобри или не направените промени от всички
останали потребители регистрирани в съответната страна. На това ниво съществува
възможност за регистрацията на потребители с по-големи права или сходни с тези на
следващото ниво, това са т.н. ментори. Ментор може да бъде напр. университетски
преподавател или потребител с доказани качества по отношение на количество и качество
на внасяните промени. На второ експертно ниво е местният екип на HERE, които
експерти са и на разположение за обучение, консултаци и кореспонденция с
потребителите. На следващ етап промените преминават през последваща вътрешна форма
на контрол, отстраняване на грешки и валидиране през различни нива и отдели, докато се
стигне до пускането на крайния продукт на пазара. Понастоящем това се случва четири
пъти в годината, но тенденцията е насочена към съкращаване на сроковете до всеки месец,
а за някои съществени промени, напр. отварянето но Дунав мост II и ежедневно. Друга
отличителна характеристика са съвременни сателитни изображения, налични в програмата
и служещи за основи на на потенциалните промени. Доставчик на сателитните снимки е
Digital Globe, които са лидер в предоставянето на такива данни.
Какви са промените които може да се извършват от потребителите? Възможностите
на програмата непрекъснато се увеличават и са в зависимост от нуждите на
потребителите. На този етап може да се дигитализира нова геометрия, може да се
коригира съществуваща. Пътищата се класифицират в пет основни категории –
магистрала и първокласен път; главен път; локален път с местно значение; улици част от
жилищни комплекси, квартали, селски пътища и пр. и пътека, които пътища обхващат
пешеходни, паркови, извънградски, планински, туристически и пр. На всички пътища
допълнително може да се отбележи типа на превозното средство за което е предназначен,
дали е пешеходен, типа настилка, и други характеристики като напр. дали е осветен,
безопасен и пр. Всеки път може да бъде наименован, да бъдат отбелязани адресите,
посоката на движение. За по-високите класове са отбелязва предвидената позволена
скорост на движение, брой ленти, дали преминава през мост, тунел и т.н.т. И в допълнение
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може да се добавят или изтриват обекти от интерес. Категориите обекти са избират от
„падащи менюта“ и е необходимо само са добави нужната информация в празните полета.
Значението на тези подобрения е огромно заради, това че всеки един потребител
може да нанесе най – точно промените, които е видял през очите си, което неминуемо би
допринесло за по – лесното и често „ъпдейтване” на картата, като това ще повиши и
ефективността ѝ.
Още повече това става наложително с новата версия нa HERE за „смартфони”,
където сайтът може да бъде използван като GPS, съвместно с нововъведенията като
информация в реално време за трафика (за сега достъпно само за най – големите световни
градове), актуална прогноза за времето и лесни начини за заобикаляне на задръствания
или затворени пътища. HERE Drive не отстъпва на другите навигационни софтуери, като
той също така дава информация за оставащо разстояние, състояние и вид на пътя,
наименования на улици и обекти по интерес (POI).
Трафикът в реално време е екстра, която може да пести много време на всеки
потребител разполагащ с софтуера в телефонът си. С помощта на иконки наподобяващи
пътни знаци може много бързо да се ориентирате от къде и как да минете по пътя до дома.
Най – новото допълнение е Traffic Transit, което е опция предлагаща Ви алтернатива за
най – бързо предвижване.
Менюто Collections дава възможност да отбележите всяко едно посетено място, като
идеята на това меню е да създаде една виртуална колекция в която може да включите
освен мястото където сте били,а също така и кратък коментар, както и да отбележите POI
по ваш избор.
Чрез Map Creator потребителите могат да създават карти в цялата страна или страни,
за които са оторизирани да нанасят корекции, като няма ограничение за пътища само
вътре в населени места. Map Creator е подходящ и за изчертаване на планински маршрути,
независимо дали те са туристически пешеходни или за превозни средства с висока
проходимост. Не е необходимо един такъв планински маршрут да бъде свързан
задължително с път от обществената пътна мрежа. Свързването на такъв път с някоя
пътна артерия става или по – подразбиране от самият софтуер или чрез намесата на
потребителя, който определя най – близкото и подходящо място да оставите превозното
си средства и да продължите пеша. Такива места на картата се различават по синия
автомобил, който се появява когато поставите мишката на самостоятелния път и
червената линия, която мислено свързва двата пътя.
Here.com съвместно с Nokia и заедно с нас потребителите се стремят да достигнат до
най – високото ниво на картиране в света на навигационния софтуер. Тогава когато и
потребителят взема участие в изготвянето на крайния продукт успехът е гарантиран.
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ДЕПОПУЛАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
DEPOPULATSIYA NA OBSHTINITE V TSENTRALNA SEVERNA BULGARIYA
Тихомир Личев
DEPOPULATION OF MUNICIPALITIES IN CENTRAL NORTHERN BULGARIA
Tihomir Lichev
Abstract: In recent years there has been a process of depopulation of the area of the region of the
pre-balkanin northern central Bulgaria. The object of this studyis the problem of depopulation of the
territory of the municipalities in the southern provinces of Lovech, Gabrovo and Veliko Tarnovo. Here
areal is ted the current policies of regional developmentin the region.
Keywords: depopulation, region, regional policy

Една от най – застъпваните тематики в регионалната наука през последните години е
свързана с ролята на планинските и полупланинските територии за развитието на
страната. Изследването на техния природен и социално – икономически потенциал има
значение за научното познание, за икономическата и социалната практика. То е крайно
необходимо за рационалното използване на териториалните ресурси, оптимизацията на
природната среда и решаването на сложните демографски проблеми. В планинските и
полупланинските райони на РБългария, които заемат повече от една трета от нейната
територия, е съсредоточена значителна част от природния – ресурсен потенциал.
През последните десетилетия протичат процеси на нарастване на населението както
и свръхурбанизацията в глобален мащаб. На фона на тези процеси РБългария преживява
най–сериозната демографска криза в своята история. Някой геодемографски характери
стики от тези процеси са застъпени в настоящето изследване. В редица публикации
разглеждаме аспекти на тези процеси в глобален, регионален и локален мащаб. Те са
характерни освен за изследвания регион и за значителни територии от съседните страни в
това число Р.Сърбия, Р.Македония и др.[1] От данните от демографската статистика след
Втората световна война до последното преброяване от 2011год. в РБългария населението
на страната през последните две десетилетия преминава от забавен растеж към
интензивно намаление. Населението от 8986 хил. души през 1988 год. сега е под 7364 хил.
души или е намаляло с над 1,6 милиона души, което представлява 17,6 % за 23 години .
Налице е демографска криза, която дори може да се определи като „демографски срив”[2].
Само за периода между последните две преброявания (2001 год. – 2011 год.)
населението на страната е намаляло с 564 хил. души при средногодишен темп на
намаление 0,7 %. Над 2/3 от намалението се дължи на отрицателния естествен прираст, а
около 30% - на външната миграция или 175 хил. души. Според сравнително оптимистични
прогнози населението ще спадне под 7 млн. души до 2020 год.
Демографската криза е най–силна около 1996–1997 г. Тогава България е на последно
място в Европа по раждаемост и естествен прираст в Европа. През последните години тези
неблагопрятни демографски тенденции се запазват при ниска раждаемост и средно висока
смъртност. По териториални единици с най–висок отрицателен прираст са областите
Видин (-14,6%о), Монтана, Враца, Кюстендил, Перник и др. Тук се намират и общините с
1

Lichev T., The geodemography crisis in the Balkan countries and Bulgaria - a compatative analysis, Regionalni
razvoji demografskitokovizemalja Jugoistocne Evrope: XVIII Naucniskup - Nis, jun 2013 г., p. 374-380 ,
Ekonomskifakultet u Nisu, 2013, Стр.: 7, Личев Т., Н Иванова, Геодемографската криза и недостига на
мениджърски кадри в България, Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа
конференция - Свищов, 2012, АИ Ценов, 2012, с. 143-148
2
Гълъбов, Н. Демографският срив в България и възможности за усъвършенстване на демографската
политика, С,”Сиела”, 2005
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най-ниска раждаемост (Ковачевци, Невестино, Кочериново, Трекляно, Земен, Бобошево –
в Краището; Макреш, Бойница, Ново село, Чупрене, Чипровци – в СЗ България) и др [3].
Логично при тези отрицателни тенденции продължава процесът на демографско
остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на
населението на възраст под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и
повече години. Докато през 2001 год. то е 16,8 % при последното преброяване е 18,5 %.
Същевременно лицата под 15 годишна възраст през 2001 год. са били 15,3 % от
населението в страната, докато сега то намалява на 13,2 %.
Най – голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в областите
Видин (25,2 %), Монтана, Габрово, Ловеч, Кюстендил. Най – нисък е делът на възрастното
население в областите Благоевград, Варна и София (столица).
Успоредно с посочените по – горе отрицателни тенденции продължават да нарастват
негативните промени и в териториалното разпределение на населението. Миграционните
процеси продължават освен към чужбина и към девет общини (главно София–град, Варна,
Пловдив), в които живее над 100 хил. души, което представлява 39,2 % от населението на
страната. В 60 общини то е под 6000 души и в тях живее 3,1 % от населението. Би
трябвало да се преосмисли съществуването на тези административни единици, тъй като те
нямат нужният икономически, демографски и административен капацитет [4].
Особено трагична е ситуацията в селата, където при 181 броя няма постоянно
население, в 1/5-та от селата (около 1000 броя) живеят от 1 до 50 души, а в 1/3-та – от 100
– до 500 души. Вече започна и процеса на заличаване на такива селища в общините Троян,
Лъки, Бойница (Видинско).
Трябва да посочим, че у нас е налице „демографски срив”, при който се намалява
значително броя на населението, влошават се непрекъснато демографските показатели
като–раждаемост, смъртност, естествен прираст, възрастовата и други структури. Намалява
работната сила и заетостта, а се увеличава безработицата. Работната сила е недостатъчно
квалифицирана. Налице е трайна тенденция на депопулация на значителни територии.
Най – значителни размери взимат тези процеси в районите с най – висока смъртност
и ниска раждаемост. Това е типично за регионите с най – силно влошени демографски
показатели – Видинско, Централния Предбалкан и Средна Стара планина, Краището и др.
Обект на настоящето изследване е районът на Централния Предбалкан и северното
подножието на Централна Стара планина. Този регион представлява интерес както със
специфичните природни дадености, така и със сложната селищна мрежа от пръснати
селища и острата демографска криза от която е обхванат.
Средната подобласт на Предбалкана се отличава с добре изразен в широк обхват
хълмист и ниско-планински релеф от който доминират планините в горното поречие на р.
Вит. Тук се намират долините на Малък Искър, Черни Вит, Бели Вит, Бели Осъм заедно с
долините на техните по големи притоци засилват орографската изразителност на
планините Лисец и Васильовска [5]. С най–голяма височина е именно последната - 1490м.
Останалата част представлява сложно морфографско съчетание от надлъжни височини и
платовидни ридове, добре очертани от долините на реките – Вит, Осъм, Росица, Янтра и
техните притоци. От запад към изток тук се редуват платовидната планина Драгоица,
ридовете Микренски, Деветашки, Стражата и Търновска планина. В тясна връзка с тях са
и Ловчанските височини, Севлиевската планина и Габровските височини [6]. Между тях са
разположени Севлиевската, Еленската и други по–малки котловини. За Централния
Предбалкана е характерен единствено тук на Балканите специфичен юротипен релеф.
3
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Района на Централния Предбалкан и подножието на северните склонове на Средна
Стара планина също е регион с ясно изразен процес на депопулация. В изследваната
територия влизат части от областите Ловеч, Габрово и В. Търново. Като с най – сериозни
проблеми в демографско отнощение е област Ловеч - растеж с /- 6.8% / за последните 10
год. От изследваните 22 общини с най – голямо снижение в абсолютна стойност е Ловеч с
12 хил. д., Габрово 10 хил. д., Павликени 7500д. и др. В относителен дял най – голямо е
намалението в община Летница /-32.6%/, Сухиндол /-30%/, Угърчин, Павликени, Стражица,
П.Тръмбеш и др. Сравенително по–добре е демографската ситуация в общините Свищов /10.3%/, Тетевен, Ябланица и др. Това личи по следната таблица:
Табл. 1. Сравнителен брой население по общини от области В.Търново, Габрово, Ловеч 2001-2011 г.
прираст
година
2001
2011
област, общна
брой
%
Област Велико Търново
293 294
258 494
-34 800
-11.9
Велико Търново
90 504
88 670
-1834
-20.3
Горна Оряховица
53 142
46 685
-6457
-12.2
Елена
11 342
9434
-1908
-16.7
Златарица
4948
3991
-957
-19.3
Лясковец
15 570
13 397
-2173
-14.0
Павликени
31 312
23 869
-7443
-23.8
Полски Тръмбеш
18 678
14 451
-4227
-22.6
Свищов
47 664
42 734
-4930
-10.3
Стражица
16 504
12 721
-3783
-22.9
Сухиндол
3630
2542
-1088
-30.0
Област Габрово
144 150
122 702
-21448
-14.9
Габрово
74 949
65 268
-9681
-12.9
Дряново
11 705
9685
-2020
-17.2
Севлиево
43 105
35 995
-7110
-16.5
Трявна
14 391
11 754
-2637
-18.3
Област Ловеч
169 951
141 422
-28529
-16.8
Априлци
4137
3338
-799
-19.3
Летница
5607
3776
-1831
-32.6
Ловеч
62 162
49 738
-12 424
-20.0
Луковит
21 466
18 125
-3341
-15.6
Тетевен
23 768
21 307
-2461
-10.3
Троян
37 348
32 399
-4949
-13.2
Угърчин
8561
6505
-2056
-24.0
Ябланица
6902
6234
-668
-10.0

От посочената по горе таблица могат да се направят изводи, че всички общини от
изследваната територия се отличават със неблагоприятни параметри на демографските
процеси. За съжаление това е характерно за почти цялата територия на страната.
В исторически аспект могат да се проследят няколко етапа на развитие на селските
селища по нашите земи. В миналото поради преобладаващото славянско население за
България е характерно типично селско разселване. По малка част от населението е била
концентрирана в големи и важни крепости, които представляват средновековните градове.
По - късно с влизането на нашата територия в рамките на Османската империя значителна
част от населението в равнинната част на територията на страната се изселва в
планинските и полупланиски труднодостъпни райони на днешна България. Това се прави
с цел по – голяма сигурност и защита. По този начин се създават тъй наречените пръснати
селища, които са характерни за изследвания район – махали и колиби. В други части на
страната са характерни и тъй наречените отделни дворове.[7] По късно до Втората
световна война броят на селското население в страната и в изследваната територия
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нараства. След 50-год. на миналия век започва процес на намаление на населението за
цялата страна. За региона, който се изследва основно са типични механичен отлив и
демографска депопулация. Тези процеси продължават и в следващите години като само за
периода от 1965–1978год. броя на пръснатите селища е намалял от 1146 на 728. В
изследваната територия са останали тогава 84 махали във Велико търновския окръг, в
Ловешкия – 44, а в Габровския – 16. Най–голямо е намалението на махалите с 74 във
Великотърновско. Колибите в сравнение с махалите са по малобройни по население. Те с
аразположени в Стара планина и то главно в средната й част. От посочения по – горе
източник се вижда, че в края на 80-те години най – много колиби има в Габровския окръг
– 214, следван от Великотърновски – 62 и Ловешки – 7. Подобни селища се срещат и в
Софийско(19). През годините на Социализма и след това по голямата част от колибите и
махалите се оказаха неподходящи за живеене. Възникват много трудности при
ежедневното обслужване на населението и миграцията на трудовите ресурси до работните
им места в други селища.
По–късно тенденциите, които посочихме по горе се задълбочават и на практика се
забелязва и процес на обезлюдяване на населените места.
Във връзка с намаляването на населението съществени промени се забелязват и в
рязко снижаване на броя на населените места. От 1996 год. се извърши промяна в
структурата на селищната мрежа като селищата вече са обединени в две групи – градове и
села. За трите области има 27 града, като повечето от тях са малки. При всички тях
протича процес на намаляване на населението. В изследваната територия има и 815 села
като всички са с намаляващо население. Според последното Преброяване от 2011год. 129
населени места са без постоянно население ( в област В. Търново – 58, област Габрово –
69, област Ловеч – 2). 259 населени места са с население до 20 души, съответно 107 в
област В. Търново, 144 в област Габрово и 8 в област Ловеч. При всички тях в най – скоро
време предстои обезлюдяване. Значителен демографски потенциал се наблюдава
единствено в по – големите села в общините основно разположени край по – големите
градове и край Централната част на Дунавската равнина.
Приемаме класификацията на Ч. Младенов и Е. Димитров за общините със селски
територии, според която в България съществуват 6 типа общини, а именно:
- Първи тип – общини с устойчиво демографско развитие;
- Втори тип – общини с лабилно демографско развитие;
- Трети тип – общини с постоянен отлив на населението;
- Четвърти тип – общини в процес на обезлюдяване;
- Пети тип – силно обезлюдени територии;
- Шести тип – територии с внезапен процес на обезлюдяване.[8]
В трите области с центрове В. Търново, Габрово и Ловеч има 22 общини, от тях
единствено тези с центрове областни и по – големи градове са от втори и трети тип. По –
голямата част от Централна Северна България е заета от общини в процес на
обезлюдяване, а всички планински и полупланински територии от изследваната територия
са от пети тип – силно обезлюдени територии – това се наблюдава при Сухиндол,
селските райони на Елена, Златарица, Стражица, Габрово, Трявна, Летница, Угърчин и др
В заключение може да се направят следните основни изводи: демографската криза,
която е характерна за РБългария се проявява в особено остър вид като депопулация на
значителни територии от Предбалкана и подножието на Средна Стара планина. В
следващите години този неблагоприятен процес ще обхване и значителни територии от
Централна Северна България. Трябва да започне провеждането на постоянна регионална
демографска политика.
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ОСОБЕНОСТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО
НА БЪЛГАРИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА)
OSOBENOSTI NA ADMINISTRATIVNOTO-TERITORIALNO USTROYSTVO NA
BALGARIYA (PO PRIMERA NA OBSHTINITE V OBLAST VRATSA)
Румен Недков
FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STUCTURE OF BULGARIA
(ON THE EXSAMPLE OF MUNICIPALITIES IN VRATSA DISTRICT)
Rumen Nedkov
Abstract. The purpose of this study is to represent the some specific features of the administrative
territorial structure of Bulgaria. The analysis focuses on the municipalities in Vratsa district. A view has
been made on the important issues of criteria for forming of the administrative territorial units. The
factors affecting on the definition of their boundaries is also considered. The main parameters and
quantitative characteristics of the population and settlement network of municipalities are analyzed.
Special attention is paid to the distance between settlements and their administrative centers. Finally
formulate conclusions and recommendations.
Keywords: administrative territorial units, features, distance

Административно-териториалното устройство (АТУ) е важна съставна част от
организацията на държавата и на държавния апарат и по същество включва разделението
на страната на административно-териториални единици (АТЕ) за създаването на условия
за ефективно протичане на жизнените процеси и за упражняване на държавната власт. В
този смисъл административно-териториалната структура на страната е „носеща
конструкция на държавата”, която следва правилно да се проектира и изгражда (Станев и
др., 2000). Именно формирането на възможно най-оптималното административнотериториално деление (АТД), явяващо се пространствена основа на АТУ, е едно от
многото предизвикателствата пред съвременното обществено-политическо устройство.
Напоследък АТУ на България все по-често се явява предмет на оживени дискусии.
Както в научни публикации, така и в медийното пространство, се представят различни
мнения за необходимостта от реформиране на АТУ на страната и се предлагат
разнообразни, дори противоречиви подходи за неговото осъществяване (включително
чрез редуциране броя на общините и въвеждане на второ ниво на местно
самоуправление). Всичко това свидетелства, че този проблем към настоящият момент е не
само актуален, а се нуждае от приемането на научно обосновани и всестранно обмислени
политически решения. Ето защо, основната цел на настоящето изследване се заключава в
разкриването на особеностите на съвременното административно-териториално
устройство на страната, в частност на област Враца, с оглед идентифицирането на
неговите негативни аспекти и на възможностите за тяхното преодоляване.
Териториалното устройство на всяка държава, от една страна, има изкуствен
характер (в смисъл, че е резултат от съзнателната и целенасочената дейност на хората) и
неизменно носи отпечатъка на субективната воля, но от друга страна, то винаги има и
някакви обективни основания, които може да се обединят в няколко основни групи:
природногеографски фактори; социално-икономически фактори; социално-политически
фактори (Усягин, Шишков, 2007). Особеностите на административно-териториалната
деление в значителна степен се предопределят от релефа, наличието на естествен
прегради, както и от разстоянията между населените места. В този смисъл, специфичните
условия и географското положение на някои райони и населени места, са предпоставка
тяхното формиране и управление като отделна административно-териториална единица
(АТЕ). От своя страна, разположението на селищата оказва голямо влияние върху
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гъстотата и конфигурацията на транспортната инфраструктура, върху оптималното
функциониране на АТЕ и възможностите за транспортен достъп до административните
центрове за получаване на услуги. Следователно всяка АТЕ трябва да има център,
транспортните връзки на който с нейните отделни части са по-добри, отколкото връзките
на тези части с центровете на други АТЕ от същото ниво. Важно влияние оказват и
демографските фактори, като гъстота на населението, характер на разпределението на
населението по населени места, степента и направленията на миграцията и други. На
практика обаче, много често водеща роля играе политическият фактор, изразяващ се в
търсенето на по-ефективна организация на управлението или в изграждането на нови
административни структури с оглед провеждане на определена политика.
При определянето на границите на АТЕ може да се използват съчетания от различни
принципи и критерии: географски, демографски, икономически, организационни и други.
Броят и гъстотата на населението са важен критерий при образуването на АТЕ, а
териториалното разположение на населените места, гравитацията към един център и
създадените връзки между селищата - критерий за образуването и установяването на
границите на АТЕ, както и за определянето на техните административни центрове. Друг
важен критерий, е разстоянието между населените места и съответния административен
център. Неслучайно Шишков (2004) поставя това разстояние и броя на населението сред
основните показатели при оценката на оптималността на АТД.
Изложените фактори и критерии, в една или друга степен намират отражение в
нормативната уредба на АТУ на различните държави.
Настоящият двустепенен модел на АТУ на България е постановен в чл. 135.(1) от
Конституцията на Република България (ДВ., бр. 56 от 13 юли 1991 г.), по силата на който
„територията на Република България се дели на общини и области”. Конкретните условия
и ред за създаване на области, общини, райони и кметства са дефинирани в чл. 5 и чл. 8 от
Закона за административно-териториално устройство на Република България (ДВ., бр.63
от 14 юли 1995 г., изм. ДВ., бр. 154 от 12 декември1998 г.).
Общият брой на АТЕ в страната включва 264 общини и 28 области, в т.ч. и Столична
община, която е със статут на област. При обща територия на страната от 111001.9 кв.км и
население 7364570 души (към 01.02.2011 г.), основните параметри на АТЕ (без Столична
община) за областите са: по население – средно 224925 души (в интервал от 101018 д. –
област Видин до 683027д. –област Пловдив), по територия – средно 4061 кв.км (в интервал
от 2023 кв.км – област Габрово до 7748 кв.км – област Бургас). Аналогичните параметри за
общините (без Столичната) са: по население средно 23000 д.(от 629 д. – община Трекляно
до 346946 д. – община Варна), по територия – 420 кв.км (от 44.36 кв.км – община Челопеч
до 1366 кв. км – община Сливен). Столична община има население 1292591 д. и територия
1349.9 кв. км. В състава на една област попадат средно по 109 населени места (от 38 в
област София-град до 471 в област Кърджали), а за общините средният им брой е 20 (от 1
– в 9 общини: Антон, Добрич, Долна Баня, Копривщица, Кричим, Перущица, Пловдив,
Чавдар и Ямбол, до 134 – в община Габрово). В рамките на една област се включват
средно 9 общини (от 4 – в областите Габрово и Сливен до 22 – в Софийска област). След
1995 г. в общините са създадени съставни административно-териториални единици –
райони и кметства. Общият брой на районите понастоящем е 35 (в София – 24, в Пловдив
- 6 и във Варна - 5), а кметствата са 2910. Общият брой на населените места в страната е
5302 (в т.ч. 256 градове и 5046 села). Следва да се отбележи, че 39 от градовете не са
общински центрове, а на 43 от общините административният център е село. Особен е и
случаят с общините Марица, Родопи, Тунджа и Добричка (Добрич-селска), които според
статута на съставляващите ги населени места са изцяло селски, не носят имената на нито
едно от съставните селища в техния обхват, а административните им центрове (съответно
Пловдив, Ямбол и Добрич) са разположени извън тяхната територия.
С оглед на по-детайлното изясняване на особеностите на АТД ще се фокусираме
върху област Враца, която може да се определи като една типична средностатистическа за
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България област. По отношение на стойностите на редица показатели (териториален
обхват, брой население, брой на включените в състава й общини и населени места) не се
различава съществено от средните за една област в страната.
Област Враца е разположена в Северозападна България върху площ от 3619.7 кв. км
(или 3.26% от територията на страната) и в административно отношение е разделена на 10
общини (Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман и Хайредин), две от които (Борован и Хайредин) са с административни центрове
села. Общинските центрове (фиг.1) са разположени сравнително равномерно по
територията на областта, като средното разстояние между тях е 19 км (при 20.5 км за
страната) и варира от 13 км (между Оряхово и Мизия) до 50 км (м/у Враца и Бяла Слатина).

Фиг. 1. Общини в област Враца

източник: http://www.google.bg/imagres?imgurl

Средният размер на площта на общините е 362 кв.км (варира от 189.1 кв. км - за
община Хайредин до 705.9 кв.км – за община Враца). На територията на областта са
разположени 123 населени места (8 градове и 115 села) с общо население от 186848 души
(към 01.02.2011 г.), съставляващо 2.5% от това на страната (Табл. 1).
Таблица 1. Основни параметри и количествени характеристики на общините в област Враца
(по данни на НСИ към 01.02.2011 г.)
Площ
(кв. км)

Население
(брой)

210.7
545.8
705.9
284.9
326.8
519.1
209.3
326.6
301.5
189.1
3619.7
111001.9

5714
24606
73894
21180
9390
21748
3570
11522
6223
5001
186848
7364570

Общини
Борован
Б. Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Обл. Враца
България

Средна
гъстота на
населението
(д/кв.км)
27.1
45.1
104.7
74.3
28.7
41.9
17.1
35.3
20.6
26.4
51.6
66.3

Населени
места
(брой)
5
15
23
5
15
28
6
7
13
6
123
5302

Гъстота на
селищната
мрежа
(селища/ 100
кв. км)
2.37
2.61
3.38
1.75
4.60
5.39
2.86
2.14
4.31
3.17
3.39
4.77

Средно
разстояние
между
населените
места(км)
6.5
6.1
5.4
7.5
4.7
4.3
5.9
6.8
4.8
5.6
5.4
4.6

Значителна част от населението (61.73%) е съсредоточена в общинските центрове,
като с най-голяма концентрация се отличават гр. Враца (82%) и гр. Козлодуй (62%), а с
най-малка – гр. Криводол (33%). В границите на една община се включват средно по 12
населени места (в интервал от 5 – в общините Борован и Козлодуй до 28 – в община
Мездра.), а средният брой население е 18685 д. (в интервал от 3570 д. – община Мизия до
73894 д. – община Враца). Средният брой на населението в общинските центрове е 11430
души (в интервал от 1547 души – с. Хайредин до 60692 души – гр. Враца). Гъстотата на
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населението в 8 общини (заемащи 72.6% от територията) е по-ниска от средната за
областта (51.6 д./ кв.км) и за страната (66.3 д./ кв. км), като най-ниска е в община Мизия
(17.1 д./ кв. км). Изключение правят общините Враца (104.7 д./ кв. км) и Козлодуй (74.3 д./
кв. км). Като цяло за областта, стойностите на гъстотата на селищната мрежа (3.39
селища/100 кв. км) и на средното разстояние между населените места (5.4 км), са по-ниски
от средните за България (съответно 4.77 селища/100 кв. км и 4.6 км). В границите на
област Враца 83% от населените места са разположени на разстояние до 20 км от
съответните общински центрове, като за половината от тях дистанцията е до 10 км
от центъра. В този 20-километров диапазон попадат всички населени места в общините
Борован (макс. отстояние е 12 км), Криводол, Мизия, Роман и Хайредин. Коренно различна
е ситуацията в община Козлодуй, където всичките 4 съставни населени места са
разположени на по-малко разстояние до съседни общински центрове (Хърлец, Гложене и
Бутан – до гр. Мизия и Крива бара – до с. Хайредин), отколкото до град Козлодуй. В
същото положение са поставени още 19 населени места, (с общо 10979 жители) като с
най-голям брой се отличава община Враца – 11, следвана от общините Бяла Слатина – 5,
Мездра – 2 и Хайредин – 1. Най-отдалечени от общински център са селата Горни Вадин и
Долни Вадин, отстоящи съответно на 36 км и 38 км от гр. Оряхово. В същото време, найблизко разположените центрове на общини спрямо тези две села са Искър (съответно на
41 и 43 км), Д. Митрополия (42 и 44 км) и Кнежа (45 км) от област Плевен.
Като резултат от проведеното изследване, може да се направи извода, че много
характерна особеност на АТД на страната са съществените различия между АТЕ.
Наблюдава се значителна диференциация по брой население, площ и други параметри на
единиците от едно ниво. Например по отношение на територията, разликата между найголямата и най-малката административна област (без област София) е 4 пъти, а по брой на
населението е почти 7 пъти. При общините (без Столична община) диференциацията е
още по-голяма – 31 пъти по територия и 551 пъти по население. В сравнение с цялата
страна, различията между общините в област Враца са много по-слабо изразени: 4 пъти по
територия и 21 пъти по население. Друга особеност за областта е, че 20% от съставните
населени места (с общо 19100 ж.) отстоят на по-малко разстояние от съседен общински
център, в сравнение с разстоянието до административния център на съответната община.
Това налага, от една страна, необходимостта от намаляването на различията в
териториалният обхват и броя на населението, а от друга страна, и преосмисляне на
конфигурацията на границите на някои общини с цел максимално съкращаване на
разстоянията между населените места и общинските центрове. Необходимо е да се
подчертае, че недостатъците на АТД рефлектират силно върху живота и дейността на
хората, поради което подходът при определянето на границите, съответно площта, на АТЕ
е от важно значение за социално-икономическото, селищното и устройственото развитие
на националното пространство.
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БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОСОВО
BALGARSKOTO NASELENIE V REPUBLIKA KOSOVO
Красимира Колева
BULGARIAN POPULATION IN THE REPUBLIC OF KOSOVO
Krasimira Koleva
Abstract: The topic is new and up to date. The database is the result of the first-ever
comprehensive expedition in Kosovo in recent years within large interdisciplinary project. In the text are
included statistics on the population of its last census in 2011 and also the analysis of the trend of
demographic processes. In the center of the study is the geographic area Kosovska Gora, a compact
inhabited by Slavic population of Bulgarian ethnic continuum. There is evidence of entity and identity and
self identity population. There are included the problems of migration of the population. The scientific
approach is complex and is in line with the latest international programs for this type of research, the
product of which are specialized atlases and monographs series. Thus the results of field studies are
comparable. They are illustrated with multimedia product.

Югозападната етническа и езикова граница между сърби и българи минава по
билото на Шар планина, се посочва в нашата и в европейската историко-географска и
езиковедска литература. В специализирани публикации на чуждестранни и наши учени се
уточнява, че има задшарска българска покрайнина. За българи в областта Косово се
говори още в сръбски документи от Средновековието, но по-интересен е периодът ХIХ –
ХХ век. През 1857 г. руският учен А. Хилфердинг посочва, че в Призрен редом със
сърбите живеят и много българи. Още по-категоричен е бошнякът Стефан Веркович,
който през 80-те години на миналия век пише, че в Призрен населението не е от сръбски, а
от български и куцовлашки (армънски) произход, което 20 г. по-рано отбелязва П. Р.
Славейков, обикалял тези земи. Според немския славист Август Лескин границата между
сръбския и българския език преминава през Косово, "малко на югоизток от Прищина, понататък до Призрен или до сливането на Бели и Черни Дрин". Немският учен Густав
Вайгант посочва, че в началото на ХХ век от 810 села в санджака Прищина, район, който
почти се припокрива с днешно Косово, 547 са албански, 149 – сръбски, 73 – български, и
41 – със смесено население. За българско население в района на Призрен съобщава и
руският изследовател на Западните Балкани Афанасий Селишчев. Васил Кънчов, Йордан
Иванов, Стефан Младенов и др. също посочват наличието на българско население в
Косово със значителна сърбизация на езика.
Българите в Република Косово населяват компактно югозападната му периферия –
историко-географската област Гора с център Драгаш и микроареалите Жупа (с център
Призрен) и Подгор. Наши и чуждестранни учени подчертават, че в Гора се говори чист
български език, част от средномакедонско-българския ареал [Колева 2011а]. В районите на
Призрен и Прищина, в които има смесено население, българският език се определя като
пограничен говор с голямо сръбско влияние.
В края на XX век, след “демонтажа” на Титова Югославия Гора е обект на
интердисциплинарно проучване от страна на сръбски учени. Показателно е подзаглавието
на сборника Goranies, Muslims and Turks in the Šar (Shar) Mountain Župas (Parishes) of
Serbia: Problems of the Actual Living and Survival Conditions [Горани 2002]. Следващият
подобен изследователски проект на Белград има още по-емблематично за ситуацията
заглавие: Kosovo and Metohija. Living in the Enclave [Кoсово 2007]. По същото време
български учени от Софийския университет и БАН, проучващи диаспората на Балканите,
започват работа по мащабния международен проект “Балканските традиции –
съжителство на култури, религии и езици”, в който участват и сръбски балканисти.
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Томът “Българските острови на Балканите” обобщава резултатите [Острови 2007]. В
албанската част на Гора правят проучвания български, руски и немски балканисти. През
2007 г. в Шуменския университет стартира амбициозният и продължаващ
интердисциплинарен проект “Етнополитика на езика и езици на политиката на
Балканите”. Базата данни включва всички източници на информация. Работата ми на
терена в Република Косово датира от 2009 г. [Колева 2011б].
Географското положение на областта Гора е между планините Шар, Враца, Кораб и
Коритник, в басейна на река Млика и други притоци на река Плава. След Първата
световна война три четвърти от Гора остава в границите на Сърбо-Хърватско-Словенското
кралство (от 1929 г. – Югославия), а една четвърт – в територията на Албания. След
Втората световна война, при очертаване границите на Социалистическа република
Македония местното славянско население, наричано горани, остава в територията на
Сърбия, в административната област Косово. Останалото население нарича гòраните с
екзонимите торбеши, потурнаци, те се самоназовават с ендонимите (автонимите) горани
и шопи. Според официалната сръбска теза гораните са югославяни, което е
административен акт за прикриване на истинската национална принадлежност на
населението. Официалните източници в Република Македония обозначават тези хора като
ислямизирани славяно-македонци. Характерно е, че и сръбски учени, според които почти
целият Балкански полуостров е "Стара Сърбия", признават българските елементи в езика
на "югославяните" от Косовска (Призренска) Гора. Те обясняват явлението с
гурбетчийството на мъжете от Гора в България. Но след Първата световна война, вече 80
години, тези хора не могат да идват в България. Живеещите в Югославия изучават
сръбски, а в Албания – албански език. Въпреки това езикът, който учат от своите майки
вкъщи, запазва особеностите на българско-македонския идиом. Жените не са напускали
Гора, а някои - дори собственото си село.
Днес населението на областта Гора е разделено от държавни граници на три. 18 села
са в границите на Косово – Горно Рапче, Довно Рапче, Мали Кърстец, Горни Кърстец,
Драгаш, Любовище, Радеша, Кукаляне, Лештане, Вранище, Млике, Бокка, Диканце,
Глобочица, Брот, Крушево, Зли поток, Рестелица. Девет села са в Албания, окръг Кукъс –
Запот, Пакиша, Кошарище, Очикле, Оргоста, Църнолево, Орешек, Борье. Две села са в
Република Македония – Урвич и Йеловене, които са в югоизточните склонове на Шар
планина, в историко-географската област Полог (Горни Полог). Жупа е район със смесено
население. Административно е област в окръг Призрен, община Призрен. Включва 16
села: Горне село, Мушниково, Горно Любине, Долно Любине, Речане, Небрегоща, Локвица,
Манастирица, Планяне, Скоробище, Гърнчаре, Любижде, Поуско, Ябланица, Драйчики и
Ново село, от което има преселници в село Курило вода в район Средска Жупа.
Населението в тях се самоназовава жупци. Географски е в района нa Шар планина,
югоизточно от Призрен, като част от тези високопланински села са в басейна на река
Призренска Бистрица. До повечето от тях се достига трудно поради особеностите на
терена и неразвитата инфраструктура. Само до 3 села: Речане, Мушниково и Горне село се
отива по третокласен път от Призрен в източна посока към Качанец – ГПП Блаце –
Скопие. До останалите селища има друг път или черен път, което на практика ги прави
недостъпни при неблагоприятни климатични условия и през есенно-зимния сезон хората
слизат главно в Призрен, където децата им са устроени. Това е слабо населен граничен с
Македония район, като единствената пряка връзка до Тетово е черен път в клисура под
връх Кобилица (2526 м). Тези физикогеографски дадености на терена в исторически план
са служили за естествена защита на населението, но в икономически аспект през XX вeк
районът е още повече маргинализиран. Стопанството му е свързано с природните
дадености. От площ 163 кв. км обработваемата земя е едва 10%. Повече от половината
територия са високопланински пасища, използвани за овцевъдство. Прочуто е местното
шарпланинско сирене. На ограничени площи се развиват овощарството и винарството.
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Традиционният занаят строителство, прочута марка на жупци, отдавна се е превърнал в
„експортен” за преобладаващата част от мъжкото население.
Гораните и жупците са мюсюлмани. Процесът на ислямизиране започва през ХVI
век, но най-силен е в края на ХVIII и първата половина на ХIХ в. Последните християни
напускат областта през периода 1912 - 1918 г. Мюсюлманското вероизповедание е
причина при очертаването на държавните граници гораните да останат извън България, а
след Втората световна война – извън Република Македония.
В края на ХIХ век българско-македонски диалект се говори в 42 села на областта,
като се знае и албански, а доста от мъжете говорят и на турски език. В годините на
Първата световна война в 11 от селата пръв език вече е албанският, но в останалите 29
майчиният език е българско-македонски. След Балканските войни (1912 – 1913) и Първата
световна война сред гораните има поредица от изселнически вълни – в Македония,
Турция, България, Сърбия. В резултат на много високата раждаемост след всяка
изселническа вълна за едно-две десетилетия демографският потенциал се възстановява.
След Втората световна война българската държава се отказва от западните и
югозападните български земи не само като държавна територия, но и като културно
влияние. Късното ислямизиране на населението на практика го откъсва от участието му в
националните движения на Балканите, които са съпътствани от нестихващи миграционни
процеси. В Гора се пресичат две големи култури (християнската и мюсюлманската), все
още конфронтирани манипулативно в един силно политизиран обществен дискурс, довел
до серия кризисни събития в новата история на Западните Балкани. Гораните са шиити,
което допълнително ги затваря по конфесионален белег. Албанците ги наричат торбеши.
За разлика от други слявянски мюсюлмански общности на Балканите, гораните отдавна
мигрират по икономически причини. Цели родове са се установили на Балканите в
Македония, Сърбия, Хърватия, Турция и България, както и в редица други страни на
континента, където са известни сладкари, кебапчии или майстори строители. В района са
прочути овцевъди. Отглеждат известната порода шарпланинско куче (популярна чрез
зоонима Шаро). Изработват и продават хладно оръжие. Обичаите са добре запазени.
Общността се събира на Джурджевден (6-и май) за началото на лятото и сезона на
сватбите. Гурбетчиите се завръщат. Правят се годежи. Сватбата трае пет дена и участва
цялото село. Гораните маркират територията си чрез архитектурната среда. Селото има
оформен от джамията и обществените сгради център. Къщите са построени и са
разположени различно в сравнение с албанските и сръбските. Мъжете организират мазни
борби (пехливанлък) и конни надбягвания (кушии). Музиката, танците и песните пазят
славянския си характер. Традиционните костюми са разнообразни, пъстри, богато
украсени и са съобразени със суровия климат. Оформен е нов сегмент в този етнографски
пласт – емигрантското облекло. Гурбетчиите задължително купуват фотоапарати и
благодарение на това през целия XX век културата на общността е документирана [вж.
Kосова 2007]. Записана е и значителна част от фолклорното словесно и музикално
богатство. Издава се и лично творчество.
Етнодемографската карта на Косовска Гора се променя, като славянското население
се стопява, а нараства значително албанското. В миналото горанските села са с компактно
население, а днес се увеличава броят на пунктовете със смесено население. Расте
албанското присъствие, намалява сръбското. Непрекъснатият до косовската криза
етнически континуум на Гора вече е нарушен от албанския клин в района Ополе, който
откъсва Жупа и Подгор от Драгашка Гора. В мултиетническо Косово трендът на наталита
на доминиращата общност определя динамиката в езиковата ситуация и от половин век се
превръща в инструмент на езиковата политика. В Жупа съжителството между етносите е
на конфесионална основа. Официалното двуезичие (албански / сръбски) де факто не е на
паритетен принцип като следствие от хипердинамичната демографска картина и липсата
на балансирана езикова политика, наследство от тоталитарния период. Липсват трите
стълба, около които се консолидира една общност: училище на майчин език, духовен храм
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с разбираем език и културен дом, съхраняващ и развиващ традициите. За да получат
образование тук, гораните трябва да избират между сръбския и албанския, които разменят
местата си по престижност и са в опозиция по социалната реализация и достъпа до
висше образование. В Гора и Жупа никога не е изучаван майчиният език. Той е домашен
патриархален език, чиято употреба от младите в глобализацията е все по-ограничена. Това
се отнася и за външната миграция, която постоянно расте. В селските училища още се
преподава на сръбски език. Жупци, които мигрират във вътрешността, научават албанския
говоримо. През 2006 Скопие прави неуспешен опит да въведе македонския стандарт за
„ислямизираните македонци” горанци. Турският език и бошняшкият конструкт също са в
ход, което негласно се толерира, както ограничаването на сръбския език в анклавите. В
регионалния ефир на Жупа се появяват нови партньори, като България чрез
посредничеството на „Дойче веле”. Създават се културно-просветни дружества. Оформя
се интелигенция. Засилва се политическата активност чрез коалиране с албанци и
бошняци. В новите реалности просперитетът е зависим от владеенето на албанския и на
хиперезика – английския. Билингвизмът (домашен – сръбски) се поддържа, но се и
разширява.
Кризата на идентитета, характерна за конфликтното общество, е факт. В Призренска
Гора от 1971 г. гораните се записват като мюсюлмани, а от 1993 – като бошняци и турци.
В конституцията на Косово от 2008 г. общността е призната за малцинство под името
горани, но в Жупа тя не само че не се афишира, а все по-често мимикрира, като се
наблюдава ситуативно етническо самоопределение, съчетано с езиково поведение от би- и
полилингвален тип. Колебливата идентичност се дъжи и на липсата на общественосоциални традиции, интелектуален и политически елит. Показателно е определението на
общностите в сръбската наука с амбивалетното скривене мањине ‘скрити и скривани
малцинства’. За конфесионалната доминанта при етническото / езиковото деклариране
има много и сериозни причини. Някои от тях са свързани със социолингвистичния маркер
престижност. Той може да се тълкува и като защитна реакция в една перманентно тежка
кризисна икономическа ситуация. Факторът оцеляване според нашите информанти стои на
първо място. В конфесионалната среда има нови факти, които влияят агресивно върху
идентитета и езика. В косовския конфликт на страната на албанската военна организация
УЧК участват вахабити и официалната ислямска общност не се дистанцира от тях, а в
религиозната й практика завършват интензивни процеси на клерикализация, свързани с
глобализацията. Освен това косовските албанци не са само мюсюлмани. В Призрен е
седалището на католическата им деноминация. В Косово албанската идентичност се
демонстрира не чрез конфесионалните знаци и езика, а чрез наталитета, който има много
високи показатели и чрез бурното строителство като следствие от това. Гораните се
опасяват, че появата на арабски мюсюлмански училища в селата им не само пречи на
местните училища да се развиват, но и разединява общността.
В резултат на тоталитарните режими в региона след Втората световна война,
национализма на бивша Югославия и все още контролираната от силите на НАТО и ООН
ситуация в новата държава районът трайно все повече променя демографската си
структура. Въпреки че в конституцията на Косово (в духа на плана Ахтисаари [Ахтисаари
2007]) малцинствата са официално признати, реалностите са други и миграцията сред тях
(външна и вътрешна) постоянно променя етнодемографската картина. На практика днес се
наблюдава един парадокс: исторически компактната етнографска и езикова област Гора
запазва континуитета си в междудържавната зона, а е прекъснат във вътрешността.
Наблюдава се превръщане на общността в анклавна в историческите й територии,
разкъсване на ареала от косовскоалбанския клин, заселване на значителен брой от
гораните далеч от Гора в Северно Косово и в различни сръбски анклави, огромна външна
миграция Географската област Гора представлява анклав. Анклав е термин от
политическата география, навлязъл в употреба чрез дипломатическия жаргон от френския
(фр. enclave < лат. inclavo ‘заключен’). Той означава ‘земя, обкръжена от всички страни с
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територия на чужда държава’. Има исторически и съвременни анклави. Основната им
характеристика е, че те са затворени, изолирани ареали с различна култура. Според
дефиницията на ЮНЕСКО [ЮНЕСКО 2002] култура е множеството от отличителни
духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или
обществена група, тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите
на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията. Всички те се изразяват
чрез езика. Всяко действие, влизащо в конфронтация с културата на обществото или
групата, води до анклавизация. В политическия дискурс съществува понятието етнически
анклав за етническа общност в ареала на друга, доминираща етническа общност. В
етническия анклав ентитетът (общността) запазва културните си различия. Териториално
етническият анклав може да бъде квартал, район или административна единица. Той има
свой език. Може да има и обособена икономическа система. Формирането на етнически
анклави може да бъде принудително в резултат на дискриминация по расов или
конфесионален белег. Това са познатите по цял свят гета. Дискурсни понятия от същата
парадигма са: диаспора (< гр. διασπορά ‘разселение’) – термин, означаващ ‘обособена
етническа общност, живееща за постоянно време извън историческата си родина
(страна)’, етническо малцинство и остров (етнически / езиков). Анклавите не са сред
най-желаните места за живеене. В езика на обитателите им се говори за оцеляване.
Ключови понятия, които описват анклава и анклавизацията, са: миграция, дискриминация,
расизъм, перманентен конфликт, нетолерантност, маргинализация, рискова зона,
икономическа изостаналост, демографска криза, нарушаване на човешките права,
ограничителни споразумения, етнически медии, лингва франка за бизнес и социални
контакти, криза на идентичността (идентитета) и на общността (ентитета). Балканите са
осеяни с различни анклави както в диахронен, така и в синхронен аспект. Проучването им
става актуално след демократични промени в Източна Европа, довели до разпада на
Югославия. Косовската криза от 1999 г. довежда до създаването на нови анклави, чийто
брой и статут е динамичен. Анклавният характер на Гора се дължи на различни фактори,
свързани с въпроса за идентичността (идентитета) на общността. Те влияят по различен
начин на начина на живот в общността, но перманентно той може да се определи като
борба за оцеляване. Основни са естествените причини, свързани с особеностите на
релефа, както и продължителните сложни и динамични социални явления (вътрешни и
външни), които все още са в конфронтация. Ландшафтът е една от причините за лошата
инфраструктура и свързаната с нея икономическа маргинализация на региона. Тя поражда
принудителната миграция на населението (външна и вътрешна). Животът на село, който
тече в традиционната парадигма на затворената общност, се заменя с градския тип
живеене. Някогашната миграция на мъжете в работоспособна възраст минава през фазата
на гурбетчийството със синовете и днес – на цялото семейство, като връзката с рода е чрез
родителите, новата къща като белег на просперитет и ежегодната лятна ваканция в
родното село, свързана с традиционните празници и практически превърната в сезон на
женитбите. Типът семейна култура все още е съхранен, връзките между роднини и
съселяни, независимо къде се намират, са много силни. Общуването на майчин език в
общността е задължително.
Преобладаващата територия, която населява общността, е в Косово, арена на
продължителни и незатихнали етнически конфликти. Трендът на наталитета в Косово и
превръщането на демографския фактор в политика е причина за ръста на селата със
смесено население, както и за новата анклавизация на района. Албанизацията на Гора се
засилва. Факт е албанският клин в Ополе между Драгашка Гора и Жупа. Общинският
център Драгаш вече е доминиран от косовари. Новата “патриотична магистрала” Призрен
– Дуръс, която осигурява излаз на Косово на Адриатическо море и е икономически
анклав, дава следващ тласък на албанизацията на Гора и е съпроводена с нетолерантност.
Етническият натиск е съпроводен с икономически, който подменя знакови за общността
на Гора символи на материалната култура и традиционния поминък, като
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шарпланинското сирене, бюрекa, бозатa, халвата, кебапчетата и дори строителството
като “запазена марка” за цели поколения. Чрез фирмите на Хашим Тачи и Агим Чеку
анклавът Гора се превръща от културен в икономически с типичните за региона
икономически инструменти – дрогата и незаконния трафик.
Точна цифра за броя на гораните в Косово през годините не може да се посочи. Тя е
в диапазона 10 – 20 хиляди и по някои данни го надхвърля. До 1971 г. населението е
записвано от властите като турци, от 1971 г. е включвано в мюсюлманската народност,
през периода 1996 - 1999 г. за доказване на мултикултурността на Косово то е обявено за
нов уникален етнос – горанци (на сръбски). В местния говор словообразователният
вариант е гòрани. По данни на ОССЕ / OSCE (Organization for Security and Co-operation in
Europe) oт 2005 г. в Кососво албанците са 92%, сърбите – 4%. Признатите малцинства са
съответно: бошняци и горани – 4%, цигани – 1% и също толкова турци. Демографското
съотношение в община Драгаш е 43% горани и 57% албанци. Компактната и затворена
през тоталитарния режим общност в Гора вече има нови, много променени ареални,
демографски и езикови характеристики. Данните от преброяванията на населението през
1981, 1991 и 2002 показват тенденция към драстично намаляване на гораните. Това се
дължи не само на покачващото се ниво на емиграция, но и на декларирането, зависимо от
социално-икономическия и политически климат в страната. Феноменът “скривена
мањина” в тоталитарна Югославия още рефлектира върху социалното поведение на
членовете на миноритарната общност, приучила се да мимикрира, за да оцелее и да има
шанс на пазара на труда. Това е възможно при поколението, което е изучавало не само
сръбския език, а преди всичко албанския, въпреки официалното двуезичие, декларирано в
Конституцията на Косово от 2008 [Конституция 2008]. Перманентно нарушаваният
етнически и конфесионален плурализъм, животът в условията на тоталитарни етноконфесионални репресии принуждава малцинството официално да се инфилтрира сред
мнозинството и това удобно да се отчита като дезинтеграция спрямо общността. В тази
ситуация пък сръбската общност е подложена на тотална анклавизация. Преброяването на
населението в Европа през 2011 г. е решаващо за икономическото и социалното
планиране, за развитието на всяка държава и на Европа като цяло. Европейската комисия
изисква при преброяването да се прилагат едни и същи международно признати критерии.
За да се избегне дублиране, под внимание се взема постоянното пребиваване в дадена
държава, ако то е над година. Въпросите за етническа и религиозна принадлежност не са
задължителни. След изборите в Косово през юни 2011 г. Комитетът на регионите към
Европейската комисия “отбелязва със загриженост, че е налице сериозна липса на диалог
и помирение между етническите групи, както и на защита и интеграция на
малцинствата, най-вече на косовските сърби (т. 116). Освен това Комитетът “с голяма
загриженост
отбелязва
нередностите,
противозаконните
практики
и
фалшифицирането на последните избори, повторили се и при наложилото се
провеждане на допълнителни избори, и за съжаление вижда в това ясен знак за
недостатъчната демократична зрялост на държавата” (т. 117). В тези условия нa
пренебрегване на конституцията и на редица споразумения, между които хуманитарната
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, общносттa в Косовска
Гора, обект на натиск и манипулативен интерес от съседите и лишена доскоро от
подкрепата на България, се сепарира все повече в социален план, без обаче да загубва
основните си белези на етническа група. Като реакция срещу дезинтеграцията и
етническата мимикрия са процесите на консолидиране на общността в цялата територия.
Те имат характеристиките на национално възраждане – движение, което не е засегнало
Гора. Оформя се интелигенция, засилва се интересът към краезнанието, издават се книги,
появяват се регионални ефирни медии и най-важното – инвестира се не само в нови къщи,
а и в бизнес инициативи и на първо място – в образование. Има траен интерес към
изучаването на майчиния стандартен език и получаването на образование в България.
Приобщаването към откъснатата прародина става и по институционален път чрез все по-

182

активно участие в демократичните процеси на Балканите, инициирани от българската
страна. Гораните в Косово и Албания имат организации, членуващи в Асоциацията на
българите по света [Aсоциация 2008] и участват в Световния парламент на българите,
който има за цел да съдейства за осъществяване на българската национална идея,
българския национален идеал за XXI век, както и за правата и интересите на българите по
света.
Смятана от другите общности в близкото минало за троянски кон заради
поведението си на оцеляване чрез етническа мимикрия, тази анклавна общност намира
начин да устои на динамиката на общественото време и да се афишира чрез комплекса от
самобитни за културата й белези. Първичните по отношение на социалните етнични
връзки характеризират етничността чрез: вярата в общия произход, а не непременно
фактът на общия произход; паметта като поддържаща етничността – символи, духовно
пространство, спомени – не толкова като познавателен процес, колкото като интерес към
собствената идентичност; наличие на съвкупност от разкази, които конструират
идентичността, свързани с потеклото и територията на предците. Интегриращите сили,
които подпомагат съхраняването на етноса, изкристализирането на определени знания за
него и приемствеността му, са: езикът; духовната култура (традиции, обичаи, вярвания);
общият произход и историческите спомени; общата територия. Най-консервативни са
традициите, които имат синкретичен характер заради късно сменения принудително
конфесионален код от езичество през православно християнство към хетеродоксна
мюсюлманска практика. При днешната албанизация на Гора и новата турцизация чрез
мащабното навлизане на турския капитал шиитството е своеобразна “стена” за агресивни
културни влияния. Поведение на етническа идентичност е подчертаната склонност към
ритуалност, особено за ритуалите от жизнения цикъл, като раждане и обрязване, което
според обичая се прави преди Гергьовден. Сватбените церемонии, макар и осъвременени
в битовия план, съдържат архаични и автентични магически и религиозни практики.
Макар че икономическият и социалният живот в селата в Гора не са вече от типа
автаркия (‘самозадоволяване’) и населението е в оживена комуникация с външния и
глобализиращ се свят, все още има “преграда” между него и съседите, която изолира
селата. В контекста на цитираните документи [вж. Библиография, официални сайтове],
свързани с етническите общности, на фона на съвременната, перманентно сложна и
динамична обществено-политическа ситуация в тази част на Балканите, гораните
споделят: “Много хора в България не знаят какви са гораните. ... Много горани очакваха
доста от България, но имаше само приказки. Досега гораните вземаха пари от Белград,
имаше специална парична добавка за това, че живеят в Косово, но … сърбите
премахната тази привилегия. Има голям натиск Сърбия да признае Косово и тогава
гораните ще останат в калта. Белград ще иска Митровица и сръбските анклави – Гора,
Щръпце, да имат специален статут. Гораните ще се изселят основно в Сърбия. Сърбите
даваха много за Гора, защитаваха гораните. В Косово на практика гораните са
изтласквани. Те предпочитат да станат бошняци, това е вид защита. Изглежда, че на
нас, гораните, не ни дават българско гражданство, защото сме мюсюлмани. … Много
наши интелектуалци горани напуснаха Призрен, мигрираха в Сърбия. Ако България беше
обърнала повече внимание на гораните, тези хора можеха да дойдат тук, знаят
перфектно български. Хората в Рестелица строят големи къщи, които не им са нужни,
а децата им няма да се върнат. Все още сега хората имат носталгия, но младите няма
да се върнат в Гора. Децата, които израснаха в чужбина, говорят чужди езици, но не
говорят горански, нашински. Гора ще се албанизира лека-полека. Албанците ще гледат да
направят мандри, да гледат животни. Навремето в Гора е имало човек с 10 хил. овце,
затова има и песни, сега никой няма да го позволи. Албанците вече правят горански
йогурт “Шар”, взели са името.” [вж. Мангалакова 2008].
Езикът и духовната култура в Гора са съхранени въпреки превратностите на времето
и центробежните сили, които влияят агресивно на материалната култура. Увеличават се
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регионалните издания на фолклорно и лично творчество. В ефирните медии в Гора звучи
този балканско-славянски lingua mater, който винаги е бил само домашен език,
функциониращ в условията на мултилингвистична и мултикултурна външна среда, под
чието влияние съвременните конвергентни процеси са факт. Словесеното поведение като
обобщение на етническата личност безспорно е най-интересно. Майчиният език на
славянското население в Гора е част от българско-македонския диалектен континуум,
който е в контактната зона между още два големи автохтонни езикови континуума –
албанския на северозапад и сръбския на изток. В диахронен план езикови контакти е
имало с армънския, което личи особено в ономастиката, както и с турския, чието
присъствие отново е актуално. “Другите”, в т.ч. и съседите използват като етноними не
малък репертор от екзоними за общността в Гора: албанците – горан (goranë), торбеш
(torbeshë) и потур (poturë); сърбите – гòранци, бошняци, турци; македонците – македонски
помаци; българите – гòрани. Езикът, който говорят, е наричан с атрибутивните деривати
gorançe, гòрански, македонски, помашки, бошняшки, архаична форма на българския език,
а азбуката, която използват (латиница по албански модел) – гораница. Общността се
отнася толерантно само към названията, производни от топонима Гора, като предпочитат
своя вариант за определяне на езика – гòрски, с който се разграничават от сръбския. Често
при общуване с други общности те използват за квалифициране на lingua mater
съчетанието стар наш йезик. Това сложно название, натоварено с посесивна семантика,
хвърля мост към уникалното етническото самоопределение на общността и езика й –
нàшинци и нàшински/nàshinski, съответно на азбуката – нàшеница. Ендонимът (автонимът)
нашинци е етномаркер на малка анклавна общност, оцеляваща в сложна, динамична и
небезопасна контактна зона rпод перманентния натиск на съседите, с които има допирни
културни точки: близкото езиково родство – с останалите славянски езици в ареала и
конфесионалното сходство – с албанското море от мюсюлмани. Може да се намери
пресечна точка между двата типа различия – принадлежността на всички автохтонни
етноси към сложния етнолингвистичен концепт Homo balkanicus. Амбивалентният
етнически код е идентификация с общността в най-висока степен. Чрез езика етническото
самосъзнание се подсилва от усещането, че собствената идентичност е част от
колективната идентичност, което прави общността монолитна, дори и в анклавното й
битие.
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СЪВРЕМЕННА ДИНАМИКА НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ШУМЕН
SAVREMENNA DINAMIKA NA BAZRABOTITSATA V OBLAST SHUMEN
Лейля Шефкъ
MODERN DYNAMICS OF THE UNEMPLOYMENT IN SHUMEN
MUNICIPALITY
Leylya Shefka
Abstract: Throughout the years of democracy, a number of changes can be seen in the category of
the economically active populace, specifically people who are actively pursuing work opportunities, but
are unable to find realization on the labor market or in other words the unemployed population. The
reasons for the interest are the actual, from the point of view of analysis, genesis and the subsequent
resolution of this problem of our modern times. The results of the research on unemployment, conducted
in the Shumen Municipality, are reviewed in the upcoming report.
Key words: economically active populace, unemployment, active pursuit of employment

В годините на демокрацията се наблюдават промени при категорията икономически
активното население, и по специално за хората търсещи активно работа, но не можещи да
се реализират на трудовия пазар, или това е категорията на безработното население.
Причината за този интерес е актуалност на проблем в наше време. В настоящия доклад се
разглеждат резултатите от изследванията проведени в Шуменска област за безработицата.
Категорията от хора наричани трудови ресурси, са тези , които имат физически и
психически възможности да извършват трудова дейност. Към трудовите ресурси, следва
да се отнесе населението в трудоспособна възраст (като се изключат инвалидите и
неработищите пенсионери) и работещите в подтрудоспособна възраст.
Трудовите ресурси се състоят от:
А) икономически активно население;
Б) трудовозаети лица;
В) трудовонезаети лица.
Икономически активното население са онези лица, които извършват трудова дейност
и получаватт възнаграждение за това.
Към трудовозаетите лица се отнасят лицата, които извършват трудова дейност
независимо от продължителността й, като тази категория изцяло се отнася към трудовите
ресурси.
Икономочески неактивно население са хора на издръжка на други работещи, както и
пенсионерите, стипендиантите, студентите и др. Те нямат възможност да упражняват
трудова дейност. Могат да бъдат изключени от броя на трудовите ресурси след изтичане
на срока на заетост. За разлика от тях безработните са хора в трудоспособна възраст,
които не работят, не учат, но желаят да постъпят на робата. Те задължително подадът в
групата на трудовите ресурси.
Безработицата е понятие, което обхваща всички лица, които текущо не са заети
активно, но търсят работа или очакват отново да се върнат на работните си места. Според
МОТ безработицата обхваща лицата над определена възраст, които са без работа,
способни да работят и търсят работа.
Безработицата е социално явление, което зависи от степента на социалнаикономическото развитие на страни, региони и области. Равнището на безработица се
изразява като отношение на броя на безработните към трудоспособното население.
Според приетите стандарти в нашата страна едно лице се приема за безработно,
когато отговаря на следните условия.
1. Лицето да е в трудоспособна възраст и да е трудоспособно.
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2. Лицето да не е заето, т.е. не упражнява дадена професия срещу заплащане.
3. Лицето активно търси работа и има готовност да започне предложената му
подходяща работа.
Съвкупността от безработни лица формира безработица. Тя от своя страна може да
се разглежда:
1. Като икономическо състояние на индивида, обусловено от недостатъчното
търсене на труд и невъзможност да се реализира притежаваната работна сила;
2. Безработица може да се разглежда, като процес на масово освобождаване от
работа и невъзможност да се намери такава;
3. Безработица може да се разглежда, като социален риск предизвикващ определени
икономически последици.
В България може да се класифицира на базата на различни признаци:
1. Според пораждащите я причини:
- Текуща безработица – дължи се на текущи промени в икономиката. Свързана е с
движението на работна сила от един регион в друг, от един отрасъл в друг или от една
фирма в друга. Тази безработица е присъща за динамичните и обновяващи се пазари.
- Структурна безработица – предизвиквана от технологични промени в основните
отрасли на икономиката. Породена е от закриването на работни места с наложили се като
традиционни на трудовия пазар изисквания по отношение на работната сила и
разкриването на нови работни места за чието заемане се изискват други качествено нови
знания и умения. Тази безработица е резултат от несъответствието на наличната работна
сила на трудовия пазар и изискванията на производството. Като средство за нейното
избягване се препоръчва гъвкава образователна система с поставяне акцента върху
изпреварващото обучение.
- Циклична безработица – промени в търсенето на труд в посока надолу в резултата
от цикличния характер на развитие на производство. Цикличната безработица е типична
за фазите на развитие на производство. Цикличната безработица е типична за фазите на
криза, рецесия и депресия, и обхваща всички сфери на производството и всички
квалификационни равнища.
2. Според формата на проявление:
- Явна безработица – измерена чрез броя на официално регистрираните безработни
лица;
- Скрита безработица – свързана със заетостта в сенчестата икономика.
3. Според разположението във времето:
- Временна безработица;
- Продължителна;
- Сезонна.
4. Според своя характер тя бива:
- Доброволна;
- Принудителна.
5. Териториален признак :
- регионална;
- локална.
Безработица е състояние на трудовия пазар, при което предлагането на работна сила
надвишава търсенето й, характеризира се с показателите:
* абсолютен брой на безработните;
*процент или норма на безработицата
Равнището на безработицата се измерва, чрез нейната абсолютна величина/маса/ и
относителна величина /норма/. Първата показва общия брои на официално обхванатите
безработни от държавната статистика и националната служба по заетост, чрез бюрото по
труда, а другата равнището на безработицата в %. Нормата на безработицата се изчислява
като отношение на брои безработни към ИАРС /сумата на заети и безработни/.
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Определянето на абсолютния брой на безработните става чрез административната
система за регистриране на безработните /вкл. лицата регистрирани на борсата по
местоживеене, които търсят работа и са готови да започнат. Неточна информация, не
обхваща всички лица, защото не включва нерегистрираните безработни/ и чрез редовно
провеждани статистически наблюдения на работната сила от НСИ.
Заетостта и безработицата изикват ясно и точно дефиниране на статуса на
трудоспособното население, наличието на критерии, според които едно лице е заето,
безработно или икономически неактивно. Те имат количествена оценка и са обект на
измерване и статистическо отчитане. Националните статистики събират и публикуват
данни за безработицата по два начина:
- чрез системата за регистрация в бюрата по труда (Агенцията по затостта публикува
ежемесечна информация);
- чрез провеждане на статистически наблюдения върху работната сила
(Националният статистически институт издава тримесечни публикации "Заетост и
безработица").
Безработицата е многолико явление и хората се оказват безработни по различни
начини, които трудно могат да се класифицират.
Причините за този интерес, са актуалните от гледна точка на анализа, генезиса и
последващото разрешаване на този проблем на нашето време. В настоящия доклад се
разглеждат резултатите от изследванията проведени в Шуменска област за безработицата,
като се анализират данни от преброяванията проведени през 2001г. и 2011г.
При сравнения и анализ на пазара на труда най-често се изчисляват показатели за
възрастовата група 15-64 навършени години.
От наблюдението на работната сила се получават обобщени данни за заетите и
безработните лица и лицата извън работната сила (икономически неактивните лица) по
основни характеристики - пол, възраст, местоживеене, образование. Изчисляват се и
аналитични показатели като коефициенти на икономическа активност, заетост и
безработица.
Целта на този доклад е да се направи анализ на работната сила в частта безработица,
като се сравнят основни характеристики – пол и местоживеене в област Шумен за 10
годишен период. Населението на областта е разпределено в 10 общини, от които три
общини са изцяло със селско население – общините Венец, Никола Козлево и Хитрино.
Половата структура на населението се формира под влиянието на три основни
фактора: съотношението между половете на новородените; полови различия при
смъртността, полова диференциация в интензивността на миграциите. По-високата
мигационна подвижност на мъжете често води до механични промени в половата
структура.
Възрастовата структура на населението има активно влияние върху всички социални
процеси и в демографските. Тя оказва отражение върху стойностите на показателите за
характеристика на населението. В нашето проучване ще се спрем на групирането на
населението според неговите трудови възможности и по конкретно възрастовата група 15
– 64 години.
За нашето проучване безработни са лицата на възраст 15-74 навършени години,
които:
- нямат работа през наблюдавания период;
- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период,
или вече са намерили работа, която очакват да започнат до 3 месеца след наблюдавания
период;
- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания
период.
Заетите и безработните лица съставляват работната сила, или икономически
активното население.
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Икономически неактивни (извън работната сила) са лицата, които не са нито заети,
нито безработни през наблюдавания период към 1.03.2001г. са 51.4 % .
Към 1.03.2001г. в област Шумен от общия брой на икономически активните лица на
възраст 15-64 навършени години 61 143 са заетите, а 37 596 – безработните. От всички
заети лица 33 289 са мъжете (54,4%), а 27 854 са жени (45,5%). От всички безработни лица
в края на февруари 2001 г. мъжете са 53,8%, а жените – 46,1%.
Най-ниска е безработицата сред лицата от 15 до 64 години в общините, където има
градско население в гр. Каолиново – 3,8% , гр. Каспичан – 18,8% , и в селата на община
Шумен – 6,2% и община Нови Пазар – 14%. Най-висока е безработицата към 1.03.2001 г. в
град Смядово - 29.6%, гр. Нови Пазар - 25.6% и гр. Върбица - 25.2%, и в селата на община
Върбица – 40,5% и община Каспичан – 31.8%. Сред общините изцяло със селско
население са община Никола Козлево – 48,7%, която е с най-ниска безработица, а община
Хитрино – 56,5% е с най-висока безработица.
Най-ниска е безработицата сред мъжете от 15 до 64 години, в общините където има
градско население гр. Каолиново – 21,6% , гр. Шумен – 27,1% , и в селата на община
Каолиново – 28,9%. Най-висока е безработицата сред мъжете към 1.03.2001 г. в град
Върбица - 71.7% и град Смядово - 45.6%, и в селата на община Върбица – 63,8%, община
Каспичан – 62.6% и община Смядово – 59,5%. Сред общините изцяло със селско
население с най-ниска безработица сред мъжете са община Никола Козлево – 46,6%, а
община Хитрино – 52,3% е с най-висока безработица.
Най-ниска е безработицата сред жените от 15 до 64 години, в общините където има
градско население в гр. Шумен – 26,1% и гр. Нови пазар – 34,6% , и в селата на община
Каолиново – 28,9%. Най-висока е безработицата сред жените към 1.03.2001 г. в град
Върбица - 71.7% и град Смядово - 45.6%, и в селата на община Върбица – 63,8%, община
Каспичан – 62.6% и община Смядово – 59,5%. Сред общините изцяло със селско
население с най-ниска безработица сред жените са община Никола Козлево – 46,6%, а
община Хитрино – 52,3% е с най-висока безработица.
Таблица1.безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15 – 64 навършени
години през 2001 година

Област
Шумен
Венец
Върбица
Хитрино
Каолиново
Каспичан
Никола
Козлево
Нови
пазар
Велики
Преслав
Смядово
Шумен

Безработни лица - хил.
В градове
В села
общо мъже жени общо мъже
20089 10610 9479
17507 9640

жени
7867

Коефициенти на безработица - %
В градове
В села
общо мъже жени общо мъже жени
20.3
31.4
31
17.7
48.9
55.7

1469
242
841
-

764
108
391
-

705
134
450
-

1972
2355
1718
1803
1425
1416

1091
1340
905
942
744
873

881
1015
813
851
681
543

25.2
3.8
18.8
-

71.7
21.6
30.4
-

72.3
36.9
41.0
-

52
40.5
56.5
28
31.8
48.7

49.8
63.8
52.3
28.9
62.6
46.6

55.2
60.7
61.9
37.3
75.2
52.4

2473

1307

1166

1352

714

638

25.6

35.6

34.6

14

46.9

58.9

1737

935

802

1530

821

709

22.9

37.7

36.5

20.2

49.0

58.2

984
12343

525
6580

459
5763

696
3240

436
1774

260
29.6
45.6
48.3
20.9
59.5
53.7
1466
23.8
27.1
26.1
6.2
51.3
58.2
Източник: НСИ, ТСБ-Шумен и собствени изчисления

Икономически неактивни (извън работната сила) са лицата, които не са нито заети,
нито безработни през наблюдавания период към 1.02.2011г. са 38.3 % .
Към 1.02.2011г. в област Шумен от общия брой на икономически активните лица на
възраст 15-64 навършени години 60 693 са заетите, а 15 445 – безработните. От всички
заети лица 32 144 са мъжете (53,0%), а 28 549 са жени (47,0%). От всички безработни лица
в края на януари 2011 г. мъжете са 55,8%, а жените – 44,2%.
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Най-ниска е безработицата сред лицата от 15 до 64 години в общините, където има
градско население в гр. Каолиново – 4,8% и гр. Каспичан – 8,7% , и в селата на община
Шумен – 2,4% и община Нови Пазар – 6,3%. Най-висока е безработицата към 1.02.2011 г.
в град Нови Пазар - 18.4% и град Смядово - 17.1%, и в селата на община Каолиново –
27.5% и община Върбица – 23,5%. Сред общините изцяло със селско население с найниска безработица са община Хитрино – 25,3%, а община Никола Козлево – 51,1% е с
най-висока безработица.
Най-ниска е безработицата сред мъжете от 15 до 64 години, в общините където има
градско население гр. Каспичан – 13,2% и гр. Шумен – 13,7% , и в селата на община
Хитрино – 24,7%. Най-висока е безработицата сред мъжете към 1.02.2011 г. в град
Върбица - 45.6%. Сред общините изцяло със селско население с най-ниска безработица
сред мъжете са община Хитрино – 24,7%, а община Никола Козлево – 47,3% е с найвисока безработица.
Най-ниска е безработицата сред жените от 15 до 64 години, в общините където има
градско население в гр. Шумен – 11,7% и гр. Каспичан – 16,4% , и в селата на община
Хитрино – 26,2%. Най-висока е безработицата сред жените към 1.02.2011 г. в град
Върбица - 37.9% и град Каолиново - 33.9%, и в селата на община Шумен – 27,6%, и
община Велики Преслав – 28,1%. Сред общините изцяло със селско население с най-ниска
безработица сред жените са община Хитрино – 26,2%, а община Никола Козлево – 56,0%
е с най-висока безработица.
Таблица 2. Безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15 – 64
навършени години през 2011 година

Област
Шумен
Венец
Върбица
Хитрино
Каолиново
Каспичан
Никола
Козлево
Нови пазар
Велики
Преслав
Смядово
Шумен

Безработни лица - хил.
В градове
В села
общо мъже жени общо мъже
8361
4622
3739 7084 3998

жени
3086

Коефициенти на безработица - %
В градове
В села
общо мъже жени общо мъже жени
10.9
16.3
14.1
9.3
32.4
34.6

373
197
254
-

225
96
120
-

148
101
134
-

647
733
507
1129
562
1157

381
424
294
607
330
606

266
309
213
522
232
551

11.9
4.8
8.7
-

45.6
27.6
13.2
-

37.9
33.9
16.4
-

31.2
23.5
25.3
27.5
19.4
51.1

30.7
34.4
24.7
30.9
47.1
47.3

32.0
31
26.2
35.0
50.2
56.0

1269
606

727
335

542
271

440
520

229
304

211
216

18.4
11.7

25.4
19

20.7
17.1

6.3
10.1

27.8
29.5

35.6
28.1

420
5242

230
2889

190
2353

303
1086

199
624

104
17.1
24.9
26.2
12.3
39.4
34.2
462
11.6
13.7
11.7
2.4
26.4
27.6
Източник: НСИ, ТСБ-Шумен и собствени изчисления

През анализирания период като цяло се вижда намаляване на безработицата почти на
половина от 2001г. до 2011г., но съотношението между мъжете и жените се запазва, почти
същото и е в превес на мъжете, т.е. безработицата сред мъжете е по-голяма отколкото при
жените като цяло. Друг извод, е че безработицата сред градското население е по-малко
отколкото, сред населението което живее в по-малки градове, и в същото време са по
отдалечени от основното стопанско ядро, което осигуравя работа.
Икономически и социални последици от безработицата
Икономическите последици от безработицата са: ощетяване на домакинствата;
намаляване на техните доходи; загуба на трудови ресурси; държавата се ангажира с
финансовата издръжка на безработните.
Издръжката на безработните включва:
-създаване и поддържане на държавни институции на трудовия пазар /бюра по труда,
националната служба по заетост/
-разходи за социално осигуряване на безработните
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-квалификация и преквалификация
-разработване и осъществяване на национални и регионални идеи за заетост
-стимулиране на работодателите за разкриване на нови работни места. Посочените
разходи се увеличават, когато броя на безработните е голям, безработицата е попродължителна, защитата на безработицата е по-силна, и по-активна е държавната
политика за увеличаване на заетостта. Освен икономическите се появяват и
Социални последици - загубата на работа, ако е продължителна е лична трагедия,
проявява се в професионална деквалификация, загуба на самочувствие, морална
деградация на личността – алкохолизъм, наркомания, проституция. Сред тежките
социални последици е и разпада на семействата.
Мерки за борба с безработицата могат да се обединят в:
- преки – отнасят се до създаване на работни места, чрез развитие на материална и
социалната инфраструктура на икономиката.
- косвени – отнасят се до създаване и поддържане на информационна, адаптационна
и финансово – осигурителна система при безработица. Главното в политиката на
държавата в стимулиране развитието на частния бизнес, тъй като става разкриването на
повече работни места.
References:
1. Spravochnik oblast Shumen, Prebroyavane na naselenieto i zhilishtnia fond prez 2011 godina,
NSI, Sofia, 2012g.
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ЕВРОРЕГИОН АЛЕНТЕЖУ-АЛГАРВЕ-АНДАЛУСИЯ В КОНТЕКСТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
EVROREGION ALENTEZHU-ALGARVE-ANDALUSIYA V KONTEKSTA NA
EVROPEĬSKATA INTEGRATSIYA
Слави Димитров
THE EUROREGION ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUSIA WITHIN THE CONTEXT
OF THE EUROPEAN INTEGRATION
Slavi Dimitrov
Abstract: The necessity of regional differentiation in the European Union appeared after a
common regional policy was established in the middle of the 70s of the 20th century. This regional
differentiation required agreement with the regional policy of each country, member of the Union. On
May 5, 2010 in Faro (Portugal) has signed an agreement for cross-border cooperation and the
establishment of a working community “The Euroregion Alentejo - Algarve – Andalusia”. This new
Euroregion replace bilateral agreements between Algarve-Andalucia (1995), and Alentejo - Andalusia
(2001). Over 15 years, he is a perfect example of cooperation in the Spanish and Portuguese frontier
territories.

Пространствената организация и в частност регионалната политика в Европейския
съюз (ЕС), въпреки значителния си опит (официално от 1975 г.), все още има значителни
проблеми в резултат на редица нерешени теоретични и практически въпроси. Вследствие
на последвалите териториални разширения (1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 2013 г.)
регионалните изследвания в страните от ЕС придобиват все по-голяма актуалност,
анализирайки спецификата, опита, иновациите прилагани в отделните страни и региони на
ЕС.
Основната цел на настоящето изследване е да се разкрият най-важните черти и да се
извлече опитът на субрегионалната интеграция в Западна Европа по примера на найактивно действащото регионално обединение на Пиренейския полуостров, това между
Алентежу, Алгарве и Андалусия. Това е полезно, предвид настоящето членство на
България в ЕС и възможностите за трангранично сътрудничество между балканските
страни.
Регионалното развитие и трансграничното сътрудничество са едни от най-важните,
най-дискусионните и най-финансираните области в ЕС. Още през 60-те години в рамките
на специален фонд за трансгранично сътрудничество се анализират проблемите на
развитието на приграничните райони на ЕС. Предвижда се изграждането на Европейски
център за трансгранично сътрудничество. Заедно с това бе създадена Работна асоциация
на европейските гранични региони – институция за подкрепа на трансграничното
сътрудничество.
През 1984 г. е основан Съветът на регионите в Европа, чиято цел е да подпомага
сътрудничеството на регионите от страните на ЕС и Съвета на Европа. През юни 1985 г. се
изгражда и организационната му структура. На второто Общо събрание през ноември 1987
г. то е преименувано на “Събрание на регионите в Европа”. Между 1987 и 1990 г. са
одобрени над 20 резолюции, които засягат преди всичко проблеми на индустриални
райони, международно трансгранично сътрудничество, регионални иновации в областта на
опазването на околната среда, главни европейски транспортни магистрали, технологично
сътрудничество, стопански туризъм [2].
Необходимостта от регионална диференциация в ЕС се налага особено след
въвеждането на “обща регионална политика” от средата на 70-те години, която да се
съгласува с националната регионална политика на всяка от страните членки. Освен това с
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дискусиите за “Договора за европейския съюз”, който бе подписан в Маастрихт през
февруари 1992 г., гражданственост получи понятието “Европа на регионите”.
От началото на 80-те години по инициатива на ЕС, Европейския съвет и Работната
асоциация на европейските гранични райони започна създаването и на други нови
интеграционни общности (т.нар. еврорегиони) или разширение на вече съществуващите,
за да се стимулира трансграничното сътрудничество [3].
Според Associaçao das Regioes Fronteiriças Europeia (ARFE) за “еврорегион” може да
се говори при наличието на относително дълготрайно трансгранично сътрудничество,
поне между две европейски държави локализирани в Европа, и изключващо територии и
държави извън континента (азиатски или северноафрикански) [12].
Повече от 25 години граничните територии на Испания и Португалия са пример за
сътрудничество. Те имат сходна история, география, култура и общи черти в
икономическото развитие. Сътрудничество между двете страни минава през четири етапа:
1. От средата на 70-те години до влизането в ЕС (1986 г.). Това е период на
демократизация и в двете страни, създаване на нови конституции, обособяване в Испания
на Автономни общности и възстановяване на монархическото управление. Пиренейските
страни се отварят към Европа и света, асоциират се към ЕС и предприемат първи стъпки
към взаимно лузо-испанско сътрудничество с подписването на договора за трансгранично
сътрудничество в Амизаде (1977 г.), а по-късно в областта на инфраструктурата (1981 г.),
туризма (1982 г.) и екологията (1983 г.);
2. От 1986 до 1993 г. Този период е свързан с пълноправното членство на Испания и
Португалия в ЕС от 01.01.1986 г. За съвместно европейско сътрудничество се говори за
първи път на конференцията във Фару (13.10.1989 г.), където се разглежда въпросът за
интегрирането на 26 региона в Западна Европа. Приемат се първите регионални програми
в Общността (с дълбоки структурни реформи от 1988 г.) като ИНТЕРРЕГ І (1989-1993 г.).
С договора от Валенсия (31.10.1991 г.) Галисия – Северна Португалия (G-NP) става
първият еврорегион в северозападната част на Пиренейския полуостров. Създават се
първите общи комисии в секторите: “Икономическо развитие”, “Транспорт и
комуникации”, “Туризъм”, “Културно наследство”, “Образование”, “Информация и
работа”, “Иновации и развитие”, “Земеделие и околна среда”, “Риболов”, “Териториално
развитие. На 25.06.1992 г. Испания и Португалия се присъединяват към Шенгенската
зона;
3. От 1994 до 2006 г. Продължава все по-пълната интеграция между страните от ЕС.
Реализират се програмите ИНТЕРРЕГ ІІ (1994-1999 г.), ИНТЕРРЕГ ІІІ (2000-2006 г.).
Последователно в граничните територии между Испания и Португалия възникват още
четири еврорегиона: Естрамадура - Централна Португалия – Алентежу (1994 г.),
Кастилия-Леон - Централна Португалия (1995 г.), Андалусия - Алгарве (1995 г.),
Естремадура - Алентежу (2000 г.), Алентежу – Андалусия (2001 г.). Договорът от
Валенсия (30.10.2002 г.) продължава развитието на трансграничното лузо-испанско
сътрудничество [1];
4. Съвременен етап. В процес на реализация е програма ИНТЕРРЕГ ІV (2007-2013
г.). Сътрудничеството се задълбочава и обхваща 11 НУТС ІІІ (Португалия): Миню-Лима,
Каваду, Алту-Траз-уж-Монтеш, Дору, Бейра Интериор Норте, Бейра Интериор Сул, Алту
Алентежу, Алентежу Централ, Байшу Алентежу и Алгарве. Тяхната площ е 50 199 км2 или
54,6% от територията на Португалия, а в тях живеят 2 041 900 души (20,4% от нейното
население). От испанска страна са включени 7 НУСТ ІІІ: Оренсе, Понтеведра, Саламанка,
Самора, Бадахос, Касерес и Уелва. Те обхващат 86 441 км2 (17,1% от територията) и 3 328
596 души (7% от населението на Испания) [5].
Началото на транграничното сътрудничество в Еврорегион Алентежу – Алгарве Андалусия започва на 27 юли 1995 г. в Севиля, където е подписан Протокол за
сътрудничество Андалусия - Алгарве, от председателите на автономната област
Андалусия и на Съвета за координация на регион Алгарве. Чрез този протокол се създава
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Работна общност „Андалусия - Алгарве”, чиято цел е „да се установи взаимно
сътрудничество и взаймодействие в подготовката, мониторинга, координирането и
оценката на проекти от общ интерес и за двата региона”.
На 25 януари 2001 г. е подписан Меморандум за сътрудничество – Алентежу Андалусия от президентите на автономната област Андалусия и на Съвета за координация
на регион Алентежу. Протоколът за създадената Работната общност „Алентежу Андалусия” е със същите цели като и предшественикът Алгарве.
На 5 май 2010 г. в град Фару (Португалия) е подписан договор за трансгранично
сътрудничество за създаване на Работна общност „Еврорегион Алентежу - Алгарве –
Андалусия”. Този нов еврорегион наследява „Работната общност”, създадена според
конвенцията подписана във Валенсия на 03 октомври 2002 г., и замества двустранните
протоколи касаещи регионите Алгарве - Андалусия и Алентежу - Андалусия, които са в
сила от 1995 г. и 2001 г. съответно.
Стратегическото местоположение на Еврорегиона в южната част на полуостров и
Европа, както и позицията му по отношение на големите градски центрове (Мадрид и
Лисабон), както и разположението между Атлантическия океан и Средиземно море,
позволява на региона да служи като мост между континентите (Европа, Африка, Америка,
Азия) (фиг. №1), дава на Еврорегион Алентежу - Алгарве - Андалусия привилегирована
позиция в рамките на новата Европейска стратегия за териториално устройство.
Географско положение на Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия

Фиг. №1
2

С площ от над 119 869 км , той заема 21% от повърхността на Иберийския
полуостров и притежава огромно природогеографско разнообразие: 1 500 км дълга
брегова линия, която съчетава плажове, заливи и скали, големи планински вериги, големи
депресии и долини съсредоточени около двете големи водни мрежи на р. Гуадалкивир и
басейна на р. Гуадиана, както и уникални пейзажи като пустините на Алмерия и високите
върхове на Сиера Невада [4].
Климатичното и ландшафтно разнообразие на Еврорегиона представлява
изключително природно богатство, а нивото на биологичното разнообразие е сред найвисоките в Европа, както по отношение на местообитанията, така и по отношение
разнообразието на флората и фауната.
На територията на Еврорегион са концентрирани най-добре поддържаните
популации - и в някои случаи като последната - на представителни видове на фауната на
Средиземно море като иберийския рис, иберийския царски орел, черен лешояд, на
лопатарка, розово фламинго или хамелеон. Така също има многобройни видове птици,
които гнездят и зимуват в района, или са важна стъпка по време на техните миграции, в
миграционните маршрути преминаващи през Гибралтарския проток.
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Цялото това екологично наследство и е част от най-голямата мрежа от защитени
природни територии в Европа: общо 163 територии, защитени под формата на паркове,
резервати и други видове пространства, които обхващат голямото разнообразие от
екосистеми. Това са над 19 300 км2 защитени територии, представляващи 16% от
Еврорегиона и 30% от общата територия на защитените територии на полуострова (табл.
№1).
Табл. №1. Физикогеографска характеристика на Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия
Параметри
Алентежу
Алгарве
Андалусия
Площ (км2)
27.276
4.996
87.597
Горски територии (км2))
14.098
1.374
25.955
Обработваема земя (км2)
19.622
1.223
48.305
Крайбрежна линия (км)
263
320
917
Максимална височина
1.027 (Сау Мамеде) 902 (Моншике) 3.481 (Муласен)
Средногодишна температура (Сº)
15,1
17,8
16,8
Защитени природни територии (брой)

6

5

153

Защитени природни територии (км )
Влажни зони по Рамсар (брой)

1.872,44
2

470.88
3

17.020,23
25

Влажни зони по Рамсар (км2)

282,3

196,9

1.431,4

2

Източник: Eurostat, INE España, INE Portugal.

Демографският модел в Еврорегиона се характеризира със силни
вътрешнорегионалните различия между вътрешността и крайбрежието. Вътрешността е
претърпяла дълъг процес на обезлюдяване и застаряване на населението, което води до
по-ниска средна гъстота. Икономическата активност се фокусира върху развитието на
земеделие и горска промишленост на обширни територии, които допринасят за
оформянето на идентичността на тази територия.
Крайбрежната територия, от своя страна, е организирана в градските райони, където
икономическата динамика е по-голяма, въз основа на услугите и строителството (като
противоположност на настоящата криза в сектора) и гъстотата на населението е висока. В
тази територия са разположени и повечето градове.
През 2011 г. Еврорегион има население от 9,337,620 жители, което представлява 18%
от населението на полуострова: 87,3% от това население населява Андалусия, и съответно
8,3% и 4,6% населяват Алгарве и Алентежу [10].
През последните десет години, населението нараства с 10,5% за целия Еврорегион,
което е малко под средното за полуострова (11,3%), със силни контрасти между
крайбрежните по-населени и урбанизирани територии, както и между вътрешните послабо населени селски територии (фиг. №2).
Промени в броя на населението на Еврорегион
Алентежу-Алгарве-Андалусия (2002 - 2011 г.)

Източник: Eurostat, INE España, INE Portugal.

Фиг. №2
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Сред демографските характеристики отнасящи се за Еврорегиона, най-голямо
значение има рязко открояващия се брой на младото население, в сравнение с останалата
част на полуострова и Европа, въпреки че през последните години започва да се
наблюдава тенденция на застаряване, особено в планинските райони. Населението под 25
години е 28,2% от общия брой в сравнение с 25,9% и 26,9% в ЕС-27 и полуострова като
цяло [8] (фиг. №3).
Разпределение на населението в Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия
по възрастови групи (2011 г.)

Източник: INE España, INE Portugal

Фиг. №3

Икономиката разчита предимно на сектора на услугите, който е най-важен, както по
отношение на заетостта, така и за създаването на БВП. Първичният сектор формира
сравнително малък процент, но той е по-голям от средното за Европа, докато
промишлеността и строителството имат по-малък дял. Двигателят на заетостта в
Еврорегиона е безспорно динамичното развитие на строителните дейности, било то
благоустройството или жилищно строителство, както и туризма и заетостта в земеделието,
свързани със сезонните култури.
Разпределение на заетите по сектори в Еврорегион
Алентежу-Алгарве-Андалусия (2011 г.)
8%

23%
Първичен
Вторичен
Третичен

69%

Източник: INE España, INE Portugal

Фиг. №4

По отношение на доходите, БВП на глава от населението на Еврорегиона е под
средния за Европа и Испания, въпреки че е над средното за Португалия (табл. №2).
Показател
БВП в евро

Табл. №2. БВП на глава от населението, 2011 г.
Алентежу Алгарве Андалусия Португалия
18 100
21 500
19 900
16 200

Испания
23 900

ЕС-27
25 100

Източник: Eurostat. INE España y Portugal
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Еврорегионът Алентежу - Алгарве - Андалусия има добра вътрешна и външна
достъпност и в него е изградена важна логистична инфраструктура. Периферното място
по отношение на икономическия център на Европа, превръща пристанищата на
Атлантическия океан и Средиземно море във важна стратегическа връзка между Европа,
Африка и Латинска Америка.
Пътната инфраструктура се подобрява значително през последните години, което
позволява добрата артикулация на Еврорегиона от гледна точка на основните транспортни
оси. Необходимо е подобряване и на другите вторични комуникационни оси, които имат
влияние върху трансграничните отношения. Изградените гранични пунктове в
Еврорегиона са 8.
Железопътната мрежа е в по-неблагоприятно положение, по отношение на
развитието на логистиката и планирането.
Еврорегионът има мощна система от пристанища включваща дванадесет търговски
пристанища, сред тях се очертават основните пристанища на Алхесирас и Синеш, които
представляват основните конкурентни фактори в рамките на търговските маршрути до и
от ЕС.
Въздушният транспорт включва шест международни летища: Алмерия, Фару,
Гранада, Херес, Малага, Севиля. Включва и летищната инфраструктура на новото летище
Бежа в южната част на Алентежу.
Регионите на Андалусия в Испания и Алентежу и Алгарве в Португалия имат важни
идентифициращи характеристики, които са определени от тяхното физическо
съприкосновение, от различните териториални, икономически и социални реалности, като
се има предвид по-голямата територия на всичките три региона: те се простират от
Атлантическия океан до центъра на полуострова, в пресечната точка на осите на съюз
между метрополните области в Лисабон и Порту, и на испанската столица Мадрид.
Териториалното измерение и съвместното съществуване на мозайката от форми и
териториалната организация и различните икономически профили, и най-вече общността
на целите за развитие, изискват нов подход в процеса на трансграничното сътрудничество
между трите региона.
Самото сътудничество в Еврорегиона обхваща следните административни области:
- В областта Андалусия, основната зона е Уелва, а граничните са Кордоба, Севиля и
Кадис;
- Алгарве обхваща цялата територия на едноименната област;
- В Алентежу, основната зона е Байшу Алентежу, а граничната е Алентежу Литурал.
Сътрудничеството между различните отдели на правителството на Андалусия и
португалските структури е финансирано предимно от съвместни проекти чрез
инициативата на Общността INTERREG и настоящи Оперативни програма.
INTERREG I (1989-1993), включва 12 проекта за Трансгранично сътрудничество
Андалусия - Алгарве. Повечето от тези проекти са насочени към повишаване на нивото на
трансграничната свързаност чрез изграждане на пътища и друга инфраструктура.
INTERREG II (1994-1999), включва 38 проекта за Трансгранично сътрудничество в
областта на регионалното сътрудничество Андалусия - Алгарве. През този период
проектите са насочени към засилване на сътрудничеството между всички сектори на
обществото (бизнес, социални, институционални...) и по-нататъшно подобряване на
пропускливостта на границата.
Най-големият проект реализиран през този период е „Подобряване на достъпа
до моста на р. Гуадиана (Португалия/Испания)”. Река Гуадиана е естествената граница
между Андалусия и Алгарве. В миналото са съществували само лоши трансгранични
връзки. Много посетители на двата района използват построения за кратко време мост
през 1994 г., който е най-важната връзка между двете гранични области. Затова той е от
особено голямо значение за регионалното и икономическото развитие.
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За да се оптимизира използването на моста се подобрят връзките към главните
пътища. Основна цел на проекта е развитието на добра пътна мрежа и стимулиране на
икономическото развитие на двете гранични области. Добрите връзки осигуряват подобър достъп до пазарите от двете страни на границата.
Този проект бе подкрепен от региона Алгарве и от Националната служба за
Регионално пътно строителство. Общият размер на инвестицията възлиза на 20,5 млн.
Евро, а 70% от сумата е финансирана от ЕС [9].
NTERREG III (2000-2006), включва 60 проекта за Трансгранично сътрудничество в
подпрограма 5 (Алентежу-Алгарве-Андалусия). Някои от най-важните проекти от този
период са:
- Проект A-499: Подобряване на комуникацията по ос Андевало - Алентежу в
трансграничните участъци (раздел на A- 499);
- Проект Телемедицина: Здравните власти от трите региона участват в
разработването на здравни програми в областти отнасящи се до подобряване на
качеството на здравните грижи, получавани от жителите на трите региона и подобряване
на достъпа на населението до здравни услуги, почти несъществуващи до този момент в
района;
- Фажа проект: възстановяване на околната среда и устойчиво развитие на
Иберийския полуостров. Този проект е насочен към икономическото и социално
възстановяване на територията около Байшу Алентежу – Андевало, която се
характеризира с влошено състояние на околната среда, опустиняване и икономически
проблеми възникнали в резултат от спада на минното дело;
- Проект 21 Сестер: Неговата цел е да се насърчи устойчивото и балансирано
развитие на граничната територия от гледна точка на Европейската стратегия за
териториално устройство (приета в Потсдам) и от местна гледна точка, като инструмент за
устойчиво развитие;
- Проект GIT AAA: Създаване на Кабинет за трансгранични инициативи АлентежуАлгарве-Андалусия, чиято основна цел е насочена към засилване и рационализиране на
трансграничното сътрудничество между трите региона;
Програма за трансгранично сътрудничество Испания-Португалия (2007-2013 г.).
Настоящата програма за трансгранично сътрудничество, е включена в третия стълб за
„териториално сътрудничество” на политиката на сближаване и програмите INTERREG
създадени по-рано. Продължава работата за укрепва икономическите връзки и мрежи за
сътрудничество по Лузо-испанската граница. Най-важните приоритети по тази програма
са:
Приоритет 1: сътрудничество и съвместно управление за подобряване на
конкурентоспособността и насърчаване на заетостта. Конкретните цели са:
• подобряване използването на наличните регионални ресурси чрез насърчаване на
съвместни иновациите и технологично развити структури между изследователските
центрове от двете страни на границата; насърчаване на съвместен растеж и подобряване
на обществените услуги чрез използване на информационни и комуникационни
технологии;
• насърчаване на развитието на местните икономики, на конкурентоспособността и
създаването на работни места в техните рамки, както и насърчаване и засилване на
връзките между фирми и организации, за да по-добро проучване на възможностите за
бизнес в рамките на трансграничния контекст.
Главни проеки Алентежу/Алгарве/Андалусия Ос 1:
- Изследователска мрежа в Югозападна Европа;
- Гранична платформа за индустриалното развитие и устойчивост на околната среда;
- Създаване на възможности в трансграничните териториии за използване на
екологично устойчиви системи за производство на аквакултури;
- Подробен план за трансгранично развитие на предприятията.
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Приоритет 2: Сътрудничество и съвместно управление на околната среда,
културното наследство и превенция на риска.
Този приоритет, който има за цел да подобри качеството на живот на жителите в
граничната зона, също отразява целта за устойчиво развитие приета в Гьотеборг. Ето
защо, тя се съсредоточава върху координирано планиране и управление на екологичните
инфраструктури и услуги, насърчаването на съвместни действия, за запазване и
подобряване на околната среда, както и на природните и културни ресурси, както и
подкрепа, и съвместно планиране и управление на човешките и материални ресурси от
двете страни на границата по отношение на превенцията на риска и интервенции в случай
на бедствия.
Главни проеки Алентежу/Алгарве/Андалусия Ос 2:
- Управление на околната среда и здравните центрове в граничния регион Алгарве –
Уелва;
- Развитие и хармонизиране от Португалия и Испания на нови показатели, методи и
общи стратегии за изпълнение на Рамковата директива за водите в крайбрежните зони на
р. Гуадиана;
- Байша Гуадина (Долна Гуадиана): Отлична спортна зона;
- Маршрути по Байша Гуадиана;
Приоритет 3: Сътрудничество и съвместно управление на пространственото
планиране и достъпност.
Териториалната интеграция може да се постигне чрез съвместно пространствено и
градско планиране на процесите в граничната зона. Това може да се прилага заедно от
устойчиви линии за координация на системите за обществен транспорт от двете страни на
границата, създаването на съвместна трансгранична логистиката и интермодална
транспортна инфраструктура, както и разработването на съвместни проекти за съвместно
използване на енергийните ресурси, и по-специално на възобновяемите енергийни
източници.
Главни проеки Алентежу/Алгарве/Андалусия Ос 3:
- Плавателна територия по Долна Гуадиана.
Приоритет 4: Сътрудничество и съвместно управление за социално-икономическа и
институционална интеграция.
Социално-икономическа и институционална интеграция в избираеми области по
програмата могат да бъдат постигнати чрез съвместно ползване на социални,
образователни, културни, спортни и развлекателни услуги в граничните райони. В
създаването на механизми за сътрудничество по отношение на здравните служби за
социално подпомагане ще подобри вниманието и нивото на покритие на тези услуги за
граничното население.
Главни проеки Алентежу/Алгарве/Андалусия Ос 4:
- Създаване на Кабинет за трансгранични инициативи Андалусия-АлгарвеАлентежу;
- Трангранично междусъюзно сътрудничество Андалусия-Алгарве 2008-2010;
- Проект за здравно сътрудничество между Алгарве и Андалусия и Здравно
наблюдение в граничния регион [11].
Сътрудничеството в Еврорегиона ще продължи и през следващия програмен период
(2014-2020 г.).
В заключение развитието на еврорегион Алентежу - Алгарве - Андалусия в
контекста на международното сътрудничество и консолидация на европейските региони
се характеризира със следните особености:
1. Регионът притежават потенциал за развитие, който може да се реализира в
европейски и атлантически контекст: Еврорегион Алентежу-Алгарве-Андалусия включва
значителна концентрация на население край Атлантика и Средиземноморието, и има
важно значение от гледна точка на пазара и работната сила. Независимо от своето
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периферно положение еврорегионът осигурява 1,0% от БВП на ЕС, което потвърждава
неговата икономическа важност в европейски контекст. Претърпява развитие
урбанизационната система, особено по крайбрежната зона;
2. Въпреки посочения потенциал, Еврорегиона продължава да се развиват с пониски темпове от средното за ЕС. Това показва, че регионалната политика не се прилага
достатъчно добре, по-отношение на периферните региони;
3. Необходимо е задълбочаване на стратегическото сътрудничество в рамките на
Еврорегиона: инициативи за сътрудничество защитаващо специфичните общи интереси за
трите региона в национален и европейски план (например сътрудничеството на основата
на морската сигурност); възможности за сътрудничество в областта на културното и
историческото наследство, туризма, инициативи за изграждане на съвместни предприятия
и привличане на инвестиции; възможности за сътрудничество в областта на земеделието,
външната търговия, транспортната инфраструктура и урбанизационните процеси;
4. Опитът на интеграционните процеси в Испания и Португалия може да се използва
и у нас, като се има предвид изостаналостта на нашите пригранични територии и
недостатъчно развитите икономически връзки със съседните балкански страни. Една
интеграционна общност от типа на разгледаната ще бъде алтернатива на множеството
проблеми натрупани тук от векове.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC TOURIST VALUE OF THE CITY
Cane Koteski, Zlatko Јakovlev, Snezana Bardarova
Abstract: Ohrid is one of the biggest tourist centers in the country, both for its natural and
anthropogenic tourist values in 1979/80 was placed under the protection of UNESCO, it is a great
culture, where there is rarely a symbiosis or a blend of natural and anthropogenic tourist small space.
Keywords: Natural tourist values, anthropogenic tourist values, tourism.
INTRODUCTION

Tourism is a complex social phenomenon which requires a versatile scientific research.
Acceptable definition of tourism is: "Tourism is a set of relations and phenomena related to
movement and consumption outside the residence, in order to meet the recreational and cultural
needs9." Tourism as socio-economic phenomenon getting into all spheres of economic, political,
sporting and cultural life. This phenomenon is a heterogeneous phenomenon that is quite abstract
and at the same time specific.
No industry, and includes several economic sectors (hospitality, transport, commerce,
crafts etc.) No medical branch, but rather involves activities of medicine (healthtourism).
Although there is a cultural branch covers many fields of cultural activities (cultural - historical
heritage, cultural events, music, folklore, etc.). Spanning many sporting activities, although it is a
branch of the sport (recreation, sports, sporting events, etc.). There is a political phenomenon,
but is more fold interdependence with the political climate in the country. It is considered a
natural phenomenon, but in multiple interdependence with nature (climate, hydrography, flora,
fauna, earthquakes etc.). This could enumerate many comparisons for tourism in various areas of
life on earth, and in the near future and beyond this planet (visit the moon and possibly on other
planets). From thispronounced heterogeneity arises that tourism is an interdisciplinary
phenomenon in the territory and the practice should be observed, studied and directs.
1. Ohrid as an important tourism center Macedonia
At the heart of the Balkans in the southwest part of the Republic of Macedonia on the
shore of the lake is the old Ohrid with its millennium history Ohrid is one of the oldest in the
area of Balkan towns ,living testimony of the cultural competition of civilizations, for permanent
installation of the new features being the this space . Ohrid has always been a small town (today
there are about 45 000 inhabitants) and had no desire to be great. The lucky ones who constantly
live in this protected ecological environment, jealously build their total life built on centuries-old
traditions and vast natural, cultural and historical heritage and values borrowed from future
generations, and always offer today before the tourist world with human characteristic heat and
hospitality. City in 1980 along with the lake record UNESCO as a universal cultural historical
and natural values of importance to the world.
Precious archaeological findings and tangible evidence of the centuries speak of life in this
area has always attractive, whose roots are embedded in the long history tenth centuries BC.
Ohrid town - monument with numerous archaeological finds of archaeological findings, several
early Christian basilicas, with many churches in the world today are rarely able to meet such a
relatively small space. Say, Ohrid once had 365 churches, one for every day of the year.
The town of centuries-old tradition is also a modern city living. Visited by tourists from all
over the world, why the moments spent in Ohrid always turning in most vivid segment always in
a short lifetime. The interest of tourists to Ohrid as a potential resort derives from its natural and
anthropogenic tourist motives.
2. Natural and anthropogenic tourist value of the city
"The tourism values,
make the external stimulus that provides satisfying travel needs." 10Tourism values are attractive
objects, events and processes in nature and society that have the capacity to attract tourists.
9
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Tourist values can be divided according to origin: - Natural tourism values;
- Anthropogenic tourism values.
Natural tourist values are territorial expression patterns and are given an opportunity. They
have attractive tourist properties, and was influenced by natural forces. Natural tourist values can
be divided into: - Geomorphological; - Climate; - Hydrographic; - Bio geographical; - Landscape.
Anthropogenic tourist values than are such natural phenomena and processes that attract
tourists, and was influenced by human activity and creativity. The group of these incentives include:
- Ethnosocial; - Cultural – Historical; - Manifestations; - Ambient
2.1. NATURAL TOURIST VALUES Ohrid

2.1.1. Geomorphological tourist values of Ohrid
Geomorphological tourist values represent those whose motives and character attractive
effect arising from the relief features of the phenomena and processes in space.
"Ohrid valley is created by lowering the surface lime mainly along two parallel first line meridian faults with direction S-J or North-South"11. Ohrid lake area has survived stage and all the
other valleys in Macedonia except that Lake Basin even reduced in size and are kept until today.
The geomorphological tourist values include the mountainous relief in the Ohrid region for
the above relief is found. In Ohrid and its surroundings are quite as mountains : GalichicaPetrino
(east ) , Placenska , Ilinska Mountain and Karaorman who belong to the older area (Paleozoic
and trieska) and Jablanica mountains , Belicka and Wet belong to the younger (with chalk coils).
All are rich in many uniqueness that attract tourists, but certainly as the most famous and most
attractive is GalichicaMountain, which was declared a national park. Mountain Galichica is
composed of gray and reddish massive limestone. It has a large number of endemic forms of
flora and fauna that can rarely be found elsewhere represent natural tourist importance value.
Mountain Galichica is attractive for visitors because of its gentleness and transition. It has a
potential ski terrain that would be good in the future be used as a tourist for winter tourism.
2.1.2. Climate tourist values of Ohrid
The climate is a multi-mode types of time in a certain space. And one of the most
important tourist values .
Given the latitude of Ohrid and small distance from the Adriatic Sea Lake area should have
a Mediterranean climate. But climate elements that show climate here has properties of a
modified Mediterranean climate. The reason for this is surrounded by the high mountains which
prevent to feel the impact of the sea, and high altitude which is 695 meters.
"On climate affect water basin of the lake because smaller water reservoirs such as lakes
can highlight the main features of the Mediterranean climate."12 Average annual temperatures in
Ohrid are 11.6 C. Average winter temperatures in Ohrid are 2.7 S. This means that the winters
are mild as characteristic of Mediterranean climate. This phenomenon stems from prisutstvoto
the lake basin that akomuliranata the summer heat in the winter drops while heating the
surrounding air. Because spring is about 2 degrees C colder than the fall.
Under the influence of water masses of Lake dampen differences between summer and
winter, day and night temperatures. Absolute minimum temperatures usually occur in January
and February, once in March and rarely descend below -12.0 C. Because spring starts later, but it
takes a fall.
Reviewing the lake in summer influence the absolute maximum temperatures high value
indicates the absence of unbearable heat makes Ohrid pleasant resort and resort.
During the year Ohrid very light and very little cloud cover. The duration of annual
insolation is around 2300 hours. The average annual rainfall is significantly higher than in other
valleys in Macedonia is 683 mm, which contributes to a rich and varied vegetation attractive to
11
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tourists. Generally more than half of the total rainfall poured in during the fall and winter while
in summer falls very small quantity only 71 mm. Because tourists are allowed full use of their
vacation and perform all types of activities such as sunbathing, swimming and more. Although
summer is full of rain over the lake relative humidity is quite high so it feels fresh.
In Ohrid winds blowing from different directions with different strength and frequency.
North wind or people simply called North blowing from the north and breaks through the valley
of the Black Drin. Is dominant in the winter months up in the month of December, but can occur
at other times. In summer makes it very convenient refreshment affect tourists.
From the north- east generally along the river Sateska penetrating north- east wind or Polish
people called north, and is most abundant in March. It is very cold and causing low temperatures.
In the opposite direction of the blowing wind is south or south, which is most abundant in
March, but can occur at other times of the year. Is usually accompanied by rain. Represented are
a number of other weaker winds than that in summer occur:Veternik morning blowing and
blowing Stremec afternoon and evening is present or Night Gornik . In winter dominated North
and South. In general these types of wind are not dangerous and negative impact on the contrary
some of them contribute to faster mrestrenjefish.
Because of all these benefits of climate that occurs as a very important tourist motive that
attracts tourists.
2.1.3. Hydrographic tourism values Ohrid
Hydrographic tourist values are also important motives that have attributive recreational
and aesthetic capacity and curious features in one are attractive because most of tourist
movements aimed at water basins.
Ohrid is certainly the most important motive for hydrographic who develop tourism and
priflekuva attention of people all over the world is Lake Ohrid with its features.
Ohrid Lake is situated in the central and southern part of Ohrid - Struga valley of the
Macedonian - Albanian border at the level of 41 degrees of north latitude and between 20 th and
21 degrees east longitude. A tectonic origin, and belongs to the so-called desaretskilakes. Lake
from its genesis is independent natural whole. It lies at an altitude of 695 meters covers an area
of 358 km / 2 with a long coastline 87 km maximum length of 30 km maximum width of 14.5
km average width of 11 km . Occupies a volume of 54 280 m it is one of the largest and deepest
lakes in Macedonia and Southern Europe. “The depth of the lake is naoagja seventh among lakes
in Europe and with its warm blue color gives the impression of a freshwater sea. The lake is
almost elliptic shape and it can be said that its coastline is very poorly developed.
Ohrid Lake nourishes predominantly spring water (surface and sub lacoustricsources).
Most surface sources located along the southern coast and around purposely Monastery. Naum
near the village Tusemiste and Starovco city and Pogradec. At the foot of Petrino most
significant sources in Strudenchishta so vikanite" Biljana Springs ". The West Coast also has
sources, but they are far less numerous.
The lake is flowing about 40 smaller rivers and streams from which 20 are on Albanian
territory, and 17 Yugoslav except Sateska, KoselskariverGrashnicaCheravaand all the rest are
short gullies. No data on the total amount of water in these rivers that feed the lake. The lake
runs the Black Drin River. Spring water that feeds the lake brings a very small amount of
suspended particles. It is one of the main reasons for the high transparency of the lake water.
Transparency of the water is 22 m. The annual water temperature is 9-11 C. In June, July and
August the water temperature ranges from 18-24 C. The color of the water is an important green
curiosity, and in larger depths becomes blue. After its chemical composition, Ohrid water is
typical freshwater. It is low in nutrient salts.
"With its unique flora and fauna of the lake is the largest natural museum in Europe. As the
country's oldest preserved ancient world alive elsewhere found as a fossil or not. That is the case
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with some snails, worms, crabs and seaweed. It is significant Ohrid Trout as the oldest preserved
form of the lake (belvica and Letnica ) is endemic and rare elsewhere."13
2.1.4. Bio geographical tourism values Ohrid
Because Lake area has quite the climate present rich flora and fauna. A presence of diverse
flora and fauna is of great importance as a tourist attraction in the area
The flora (plant life) in Ohrid are represented almost all species of deciduous and
evergreen forests. Especially the old town has a very large stock of wood plantations, of which
the main attraction in spring blossoms represent almonds and acacia trees that give special
highlight of this unique landscape. The southern part of the city towards the place "Gorica " and
farther south where they stay most of the hotels has a large green area . One of attractiveness in
Ohrid and Ohrid a Plane back more than two centuries and is the patron of the city. With its
uniqueness stands out and flora in the lake where present many rare algae, sponges and reeds.
Besides flora in Ohrid and its surroundings is represented rich fauna which is very
important for hunting tourism. Represented are: wild ducks, cormorants, floats and other birds.
The surrounding area is rich: partridges, rabbits, deer, wild pigs, etc. game.
The fauna of Lake Ohrid is specific in highlighting the ornament - the swan that is
protected by law. It is a major attraction for tourists in Ohrid coast. And of course finally famous
Ohrid Trout which is a specialty of the town , and Eel Plashicite , Ohrid Carp , chub, etc. Barbell.
2.1.5. Tourism landscape values of Ohrid
Ohrid is a city on the nature and consequently abounds with many tourist values. Unique
landscape view is the view that is provided at St. John Kaneo the lake, the view of the church
yard. Naum, or Samuel fortresses, observations of the sunset from the slopes of Galichica birth
or the day observed by the harbor. All these and many other unforgettable sights landscape can
be one of the values of the city to visit by tourists.
2.2 . Anthropogenic TOURIST VALUES Ohrid
2.2.1. Etnosocijal tourist values of Ohrid
"Etnosocijal tourist values reflect the material and spiritual culture of the peoples and
ethnic entities, at a room."14
Ohrid abounds with such etnosocijal tourist values.
These include diet expressed through culinary specialties indigenous characteristic of
Ohrid . This includes the preparation of a specialty such as Gjomlezec ,toady , kolburek, hominy,
fish Ohrid way , eel , etc. . Despite that we have a special way of preparing and serving special
dishes that are mostly made of copper for example. copper pan, copper boilers , vessels made of
clay and soil, such as various dishes , Bard and others.
Another etnosocijalna tourist value are the types of house interiors and exteriors.
OhridOhrid recognizable and unique architecture whose exterior is distinguished by a
characteristic building where most particularly in the lower part of the house is present and the
inevitable stone overhang characteristic of Ohrid . Another feature of Ohrid houses the windows
are small and narrow rectangular commonly made of timber and covered by wooden shutters.
The interior of the Torrent House features floors made of hardwood, sofa seating area with quite
a distinctive and verandas.
Furniture consisted of wooden and copper pots and woven items.
Another value in this group costumes. Costumes mostly present in the vicinity of the city
and feature -rich elements of folk embroidery on canvas village where mostly dominated by red
and black. Fabric aprons and striped socks in multiple colors, vests and all complemented by rich
jewelry such as silver and gold money usually wrap around waist, neck and forehead. I wore
characteristic scarves and which were usually with floral motifs. Otherwise every place had its
own special feature in its costume.
13
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Folk customs are another ethno social tourist value. They are abundant in Ohrid. Particular
importance is attached to the birth and baptism of children and all major holidays such as Easter ,
Christmas and special event in Ohrid is throwing the cross religious holiday of Epiphan, when
the Ohrid coast collected about 20 000 people and is unique scenery.
Legal practices - this includes family and between family traditions practices which are
more abundant Ohrid, and this includes the famous Ohridhospitality .
Folk art - these include: knitting, sewing,carving, painting, carpentry,painting,and
craftsmanship. All these are very prevalent in Ohrid, and some of them such as craftsmanship
and specially interesting for tourists almost gone elsewhere.
2.2.2. Cultural - historical values of the city tour
"Cultural - historical tourism values such anthropogenic phenomena that occur at different
times of a space, and arouse interest among tourists in that evoke historical events, people,
processes and phenomena."15Ohrid is a city with great cultural heritage and has many cultural historical monuments that are very attractive and greatly attracted the attention of tourists.
Among the most important churches in the city are:
St. Clement - this church was built in the XIV century (1378 yr). It was in the folk
traditions of the remains of St. Clement. Panteleimon church when the Turks converted into
mosques. The frescoes are quite damaged under the impact of the time. As is usual in small
Ohrid churches regularly meet characters of Clement and Naum. Such is the case in this church.
St. John Kaneo - after city a cliff high above the lake is the church, built in the XIV
century. The frescoes of the church is quite damaged and do not have a higher quality. Church is
significant for its architecture.
St. Sofia- the church is one of the few monuments in Ohrid. For her there is no reliable data
when it is built, but is found to be erected on the site of the Old Temple. His paintings have won
after the fall of Samuil at the time of Archbishop Lev. Most paintings come from the XI century.
St. Nahum - his action is remote monastery 30 km from Ohrid , and is on the Jogoslovenska
- Albanian border. Raised Naum . Big wooden iconostasis originates from 1718. Duborezot it is
quite shallow. Inside the church is the chapel which houses the relics of Sts. Naum. Over his
grave a mural of the XIX century which shows his miracles.
Samuil's Fortress - izgradvata of this fort is credited to Samuel, the first Macedonian king
probably because when he chose Ohrid built onto his throne and spread. Ohrid Fortress is the
most monumental time in Macedonia, she declines coast on three sides except the lake. There are
two ports: Lower and Upper. One is impressive in its courses of iron plate, which is preserved to
this day. The fortress was built of plain stone. The port due to stones with inscriptions found
remains of the ancient city and its buildings.
No guest or traveler that will not delight in visiting the world renowned monuments and
that would not turn back to see a different recollection.
2.2.3. Manifestations tourist values of Ohrid
In Ohrid maintained and quite important tourist events of different character which are
organized during the tourist season. Among them are significant:
Ohrid Summer - this event is the biggest and najrenomirana culture - music event in the
Republic. Macedonia in the summer months. Participants of this event is renowned musicians
and artists from around the world. Presented concerts and theater are held in St . Sofia,
DolniSaraj Imaret Samuil's fortress, the House of Culture "Grigor Prlicev". Ohrid Summer
Festival usually begins on 12 July and runs until 20th of august. Closing and opening of this
event is followed by extensive fireworks and great attendance. Within this event are concerts,
plays and so on.
Balkan Festival - this event is a great and unique in the Balkans. It maintains the 5th to
10th July each year. The event brought together folklore groups from the Balkans. Opening and
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presentation of the Balkan Festival is particularly interesting because folk groups from all
countries dressed in their national costumes, walking around town playing and singing.
In Ohrid several years ago began to keep the Festival of folk songs with melody
troubadours “TroubadoursOhridski ". Also the festival "Song of Summer", "Old city meetings."
Also important is the maintenance and "Ohrid Marathon" which in recent years has been
restored and featuring swimmers from around the world. This event attracts a large number of
sports fans as the city and the other cities and tourists themselves.
Most spectacular would be if these events are conducted at ambient room of monuments to
mark the total experience.
2.2.4. Ambient tourist values of Ohrid
Ohrid has many ambient values . One of them is the urban plan of the city which is
characterized by proliferation of houses of two parts: the old and new part.
The old town is characterized most of the buildings and houses in the style of old Ohrid
architecture. The houses are mostly facing the lake and are glued to each other, and do not have a
big yard. It's a wide open view covered with solar lighting and countless nuances aside 16. While
the new part of town are distinctive modern buildings and other modern facilities.
The surroundings of the city abounds with a number of villages in which modern
conditions more like suburbs and which has modern roads . Such that more and tourist village
where there is Peshtani modern houses by the shore of the lake that greatly attracts tourists and
influence the development of tourism.
As for the roads and streets that connect Ohrid elsewhere they mainly paved and in good
condition, outside and inside.
The old part of the city and the Old Town is characterized by broad tiled cobbled street
typical of old cities.
A big advantage of the city is that there are airport through which a faster and easier way to
travel May themselves as residents of the city and tourists from all over the world.
CONCLUSION
At the end of this paper will try to give a summary of all that was covered in it.
The topic that process is " Natural and anthropogenic tourist values of the city."
Early in the introduction or stick to tourism as a socio - economic phenomenon that
requires a versatile scientific research. Furthermore we gave some basic information about Ohrid
as an important tourist center in Macedonia.
For then switch specifically on the topic by giving a general separation of natural and
anthropogenic values and short definitions as they are.
Then gradually been described specific types of natural tourist values of Ohrid,
geomorphological, hydrographic, and biographical and landscape. Finally we gave particular
explanation for all anthropogenic tourist values ethno social, cultural - historical, manifestacioni
and ambient.
Consult the literature of several different authors in order the better to process the subject.
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ПОЛСКИ ИЗВОРИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК
POLSKI IZVORI ZA NASELENIETO V BALGARSKITE ZEMI PREZ XIX VEK
Десислава-Девора Атанасова
POLISH SOURSES FOR THE POPULATION IN THE BULGARIAN LANDS IN THE
19th CENTURY
Desislava-Devora Atanasova
Abstract: Object of analysis are reportedly in social geography, political geography and
geodemography containing the memoirs of prominent Polish politician of 19th century Michal TchaikaTchaikovsky, whose military career of Turkish service makes it figure in the Balkans, known as Sadiq
Pasha. Documents issued by his daughter Carolina Suhodolska. The statistical studies of the Balkans by
representatives of the Great Powers whose interests collide on the peninsula are a policy instrument.
Convinced Slavophil Tchaikovsky, even Turkish officer, described the terrain data on the position of the
connoisseur and admirer of the culture and mentality of the local people rather than a foreign observer
who only recorded facts. In this discourse, population data are a valuable and reliable resource for
comparative analysis with today's official figures on the subject, often manipulative presented for cyclical
geopolitical interests. Even as a source of knowledge in geography, those documentary texts are rich
database deserving special analysis.
Keywords: Michal Tchaika-Tchaikovsky (Sadiq Pasha), memoirs, travel notice, the Balkans,
Bulgarian population, 19th century

Важен източник на данни за българското население преди въстановяването на
държавността в края на XIX век са писмените свидетелства на подготвени за мисии на
Балканите чужди специалисти, които регистрират различни аспекти на процесите в този
своеобразен котел през периода на исторически промени, прекроили картата на
кръстопътния полуостров. Много данни за българските земи, ценни и в географски план,
се съдържат в съчиненията и документите на един от най-ярките политически и военни
дейци в европейския Югоизток Михаил Чайковски (Садък паша). Тук се коментира част
от тях поради големия им обем. Сведенията, които са пряко свързани с предмета на
географските науки, не са били обект на внимание досега.
Полякът Михал Чайковски (1804 – 1886), участник в Ноемврийското въстание,
инициатор и най-изтъкнат ръководител на мрежата от политически агенти на Хотел
Ламбер в Европейска Турция, а след това османски генерал под името Садък паша,
създател и командир на славянския полк – т.нар. Отомански казаци, преди още да опознае
Балканите, им посвещава романа си „Кърджали“. България заема в него скромно място, а
появата му е през 1839. Друг негов роман е „Немолака“, чието действие се развива в
Северна Добруджа, сред казаците и турците. Романът му „България“, създаден през 1871
г., публикуван на руски само две години по-късно, а на полски – едва през 1900 г.,
съдържа много информация за българското население през 60-те години на XIX в., което
авторът нарича „славянизирани хуни“.
В България се пазят мемоарите на Михал Чайковски. Те са предоставени за
публикуване от дъщеря му Каролина Суходолска. Издадени са на български език (в
превод от френски) в “Сборник за народни умотворения наука и книжнина” (1894).
Изборът на България, направен от най-близката родственичката на Чайковски и
осъществяването на българско издание е най-важното свидетелство за мястото, което се
отрежда на нашия народ в политиката на Михал Чайковски, провеждана на Балканите
през 40-70-те години на ХІХ в. К. Суходолска събира и издава всичко, написано от баща й,
отнасящо се до българите. Спомените отразяват главно участието на наши сънародници в
състава и битките на Дружината от “турско-славянски казаци и драгуни” през Кримската
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война (1853–1856), а също и по-късното разположение на неговите войници по
българските земи. Дружината от “турско-славянски казаци и драгуни” е известна и като
“Християнски полк” от поляци и славянски доброволци. През 1866 г., когато полкът е при
Сливен, Чайковски (Садък паша) навлиза в дейността на българското революционно
движение. През 1850 г. той приема исляма и името Мехмед Садък паша.
Документите, публикувани от К. Суходолска, сочат, че Михал Чайка–Чайковски е
роден през 1804 г. в с. Халчинец, Житомирски окръг на Киевска губерния (Украйна).
Баща му е дворянин, почетен съдия в Киев и депутат в Полската Дума. Чайковски участва
през 1830 с чета в Юлската революция (Франция), включвайки в състава й хора от
родните си земи. След разгрома на революцията той се заселва в Париж. Във Франция се
свързва с поляка Адам Чарториски и тук твори най-хубавите си литературни
произведения. Суходолска проследява също живота на баща си в Цариград, където той
идва през 1841 г. заедно с Адам Чарториски и двамата създават известната “Източна
агенция”. Чайковски участва в битките през Кримската война (1853 - 1856), а също в
сраженията при Силистра и в Румъния. Садък паша влиза в Букурещ през войната, става
управител на града и оттук се отправя за р. Прут и Бесарабия. Когато турската армия
отстъпва на левия бряг на р. Дунав, Садък паша става управител на Добруджа, бейлер-бей
на Румелия, укрепва се в Тесалия, Косово поле, Скопие и Битоля. Суходолска отбелязва,
че във войските на Садък паша има българи, тя отдава нужното внимание на българското
участие в определени моменти от дейността на неговата армия и се спира по-подробно на
квартируването през 60-те години на неговите войски при Сливен. През 1870 г. Портата
въвежда турския език в командването на казашките и драгунските дружини на Садък
паша, а това би довело до потурчване на славяните в тях. Тогава Садък паша в знак на
протест подава оставка и се връща в Украйна. През Руско-турската война от 1877 – 1878 г.
Садък паша се сражава на Балканите срещу Русия. Спомените, публикувани от К.
Суходолска в България, намират широк отзвук в българските среди и предизвикват
интерес към баща й в българската научна общественост.
Казашките полкове на Чайковски са създадени в навечерието на Кримската война
(1853 - 1856) и изразяват най-точно плановете на своя командир за възстановяване на
Казашката сеч. Той се насочва към българите, защото търси съюзници в Добруджа. Това
са руските преселници в Тулчанския санджак на областта. За периода от ХVІІІ – началото
на ХІХ в. от Руската империя в Добруджа (в делтата на река Дунав) се заселват донски
казаци некрасовци. След тях от Кубанска област идват великоруски разколници
староверци, (старообредци или липовани), които също се настаняват в делтата на р.
Дунав. Руските преселници живеят и в градовете на Тулчанския санджак Тулча, Бабадаг и
Мачин. Те образуват и селата Саръкьой, Журиловка, Руска Сава, Карнали, Гиздир и
Татарица. В Добруджа идват малоруси (запорожки казаци), които се настаняват отново в
делтата на Дунав и образуват селата Кетерлез, Караорман, Летя, Стара Килия.
Запорожките казаци влизат в конфликт с великоруските разколници. Те подкрепят
Чайковски през Кримската война (1853-1856) и са с него на страната на Портата. В
резултат руската армия опустошава техните селища. Около средата на ХІХ в. в Добруджа
идва сектата руски скипци. Членовете на сектата на староверците живеят изцяло в
Тулчанския санджак. Руското население в Добруджа е между 11000–15000 души, а сред
него най-многобройни са великоруските разколници (староверци, старообредци,
липовани). Половината от общия брой руско население е в Тулчанския санджак и живее в
гр. Тулча. В санджака и в града има също многобройно българско население. Това
привлича вниманието на Чайковски към българите в Северна Добруджа и е важен етап в
неговото пребиваване на Балканите през 50-60-те години на ХІХ в., когато той вече се
насочва от българското църковно движение към българското националноосвободително и
революционно движение.
През втората половина на ХІХ в. Портата се заема да укрепи своите позиции в
Тулчанския санджак чрез османизиране на българското учебно дело там. В Тулча има и
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полско агентство, което поддържа свой постоянен контингент войска. То е свързано със
Садък паша, който се опира на старейшините и свещениците на “руските старообредци”.
Казак-алаятът на Чайковски набира своя състав също от казаците в Добруджа. Така
борбите на българските училища в Тулчанския санджак се преплитат отново с интересите
на Садък паша в Северна Добруджа. Когато през 1848 г. Русия иска поляците да напуснат
Цариград, Чайковски приема исляма и се свързва с Портата. По това време Портата иска
да въведе турския език в командването на Казак-алая, премахвайки украинския език. Така
Чайковски се принуждава да скъса с Портата и да се върне обратно в родните си земи.
Влиянието на Чайковски върху позициите на българската интелигенция по въпроса
за демографските процеси на Балканите е особено изявено по време на престоя му в
Шумен. Това се дължи на струпването в града на полски емигранти след революциите в
Европа от 1848 г. и след Полското въстание от 1863 г. Поляците в Шумен са добре приети
от турските власти, които им дават служби на инженери, военни, музиканти и др.
Чайковски живее в Шумен благодарение на своя Казашки полк, който квартирува в града.
Квартируването на Казак-алаят при Шумен силно вълнува българските ученици в Чехия,
свързани с българското дружество “Напредък” във Виена. Български ученици в Чехия
виждат в поляците в Шумен (включително и в Чайковски) свои защитници на
националните им интереси в Добруджа. Страхът на българите в Чехия е преди всичко от
татарските преселения в областта, създадени чрез възникването на татарския град
Меджидие.
Садък паша се опира на българите при своята политика в Тулчанския санджак. От
началото на ХІХ в. там започват да идват руски преселници и градът добива важно
стратегическо значение преди всичко за Русия. Когато д-р Миркович и Садък паша
изработват проекта за смесените турско-български училища, двамата искат преди всичко
да укрепят българския елемент в Тулчанския санджак. Садък паша не е чужд на плановете
на ТЦБК от 1866 г. и подкрепя неговия “Мемоар”. Свидетелство за това са непубликувани
спомени на д-р Г. Миркович, запазени в Българския исторически архив при Народната
библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в София.
Илюстрация на интереса на М. Чайковски към населението на Балканите са
фрагменти от мемоарите му (Суходолска 1894):
В 1841 год. аз предприех едно пътуване до Родосто, Енос и Кешан и имах случай да
забележа, че освен населените от турци и гърци села, всички други бяха обитавани от
българи, които нямаха обаче никакво съзнание за своята народности се казваха повечето
гърци. Беше то няколко години подир обявяването на Гюлханския Хати-Шериф, който
наистина не беше преобразил стария обществен строй на турката империя, нито
отношенията между поданиците, но поне бе захванал да ги разклаща.
Следующата година аз пропътувах Добруджа и посетих населените там
староверци. Пътят ми вървеше покрай Дунава от Черновода за Русчук. Целият десен
бряг бе населен с чистокръвни българи – несмесени като ония, които срещнах в Кешан.
По онова време те бяха полудиви, потънали в дълбоко невежество. В тия краища,
отдалечени от столицата, никой нямаше понятие за танзимата (‘Реорганизация’ период на обществени реформи в Османската империя от ноември 1839 до 1876 г.)
В 1866 година ни определиха за гарнизон град Сливен, гдето ние завързахме пак
приятелски сношения с населението. Там се занимаваха много с народното просвещение,
с черковния въпрос – гръцкото духовенство беше вече изгонено – и с това, което се
вършеше в Румъния, дето се приготовляваше българската пропаганда. По-развитите
българи ми донесоха две географически карти, изработени в Букурещ след възцаряването
на Хоенцолернския княз. Едната представляваше една Румъния, в състава на която
влязваха Влашко, Молдавия, Бесарабия до Днестра, Добруджа до Траяновата стена, от
Черновода – Боаз-Кьой до Черно море, Трансилвания, една част от Банат и Буковина.
Втората представляваше Дакийското кралство – с Румъния и Северна България до
малкия балкан; Македония, Епир, Албания бяха начертани в нея като колонии на
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римските легиони. Тия карти бяха съобщени на българските политически комитети в
Букурещ.
През 1858 г. при Лариса Мехмед Садък паша е произведен генерал на Отоманските
казаци. От Лариса той е изпратен в Янина и Арта, за да поеме охраната на границата с
Гърция в Епир и Тесалия. В началото на 1860-те години поема охраната на цялата гръцка
граница от Копларис до Кокодос, създавайки три казарми в Кърдица, Ермия и Карда.
Командир на войските по гръцката граница е известният му от Шумен Али паша Черкез.
През 1860 г. генерал Мехмед Садък паша е бейлербей на Румелия и комендант на
драгуните и отоманските казаци. През 1865 г. полкът е изпратен в Монастир (Битоля) и
тогава наброява 20 000 души, повечето от които са българи. Казашките войски заедно с
българите в тях образуват Полска (Чуждестранна) легия. През 1867 г. “Турско-казашкият
полк” от Сливен отпътува за Одрин, за да охранява Цариград. Във в. “Македония” (1870)
Садък паша е наречен “благ и добър” в “Благодарствено писмо“ на българите от неговия
полк за грижите му към тях. В мемоарите му (цит. съч.) четем:
Когато се отправихме за последен път за Шумен през Сливен и Котел, ние бидохме
приети от българите като братя; старците се надпреварваха да ни поздравяват;
учениците от училищата излязваха да ни посрещат. Навред ни предлагаха сърдечно
гостоприемство.
Аз ще чувам винаги най-драг спомен за балкана и неговото население ... Навред,
дето минавах, аз виждах лица весели и благосклонни и приемах благословения ...
Не знам какви ще бъдат съдбините на тоя народ, надарен с най-солидни качества,
но това, което ми се вижда вън от всяко съмнение, то е, че той е повикан да играе рано
или късно важна роля на балканския полуостров.
Стана дума, че през 1861 г. М. Чайковски предприема обиколка из южните
български земи. Те имат стратегическо положение и перманентно са обект на проучване
от специалисти, представители на великите сили. (Да припомним познатата на Чайковски
известна книга на руския славист проф. Виктор Григорович Очерк путешствия по
Европейской Турции. Казан, 1848.) Чайковски пристига в Солун с руски параход през
август. Оттук пътят му го отвежда през Енидже Вардар, Воден, Остров, Баница, Битоля,
Прилеп и Велес. Задържа се известно време във Велес, оттам продължава за Скопие и след
това заминава за Косово. И в Егейска, и във Вардарска Македония той среща почти само
българи, населяващи компактно тези тритории. Като опитен европейски политик в
емиграция и военен ръководител на турска служба полякът славянофил добросъвестно
описва обектите на своята експедиция. Той си води пътни бележки, които отпечатва през
1862 г. В тях акцентът е върху населението, неговата етническа принадлежност,
демографската му характеристика, поминъкът му, особеностите на терена, на бита,
традициите и обичаите , които го правят устойчив на превратностите на времето homo
balkanicus.
Интересен факт е, че написаното от Чайковски инспирира видния чешки поет,
журналист, политик и революционер Йозеф Вацлав Фрич (1829 - 1890) да напише поемата
си „Българки. Балада според събитие от 1835 год.”, която публикува в списание „Rodina
kronika”. За сюжета авторът се опира на разказа на поляка за Велес:
Ние пристигнахме в Кюпрюли, някога Велес, на река Вардар. Българитe го
назовават баща, но злощастен, тъй като в него хората се давят, а по него лодки не
могат да плават. Буен, капризен, като хубавицитe българки, които черпят от него вода.
Дали те от реката, или реката от тях, научили са се да привличат всичко към себе си.
Няма спасение – и водата на Вардар е така примамлива, и хубавицитe са тъй
привлекателни край Вардар, че човекът желязо като сляп се устремява към магнита. По
Вардара съществуват най-хубавите жени – и стройни, и красни, и, ако и българки, тe
така са изтънчени, като нашитe полякини, че може да се тръгне в поход за тях и от
Литва.
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Тук предавам една случка, станала през 1835 г., която показва, какво може
хубостта и волята на жената. Тогава живеели в Кюпрюли три сестри, много хубави, и
тритe девойки. Въпреки че мнозина ги ухажвали, те не искали да се омъжат, пробирали
женихите, като гнили круши, както казва старополската наша пословица. Те се гиздели
много и обичали да се развличат; и въпреки че държанието им било безукорно,
свещениците много ги одумвали, също и близкитe на безуспешно влюбенитe (а тe били
толкова, колкото и неожененитe във Велес и околността му). Наричани били кокетки.
Те ходели за вода на Вардар, сутрин и вечер, всеки ден, защото там било мястото, гдето
българкитe кокетирали, както балнитe зали, театритe, разходкитe и черквитe дори –
за нашите жени. Както у нас женитe се учат през време на танца, когато ходят,
когато правят поклони, при молитва, как се кокетира, така и българкитe се учат от
своитe майки, как да нагазват във водата с грация, как да се навеждат със стомната,
как да си отметат коситe, как да си нагласват политe, изобщо цялата наука за
кършенето на снагата, тази хореография на кокетирането. И когато тия три девойки
отивали за вода, толкова люде се наваляли по улицитe и при Вардар, че ако би паднала в
това време някоя любопитна звезда, тя не би стигнала до земята, а би се спряла върху
главитe на хората, отгдето би гледала своитe сестрички – тия земни звезди.
Това било в онова време, когато Мустафа паша, потомък на Скендер бега
Кастриот, дигнал бунт срещу султан Махмуда. Арнаутите завзели българските села
заедно с града, гдето се разполагали със сила и безчестие, както враговете на Полша и
до ден днешен. Арслан бей, най-храбрият от бойците на Мустафа паша, се настанил във
Велес; той яздел българите като коне, за да не мърси арнаутските си царвули с
българска кал; ругаел молящите се в храма българи, и, за да развлече своите спахии,
заповядал да колят и да бесят богобоязливия народ. По улиците биели с камшици
жените и децата; и във Велес било тъй, както беше по-късно в Познан, в Краков, в Лвов
и в самата Варшава. Тая дива паплач оставала обаче, заедно със своя началник, в захлас
пред трите момичета – само те от целия град ходели на Вардар за вода, както и порано, сутрин и вечер. Те кокетирали пред неприятелите така добре, както и пред
своите, тъй като в природата на жената е да се нрави дори и на неприятелите. Арслан
бей, макар и да носел име на лъв, бил смирен пред трите девойки и не смеел да ги вземе
насила в харема си. Той искал да спечели сърцата им, но напусто – те го привличали с
очи, но го отблъсвали със сърце. Изгубил търпение, той влязъл насила един ден в дома на
тия три момичета, и този ден никой вече не ги видял да отиват за вода. Тъжен бил
Вардар, мрачен, мътен – без своите русалки, а българите, множество, се трупали по
бреговете на Вардар, и чакали, и гледали.
Тъкмо в полунощ, когато арнаутската стража заспала, унесена от горещината,
от пиенето и от тишината, излезли от дома си трите девойки. Най-голямата носела в
ръка отсечената глава на Арслан бея, а двете, по-малките – други две глави – на
неговите двама братя, Каплан бег и Аден бег. И трите тръгнали за Вардар като със
стомни за вода; българите не смеели да викат от радост; те гледат – техните девойки
идат, такива стройни, такива кокетки, както и по-рано. И гледат своите девойки – с
очи и със сърце, и не могат да се нагледат. Те минали мостчето, застанали на скалата
при брега, обърнали се към множеството, и с печален, но хубав глас запели те на своите
българи: „Ние не сме вече достойни нито за очите ви, нито за сърцата ви – само Вардар
ни остава, Вардар, нашият Вардар! Отмъстете за нас, отмъстете за нас!" Те оставили
на скалата главите на тримата арнаутски бегове и скочили във Вардар, изчезнали,
потънали. Никой не можал да ги спаси. Но отмъщението кипнало в сърцата на
българите: една нощ, макар и без оръжие, изклали цялата арнаутска чета на Арслан бея,
ни един не останал от нея.
Когато след победата при Прилеп дошел Мехмед Решид, намерил всичко в ред. Той
дал на българите във Велес привилегии; дал заповед крайбрежната скала и мостът да
бъдат почитани като градска светиня; и до сега те са съхранени като свещени останки;
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и българкитe идват там да черпят вода, тe черпят и пеят, и разказват за тритe
девойки, за заколването на неприятелитe арнаути. От онова време още Вардар привлича
по-силно към себе си, а арнаутитe го назовават река на злощастието"...
Цитираният пространен наратив е илюстрация не за стила на изкушения автор на
исторически романи от епохата на романтизма, а как майсторският пътепис през
просветителския XIX век прави енигматичните за европееца Балкани познаваеми не само
като географско пространство, но и като бит и душевност, както практикува през
следващия век Иван Хаджийски.
През 1868 г. том първи от теренните описания на М. Чайковски на Македония излиза
от печат на полски език в Лайпциг.
Ценният източник на данни е публикуван в България след Освобождението
(Чайковски 1894), когато тази етническа българска територия е откъсната, а съдбата на
населението й става още по-драматична. Както е известно, Македония се превръща в
ябълка на раздора след Руско-турската кампания от 1877 - 1878 г. и оттогава интересът
към тази балканска периферия не стихва. Документът е предоставен от дъщерята на М.
Чайковски. Фактът е показателен за обективната оценка на висш чиновник на турска
служба за картината в тази част на Балканите, която с излаза си на Егейско море има
стратегическо значение не само за региона, а и за Европа.
Най-голям интерес за географите представлява описанието на М. Чайковски на
Източна Македония „Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница”, направено
подробно и прецизно за нуждите не само на Високата порта, а и на европейските
политици и военните специалисти.
Структурирането на текста е характерно за научното съчинение. Темата в
заглавието, обособяването на части, заглавията и подзаглавията на параграфите
сигнализират информация, целенасочено събирана, подробно изложена и ясно подредена
в изложението:
Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница
I. Солун – Сяр
Лагадинският дервент
Лагадинско поле
Карадаг планина
Сярското поле
II. Градът Сяр и каазата му
Местоположение
Исторически бележки
Население
Възраждането на българщината
Училището и параклисът
Турските, гръцките и еврейските училища
Разходки из и около града
Населението на Сярската каза
Поминъкът му
III. Зъхна.
Местоположение
Народонаселение
Комитите
Поминък
IV. Сярска Джумая.
Пътят до Сярска Джумая
Местоположение
Власите и гръцките училища
Българите и тяхното училище
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V. Валовище или Демирхисар
Местоположение
Населението на града и казата
Българското движение преди и след войната
По-главни села
Статистика
Поминък
Внимателният прочит на регистрираните факти установява широката начетеност и
високата компетентност на автора. Важно е да се отбележи, че той прави описанието не
като пътешественик и наблюдател, а като изследовател и познавач, който живее по тези
места. Познаването на езика на местното население е от изключителнио значение за
достоверността на фактите от терена. Това личи при записването на названията на
географските обекти, при които авторът посочва всички оними (официални и местни),
което повишава практическата полза от информацията.
За статистическите данни, които М. Чайковски също събира лично, се опира
задължително на публикувани източници, които ползва критически, подчертавайки
стремежа си към обективност. По този начин подробната карта на Източна Македония,
която прави той, респектира не само с пълнотата си, но и с контекста, в който я поставя
опитният политик и практик. Демографският анализ, детайлната физикогеографска и
стопанска характеристика на региона, статистическите данни, обобщени в таблици и
съпоставени с други източници, свободното боравене с терминологията правят тези
„пътни бележки” надежден научен материал, който заслужава специално и подробно
изследване. Редица несигурни, противоречиви и дискусионни данни за тези земи могат да
бъдат преосмислени и подредени в научна парадигма, която без преувеличение може да се
приеме като резултат от комплексна експедиция, проверяван неколкократно според
критериите за обективност.
Прилагам няколко фрагмента от отделни глави, в които информацията изобилства от
важни детайли, които правят описанието ясно, достъпно и същевременно задоволяващо и
най-запознатия читател, свикнал с езика на географското четиво. Курсивирани са
термините и местните имена, които не се повтарят, за да се види високият процент
специализирана лексика и географска номенклатура.
(1) Физикогеографска характеристика
От Солун до Сяр е направено шосе, което сравнително с другите пътища из
Македония, е много добро ... Пътят изначало има почти северна посока. Около 7
километра пространство той върви по подножието на една ниска гола рътлина (‘рид,
хълм, бърдо, чукар, хребет, баир, могила, връх, било, превал, височина’), която съединява
Хортач планина с Карадагските южни височини от изворите на р. Галик. Тая
рътлина носи разни названия на разни места, повечето пъти – от околните села. Ние ще
я наричаме Солунска рътлина, защото град Солун е заселен по южните й поли тъкмо
там, дето тя се скача със склоновете на високия Хортач.
Като доближим до рътлината, от лява страна на шосето има чешма, наречена
Бяла чешма, която постоянно тече. От дясна страна на чешмата лежат хубави
долинки с няколко сенчести платани, и пред нея тече Ломбецката река, която има вода
само във време на дъждове и се влива в Солунския залив близо до Солун. На височината
се вижда малък чифличец, който се нарича Ломбет [*На картата на австрийския
генерален щаб е забележено Лебед.] и е населен с българи.
По пътя срещнахме множество селяни от околните села. Те отиваха заранта рано
в Солун да продават разни произведения. Едни карха жито, други – агънца, трети –
мляко, кокошки, яйца и др.т. Всичко почти се носеше на магарета, рядко някъде се
виждаше кон.
Първата част на пътеписа коментира голям репертоар от географски понятия:
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Солунско поле, Лъгадинско поле, Лъгадински дервент, Ломбецка река, Лъгадинско
езеро / св. Васил, Карадагска верига, старият градец Lette, Карадагски планини,
Лъгадинско поле, Солунски рътлини, усамотена височина Средец / Деве-Каран, градец
Лъгадино, села Лъгадиново, Дремиглави, Балджа, Гювезна / Гвоздово, Берово, Бешикско
езеро, Редински залив (Бяло море), „Суха чешма”, пл. Хортач, р. Галик, малкото „Солено
езерце” / Аажи-гьол, село Айватово, с. Лъгиново, Сухо-планина, височина Равна, р.
Богданица, Дълбока река, Биглска река, Болубрадска река, Стара река, землисти хълмове,
ниска гора, пшеница, ръж, царевица, лозя, грозде, извори, плитки кладенци, с. Негован,
негованчане, с. Богородица, р. Струма, водораздел, корито, долини, ез. Бешик, р.
Богданица, Богдан войвода, с. Сухо, с. Лахана, в. Али-Ботуш, гр. Демир-Хисар, гр.
Меникион, спиралище, каруцари, телеграфна станция, бърчина, ез. Тахинос, Дойрянско
ез., Бутковско ез., Беласица, Кукуш, седловина Дова-тепе, Круша пл., дървен мост на
Струма, лодки, Рупелски проход, Пиринските вериги / Пирин пл., Кушиница пл., ез.
Тахинос
Ако този пътепис бе издаден в наши дни, това е готов индекс, който може да бъде
сортиран допълнително с оглед на еднородни географски обекти (топоними, хидроними,
ороними, урбоними, етноними и пр.).
За познавачите на балканските езици и диалекти информацията е ценен синхронен
срез на езиковата ситуация, чрез която адекватно и достоверно се описват обектите и
реалиите, идентифициращи географската област Македония.
(2) Население
Населението на Карадаг се състои главно от турци и българи, а второ място
държат гърците. Турците са най-много. Те всички са конари и населяват цялата
централна част на веригата, размешани по някъде с български села. По западните поли
по-често се срещат български села. Населението около Солунските хълмове и онова на
Лъгадинското поле е българско с изключение на 4-те гръцки села до Лъгадина, за които
споменах. По източните хълмове на планината от северната страна и средата
населението е българско. В южната част от г. Нигрита към Бяло море селата в
подножието са гръцки. Така също има няколко гърцки села в южните поли на Карадаг
над Рединския залив и около Бешикското езеро.
Село от преселени помаци из Ловчанско Ени-кьой. Има около 50 къщи.
Жителите му се поминуват със земледелие и с кираджилък. Те карат с биволски кола
стоки между Сяр и Солун.
(3) Поминък
Земята е песъчлива глина, богата с чернозем. Подпочвена вода излиза плитко
навсякъде, затова селата не страдат за вода.
Работи се най-много памук, пшеница, сусам и ръж, на второ място – ечмен;
просо съвсем рядко се среща, а овес – никъде. Боб и леща стават навсякъде, но по-долно
качество от планинските. На много места стават хубави бостани, а в южните краища
се работи и тютюн.
Памучното производство в Сярското поле стои на първо място.
Tук става най-много памук от сякъде другаде в полуострова и есен град Сяр е
препълнен с памук, от който по-голямата част се изнася вън. Тъй също голямо
количество жито и ръж се продава навън.
Както се вижда, свързаността на текста е налице. Описанието следва установения в
жанра алгоритъм и това повишава значително приложния му ефект.
Значимостта на полския деец Михал Чайковски-Чайка (Садък паша) в българския,
балканския, полския и европейския прочит на картината през XIX век по нашите земи е
голяма. Симптоматично е, че модерната българска литература припознава в тази
космополитна фигура героя на времето, който в типичния за полския романтизъм дух се
намира между високите национални идеали и непредвидимата реалност на Балканите,
която му пречи да ги осъществи до край. Михал Чайковски е един от персонажите в
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големия исторически роман на Галина Златарева „Медальонът“ (Златарева 2010), чието
действие се развива на Балканите преди Освобождението.
Научната стойност на документалното наследство на Михал Чайковски за
българските земи и населението им е голяма. Опознал го и споделил каузата му за
национална независимост, към която се стреми и полският народ, една от най-ярките
фигури на Балканите през XIX век в края на пътя си изповядва: Аз ще чувам винаги найдраг спомен за Балкана и неговото население.
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КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
KOMPETENTNOSTNIYAT PODHOD V OBUCHENIETO
Стела Дерменджиева, Боянка Димитрова
COMPETENCY TRAINING APPROACH USING COMPETENCY TRAINING
APPROACH
Stela Dermendjieva, Boyanka Dimitrova
Abstract: The paper review the condensed essence of the concept of competence and related
competencies. Outlines the general features of competence as a characteristic of the individual. Special
attention is paid to professional competence.
Keywords: competence, competence, orientation purposes, motivation, developing interdisciplinary
education, problem solving, initiative and responsibility of students, educational competence, competency
model professional competence.

Мощен тласък на развитието на компетентностния подход в образователното
пространство на Европа оказват Лисабонската стратегия от 2000 г. за обучение,
продължаващо през целия живот, концепциите за “Икономика на знанието” и “Учеща
организация”.
Идеята за превръщане на Европа в „...най-конкурентоспособната и динамична
икономика в света, основана на знанието, която е способна на устойчив икономически
растеж с повече и по-добри работни места и по-голяма степен на социално единство“
формулирана на Заключителната среща в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г., си поставя
цели, които не са пряко насочени към образователната сфера, но постигането им няма как
да стане, без да се предприемат целенасочени мерки в системата, а именно:
x да се подготви прехода към икономика и общество, основани на знанието
посредством по-добри политики за информационно общество и научноизследователска и
развойна дейност, чрез ускоряване на процеса на структурни реформи, насочени към
новаторство и конкурентоспособност, чрез завършване на изграждането на вътрешния
пазар;
x да се модернизира европейския социален модел, като се инвестира в хората и се
води борба срещу социалната изолация;
x да се подкрепя здравословна икономическа перспектива и благоприятни
перспективи за растеж чрез прилагане на подходящо макроикономическо съчетание от
политики. [8].
В подкрепа на първо място сред фокусите на всички държави-членки на ЕС се
посочва „подкрепа за знанието и новаторството в Европа”, а в разработените през 2005 г.
„Общи насоки на икономическата политика“, раздел Б, се обръща по-сериозно внимание
върху мерките и политиките, които държавите-членки следва да предприемат, за да
утвърдят познанието и новаторството в областта на растежа и да се превърне Европа в попривлекателно място за инвестиции и работа.
Практиката показа, че приетата стратегия има много положителни страни, но и
съществени слабости, изразени най-вече в незадоволително изпълнение и с големи
различия между държавите от ЕС по отношение на скоростта и задълбочеността на
очакваните реформи в първоначално планирания период 2000-2008 г.
Въпреки оперативните промени с преместване на фокуса на стратегията след 2005 г.
(към растеж и заетост, към адаптиране на мерките на ниво държави) беше ясно, че в
първоначалния си вид идеите на реформата не се постигат. Което пък от своя страна
доведе до приемане на стратегията „Европа 2020”, която отново предвижда нов тип

215

растеж, основан на „ .... повишаване на нивото на уменията и на качеството на
образованието и обучението (през целия живот)...”.[9]
Ако приемем, че целта представлява принципното пожелание за това, което искаме,
към което се стремим, то нейната реализация е пряко свързана с мерките, които трябва да
бъдат предприети за постигането и. А началото на мерките, разгледани в дългосрочен
план, определено е свързано с конкретни промени в образователната система – на
средното и на висшето образование, които в крайна сметка полагат основите на нагласите
и практиките за „учене през целия живот” и на подготовката на такива личности, които
изпълват със съдържание определението конкурентно способна и новаторски настроена и
способна трудова сила.
Налага се ориентация на образователния процес, която може да задоволи
изискванията за диверсификация на професионално-образователните способности, ясно
присъстващи черти на универсалност на „моженето”, наличие на изградени нагласи за
самомотивация, самоактуализация и развитие на индивидуалността. Тези белези се
откриват в компетентностния подход.
Понятието «компетентностен подход» първоначално е разработено от психолозите,
според които същият отразява способността на индивидите да се справят с очакванията на
средата и в този смисъл компетентната личност притежава поне 3 компонента –
подходящи качества, правна квалификация и право да принадлежи на конкретната
професионална област.
Много от идеите на компетентностния подход са се появили в резултат на
изучаването на ситуациите на пазара на труда и в резултат на определените изисквания,
които той поставя към работника. В сферата на образованието идеите получават
разпространение след втората половина на ХХ век и в началото на ХХІ век във връзка с
наложилата се дискусия за промените в съвременното образование.
В българската дидактика става обект на изучаване след масовата поява на понятието
„компетентност” (към 2000-та година). Днес понятията компетентност и компетентностен
подход се използват двустранно – като съдържание и краен резултат на обучението; като
характеристика на личността
Безспорно ясно на всички нива в образованието става, че съществува необходимост
от подобряване на качеството на образованието, от преоценка и насочване към други
подходи на образователна политика и образователни технологии с цел изпълнение на
изискванията на обществото. Открито се признава, че е необходимо да се научат младите
хора да използват това, което в ориентираната към знания философия се нарича
сръчности, «връвчици» на дейност; необходимо е преориентиране към нова парадигма на
образование в условията на многофакторно пазарно-икономическо, информационно и
комуникационно наситено социално-политическо пространство.
Реалността отдава все по-голямо значение на надпредметната подготовка, изисква
способност за „метадейност” – т.е необходими са знания, нагласи и умения за дейности,
надхвърлящи предметната специализирана подготвеност. В този аспект на разбиране
компетентностният подход е един от подходите, който се противопоставя на т.н „знаниев“
подход, който е свързан изключително с натрупване на знания и предаването им директно
и на готово от учителя към ученика.
Квалификационният подход, насочен към подготовка на високо квалифицирани
кадри, също вече не е адекватен на пазарната ситуация – натрупаният обем
професионална квалификация гарантира добра успеваемост и адекватност в
структурирани системи и обективна среда, но не се отчита динамиката на реалната
ситуация. При него се натрупват компетенции, но липсва компетентност.
За преодоляване на засиленото информационно и познавателно начало в
подготвеността и разминаването с реалностите на пазара на труда; за формиране на
приемливо трудово поведение, включващо в себе си организирани интелектуални,
комуникативни, рефлексиращи, морални и саморганизиращи норми, които в своята
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съвкупност позволяват успешно да се организира дейността на човека в широк социален,
икономически и културен смисъл се налага прехода на образованието от знаниев и
квалификационен към компетентностен подход.
Компетентностният подход се насочва към формиране на система от
компетентности.
[3].
Е. Я. Коган

„формирането на компетентности не е смяна на съдържание, а смяна на
технологията на обучение”

В. В. Башев

вижда в компетентностния подход възможност да се пренесат способностите в
условия, различни от тези, в които тази компетентност е възникнала в
началото

И. Д. Фрумин

отбелязва, че „компетентностният подход се проявява като обновяване на
учебното съдържание в отговор на изменящите се социално-икономически
реалности”

Д. Б. Елконин

представя компетентностният подход като „средство за промяна на формата
на образованието“

Т. М. Ковалева

счита, че компетентностният подход е важен до колкото той дава отговор на
запитванията на производствената сфера, но той трябва да се разглежда само
като един от възможните подходи”

по [3]
При него цялата училищна организация е ориентирана не към цели, а към процеси
за тяхното постигане. Целите на образователния процес в този случай са свързани с
мотивация, самоактуализация и самореализация и паралелно с всичко това – с развитие на
индивидуализация.
Това определя промяната в съдържанието на обучението – от обеми научна
информаци (умалено копие на научното и университетско знание) към
жизненоориентирани възлови проблеми и създаване на опит за решаването им; промяна
на методите на обучение (от обяснително-илюстративни, проблемно изложение, решаване
на типови задачи към методи на проектното обучение, опитно-експериментални,
ситуационни) и такава организация на учебната дейност, при която инициативата
преминава от учителя към ученика, отчитайки личните интереси, способности и
предпочитания.
Ученикът, който се намира в ситуация на цялостно учене, активизира своите
емоционална, интелектуална и познавателна енергия, създава в себе си необходимата
мотивация и в резултат на това формира широко приложими умения и компетентности,
формира готовност за решаване на типови и извънтипови професионални задачи; чрез
системно-дейностния подход формира относително цялостно развитие на личността си,
тъй като всяка формирана компетенция сама по себе си представлява продукт на
междудисциплинарно развиващо образование.
В крайна сметка се очаква резултатът от прилагането на подхода да бъде формирана
способност на завършващите ученици/студенти да действат адекватно в различни
проблемни ситуации, да съумяват да активизират собствения си потенциал за точна
оценка на ситуацията и да приемат успешни ходове за решаване на възникналите
проблеми.
Горепосочените очаквания са изразени в цитираните определения:
x В. А. Болотов и В. В. Сериков – обучение, при което акцентът се прехвърля от
преподавателската активност на учителя, който преподава (в широк смисъл - традиционно
планира, оценява, задава въпроси, поставя задачи) към учебна дейност, основана на
инициативност и отговорност на обучаемите; обучение в училище за способността
„ефективно да се действа отвъд пределите на учебните ситуации и проблеми” [2];
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x Д. А. Данилов, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколов – при този подход се акцентира
на резултата от образованието, като при това резултатът не се приема като обем усвоена
информация, а като способност на човека да действа в различни ситуации;
x О. Е. Лебедев – компетентностният подход е съвкупност от общи принципи,
определящи целите на образованието, подбор на учебно съдържание на образованието,
организиране на образователния процес и оценка на образователните резултати” [3];
x В. Л. Моложавенко – компетентностният подход е път за усъвършенстване на
образователната система, насочена към усвояване на достиженията на световната култура,
формиране на професионални знания, умения, навици, творчески способности и способи
за дейност, способности за саморазвитие и професионално усъвършенстване през цялата
година; [6]
x Л. И. Гриценко – това е подход, ориентиран към резултата на образованието; при
това като резултат се разглежда не обем и количество усвоени знания, а способността на
човека да действа в определени проблемни ситуации; резултатите от обучението при този
подход стават значими след приключване на обучението, защото са свързани с усвоена
база от способности за решаване на жизнено-ориентирани проблеми; с формирана
готовност за продуктивна самостоятелна и отговорна дейност [2];
x Е. Ю. Никитина - компетентностният подход е важен и перспективен, тъй като
признава значимите резултати – компетентностите, от образованието зад пределите на
самата система; те се явяват показатели за неговото качество. [3]
Като обобщение се присъединяваме към мнението на О. Е. Лебедев, че
компетентностният подход притежава значителен потенциал, защото чрез него
обучаемите се научават:
 да учат (да могат да определят познавателната си дейност, да избират
необходимите източници на информация, да избират оптималните способи за реализация
на поставените цели, да оценяват получените резултати);
 да обясняват явленията от действителността, тяхната същност, причини,
взаимовръзки;
 да се ориентират в ключовите проблеми на съвременния живот – екологически,
политически и т.н.;
 да се ориентират в света на духовните ценности, отразяващи различните култури
и мироглед;
 да решават проблеми, свързани с реализацията на определени социални роли;
 да решават проблеми, общи за различните видове професии. [3]
За да се формират желаните компетентности в хода на компетентностния подход
според Дж. Андерсон [3] е необходимо да има:
i процедурализация – процес, при който декларативното знание да се обръща в
процедурно;
i тактическо учене – последователно изпълнение на действия за решаване на
някакъв проблем;
i стратегическо учене – организиране на оптимално (подходящо) решение на посложни проблеми, правилно и точно възприемане (кодиране) на проблема.
Прилагането на компетентностния подход в практически план налага:
 подбор на съдържанието, изучаване на това, което ще бъде нужно и използваемо в
бъдещата гражданска, социална и професионална реализация; теоретическите знания
престават да бъдат «мъртъв багаж» и стават практическо средство за решаване на
проблеми и вземане на решения; преориентация от обеми научна информация към
жизнено ориентирани възлови проблеми и създаване на опит за решаването им;
 съответстваща организация на образователния процес – широко използване на
интерактивни форми на обучение (дискусии, симулации, делови и ролеви игри, разбор и
образователна интеракция), засилена извънучилищна/ извънаудиторна заетост, насочена
към формиране на реални професионални навици;
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 адекватен подбор на образователни технологии, при които инициативата в
учебното взаимодействие преминава от учителя към ученика, отчитайки личните
интереси, способности и предпочитания;
 промяна на ролята на учителя (от транслатор към организатор);
 разнообразяване на инструментариума за оценяване с акцент към познавателната
активност и мотивация при изучаване на съответния предмет.
В съдържателен план компетентностният подход има следната структура от
взаимосвързани и влияещи си елементи (по Яригин):

фиг. 1. Съдържание на понятието компетентностен подход

Компетентностният подход, разглеждан като основа на технологизираната
педагогическа дейност, ние възприемаме като структурирана целенасочена дейност на
професионално компетентни преподаватели, свързана с проектиране и организация на
учебната дейност.
Целта на тази дейност в крайна сметка е повишаване на качеството на образованието
и формиране на способности за учене през целия живот и на адекватни, обществено
признати и търсени личностни характеристики.
В тази насока и с по-голяма степен на конкретизация са определенията на Э. Зеер
(...приоритетна ориентация на образованието към целите-вектори - обучаемост,
самоактуализация, умение за развитие на индивидуалните способности, социализация...),
Д. Иванов и др. (...акцент на резултатите, представени като способност за действие в
различни ситуации), Н. Баева (...формирана способността на човек да намери оптимален
вариант за решение на проблем с минимални загуби...), Т. Томов (...формиране на
съвкупност от множество способности, които заедно определят успешно представяне в
определена работна среда ...).
От гледна точка на управление на обучението технологията на компетентностния
подход предполага решаването на следните задачи:
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◊ разработване на компетентностни модели за завършващите ученици/студенти –
специалисти в съответното направление чрез определяне на целите на обучението и
възпитанието;
◊ определяне на цели за формиране на базови, професионално-личностни и
общокултурни компетентности по дадена дисциплина;
◊ определяне на методология на обучението, насочена към постигане на целите;
◊ системен контрол по всяка учебна дисциплина;
◊ нов стил на управление на процеса, основан на взаимодействие и
сътрудничество, отстояване на лична позиция на участниците в процеса и създаване на
нов смисъл на учебно-възпитателните дейности;
◊ формиране на нов тип аналитично, проективно-конструктивно, научноизследователско и компетентностно мислене;
◊ организация на психолого-педагогическа подкрепа на образователния процес –
висока компетентност на преподаващите, дидактическо обезпечаване на обучението,
предварително определени критерии за оценяване и др.;
◊ системно консултиране и обезпечаване на система от корекционни дейности при
нужда.
Основополагащо в този процес на формиране на т.н. образователни компетентности
(т. е. такива, които са образ на бъдещето и ориентир за усвояване) е правилното
целеполагане и разработването на дърво на целите, осигуряващо постигането им на всяко
ниво. Чрез правилното структуриране и определяне на компетентностите – ключови
(базисни) за училищното образование и по-тяснопредметни, се създават оперативни
предпоставки за успех на обучението.
Съществена роля в този случай играе подборът на компетенции, на които ще се
акцентира и тяхното разполагане във времеви и съдържателен план.
Използването на компетентностния подход предполага наличието на научно
обоснован, структуриран и достатъчно ясно описан компетентностен модел.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН
БЛОК
Определяне на изискванията
към дейността.
Определяне на структура
и състав на желаните
компетенции.
Конструиране на учебни
планове и програми.
Определяне на използваните
технологии за постигане на
коммпетенциите.
Мониторинг на процеса и
формираната
компетентност.

ПРОЦЕСУАЛЕН
БЛОК
Ориентиран към
осъществяване на педагогическите дейности –
педагогически условия,
реализация на принципи,
подходи на обучение,
реални възможности за
предаване на
практически смисъл на
обучението.

ДИАГНОСТИЧЕН
БЛОК
Ориентиран към
осъществяване на
мониторинг – на
динамиката и на
резултата. Важно е
определянето на
критерии и показатели за
всяка компетентност.

фиг. 2. Модел на формирането на общи и професионални компетентности
(по Л. Д. Давидов )
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В съдържателен план моделът задава съвкупността от компетенции, описващи
желани поведения, обвързани с конкретни ценности, цели или конкретна култура, водещи
до ефективно представяне и постигане на желани резултати и отразява целите на
организацията.
В технологичен план подсказва пътят, по който всяка организация трябва да
премине, за да постигне желаните компетентности.
Може да се приеме, че създаването на конкретен компетентностен модел съдържа в
себе си три операционни блока, изразяващи целостта на процеса в аспекта на
обучителната практика – съдържателен, процесуален и диагностичен.
В технологичен и управленски план поставянето на компетентностния подход в
основата на обучението има следния вид (по В. Л. Моложавенко):

фиг. 3. Технологичен модел на планиране на усвояване на компетентности
(за конкретен курс на обучение)

Част от посочените в модела звена са въпрос на организационна култура и
административни мерки на управления на конкретната образователна структура.
Друга съществена част обаче – определяне на целите, методическия
инструментариум, системата на консултационна и психологопедагогическа подръжка,
контрол и мониторинг – са традиционно установените елементи и звена на образователна
педагогическа дейност. Това определя важността и значението на осъществяващите
педагогическия процес за успешното прилагане на компетентностния подход и успешното
постигане на целите му.
Изхождайки от пряката връзка на компетентностния подход с практическото
управление, при организиране на обучение, базирано на компетентностите, е необходимо
отчитане на изисквания за обвързване на обучението с конкретни критерии; ориентиране
на обучението към развитие на способностите на обучаемите и резултатност, измерена
чрез конкретни индикатори.
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Компетенциите, към формирането на които е насочено обучението при този подход,
е необходимо да бъдат ясно идентифицирани, измервани, оценявани и сертифицирани от
образователните институции.
Едва тогава прилагането на този подход в образованието ще бъде адекватно на
изискванията на обществената практика.
Основаният на компетентностите подход е един от пътищата за подобряване на
образователната среда за съответното учебно заведение и структура, което води до
придобиването на основите на културата, създадена от човечеството, формиране на
способности за прехвърляне на професионалните знания и умения, на творчески
способности и начин на живот, характеристики на способността за самостоятелно
развитие на професионалното самоусъвършенстване в живота си.
Чрез прилагането му става възможно училището да реализира социалната си
функция и да подготви обучаваните към промените, като развива у тях такива качества,
като мобилност, динамизъм, конструктивност, инициативност, умение самостоятелно да
вземат решения.
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КАРТОГРАФСКАТА КУЛТУРА КАТО КОНСТРУКТ НА ГЕОГРАФСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ
KАRTOGRАFSKАTА KULTURА KАTO KONSTRUKT NА GEOGRАFSKOTO
OBRАZOVАNIE V BALGАRSKOTO UCHILISHTE
Стела Дерменджиева, Петя Събева
CARTOGRAPHIC CULTURE AS A CONSTRUCT OF GEOGRAPHICAL
EDUCATION IN BULGARIAN SCHOOLS
Stela Dermendzhieva, Petya Sabeva
Summary: A basic thesis of the research is the statement, that the geographical way of thinking is
directly bound to the space as a category. The possibility to track the complicated interconnections
among the elements of one territory to its perception as a complex is provided by the cartographic
culture, as a construct of the geographic one.
A model of the component structure of cartographic culture is provided, that in our opinion
includes: knowledge about the geographic map (cartographic literacy), skills for its usage as visual aids
and source of knowledge, and competencies for application of the adopted knowledge and skills in the
system. The result is the composition of an imaginary model of a territory (real or virtual).
Keywords: cartographic culture, geographic education, geographical way of thinking, space,
konstrukt, cartographic literacy

Всяка карта обслужва определена потребност.
Всяка карта провокира интерес.
Всяка карта има своя история за разказване …
Kaiser&Wood, 2001
Пространствено-времевата динамика на съвремието предполага географската
култура като важен съставен компонент на общата култура. Въпреки че няма единно
становище относно съдържателния обхват на понятието, е възприета като основна цел на
географското образование.
Тя формира компонентната структура на целите пред училищната география:
географска грамотност, компетентност и ценности (модели на поведение), които изразяват
цялостната концепция за съвременната му визия в синхрон със световните и европейски
тенденции.
Въпреки изказаните директно и индиректно опасения още от 90-те г. на ХХ в., че в
развитието на училищната география се установява своеобразен „дидактически вакуум“,
тъй като част от целите са обезсмислени, а нови още не са поставени, изследователи като
А. Геттнер [6], Д. Кънчев [11], М. Назаров [19] се обединяват около схващането, че
географското образование притежава хармонично балансирана системност, в която
социалните потребности са свързани с актуалните проблеми на съвременността.
В този дух е посланието на Международната харта за географско обучение [17] и
Международната декларация за географско обучение по културно разнообразие [16] предизвикателствата на нашето съвремие имат силно географско измерение. Географското
обучение е призвано да отговори адекватно на необходимостта от тяхното възприемане,
осмисляне и формиране на модел на поведение.
Прагматичността в подготовката на обучаемите нараства като социална значимост
поради факта, че „всеки човек ежедневно, през целия си живот взема решения с
географски характер“ [1].
Задача на училищната география е те да са осъзнати, а не интуитивни. В този
смисъл логическият й център се измества от целостта в системата от научно познание
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(свързано основно с географската картина за света) към формиране на географска култура
като цел и очакван резултат от обучението.
Географската култура е определяна от В. Максаковски в широк смисъл като
„необходима за всеки гражданин на съвременното цивилизовано общество“ [13]

фигура 1 Компоненти на географската култура по О. С. Михайловски [18]

Различието се изразява в задълбочеността и критичността (като контрапункт на
репродуктивността) на усвояване на географското познание, устойчивостта и
възможността да се развиват уменията да се прилага, формирането на личностно присъщи
качества, които провокира.
Спектърът от ценности аргументира „припознаването“ на географската култура като
цел на географското образование от Р. Гайтанджиева [4], М. Маноилова [14], С.
Дерменджиева [8], Л. Цанкова [24].
Според Д. Кънчев „теоретичните (фундаментални) знания са по-устойчиви и са
основна част на географската култура“ [12].
В съчетание с езика на науката и географския начин на мислене, те формират
компонентната структура на целите пред училищната география: географска грамотност,
компетентност и ценности (модели на поведение), които изразяват цялостната концепция
за съвременната му визия в синхрон със световните и европейски тенденции.
Ако се приеме за отправно твърдението на Ив. Филипов, че критичната мисловност е
„способността на човека да създава рационален свят на основата на образи, формирани на
съзнателно ниво“ [23], то географският начин на мислене е директно обвързан с
пространството като категория.
Възможността да се проследят сложните взаимовръзки между елементите на една
територия така, че тя да се „види като единно цяло“ [22], осигурява географската карта.
Това е един от основните аргументи да оценим картографската култура не само като
важен компонент, а като конструкт на географската култура.
Защо конструкт? Сред множеството тълкувания във философски, методологичен,
психологически и социален аспект, приемаме последния. Според него конструктът е
понятие, прилагано на теоретично (хипотетично) ниво или създадено по повод
наблюдавани обекти и процеси (емпирично ниво) според логическите правила, с ясно
определена аргументация и точно изразяване на езика на съответната наука.
В своята същност, то запълва „празнини“ в системата на определено научно
познание и няма самостоятелен смисъл извън нея. Всъщност е инструмент, позволяващ
прехода от концептуална идея към наблюдаеми и измерими признаци.
Каква е реалността в съвременното българско училище спрямо формирането на
картографска култура?
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Констативните резултати, довели до индуктивни обобщения са изведени в четири
плоскости: съдържателна, процесуална, организационна и мотивационна. Те, според нас,
рамкират визията за степента на задълбоченост и устойчивост на картографско познание в
обучаемите.
Съдържателната включва качествен и количествен анализ на учебните програми за
прогимназиален етап спрямо два компонента: очаквани резултати по теми и контекст и
дейности.
таблица 1 Количествени измерения (в абсолютни стойности и относителен дял)
на активните глаголи, кореспондиращи на формиране на картографски умения

Очаквани резултати
определя
(1)
обяснява
чете
измерва
изработва
проследява
посочва
описва
(3)
характеризира
(2)
сравнява
назовава
общо (бр.)
общо (в %)

5 клас
1

6 клас 7 клас 8 клас
5
5
2

Общо
13

2
1
1
1
2
2
1

2
0
0
3
0
0
3

0
0
0
1
0
0
3

0
0
0
1
0
2
1

4
1
1
6
2
4
8

0

3

2

4

9

0
0
11
18,9%

1
0
17
22,2%

0
1
12
16,6%

1
1
12
22,6%

2
2
52
20,07%

Според фазите на формиране на картографски умения почти всички активни глаголи
се отнасят към 1-ва (просто възприемане на знакови символи) и 2-ра (вербална и числова
интерпретация). Към трета фаза - пресъздаване на обективната действителност - не може
да се отнесе нито един.
Смущаващ е фактът, че:
• вече въведени умения се фиксират като нови в следващ учебен курс – напр. да чете
кръгова диаграма; да проследяват маршрути на пътешественици по карта (нови по
учебната програма за 5 клас) се въвеждат като такива в 6-ти и 7-ми клас;
• подобна липса на приемственост се установява в учебните програми за 8-ми и 10ти клас по отношение дейностите, свързани с карта и картографски изображения при
изучаване география на България;
• в контекста и дейностите, които се планират при изучаването на трите континента
и двата океана в 6 клас има абсолютно припокриване, което продължава частично в 7-ми и
8-ми клас.
Изводът е, че нормативната рамка по презумпция кодира липса на системност
спрямо изграждането на система от картографски знания и умения.
Процесуалното изследване е организирано спрямо отправното разбиране, че
формирането на картографските знания, умения и компетенции не е еднократен акт, а
многопластов процес, който предполага детайлно планиране и реализиране в рамките на
всяка урочна единица.
Изразява се в аргументирани методически решения спрямо: включване във всеки от
макроструктурните компоненти на различните типове уроци; спираловидно усложняващи
се дейности, които съчетават в себе си интелектуални и психо-моторни усилия от страна
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на обучаемите; обективност, своевременно констатиране и коригиране на типични
грешки.
Емпиричното изследване обхваща наблюдение на учебното поведение на 108
ученика и 3-ма учители в две училища. Потърсено е доказателство за устойчивост на
формиране на картографски умения чрез прилагането им в нова дидактическа ситуация
(география на регионална единица).
За да се преодолеят възможни източници на субективизъм и да се обхване
максимално точно неповторимостта на всяка учебна ситуация са използвани критерии,
при които редукцията на променливите включва 3 единични (стенна карта; атлас; карти в
учебника) и 3 групирани (стенна карта и атлас; стенна карта и учебник; карта, учебник и
атлас) обекта като източник на картографска информация, активността на обучителя и
обучаемите по време реализирането на макроструктурните компоненти и учебното време
като ресурс за изграждане на картографски умения.
Ритмичността на използването им е неравноделна - почти липсват при някои от
макроструктурните компоненти - напр. при въвеждане в географско мислене, поставяне и
мотивация на новата тема и заключителна част; епизодично се използват при проверката и
оценката на знанията и уменията на учениците.
Организационната рамка предполага анализ на учебните ситуации, съотнесени
спрямо изграждането на картографска култура в обучаемите. Констатира се шаблонност,
статичност и формалност при планирането и реализирането на преобладаваща част от тях.
Дидактическите задачи, предполагащи самостоятелна когнитивна дейност от страна
на учениците са сведени до минимум. Най-високия отчетен брой е 14, а най-ниския - 2 в
една урочна единица. Отличават се с доминиращ репродуктивен характер. Свързани са с
четене и показване на географски обекти на карта и по-рядко с извличане на информация
от картите в атласа. Изпълнението им затруднява преобладаващата част от учениците,
поради което активността е слаба (средната активност на зададено условие е 3,23
ученици). Времето, отделено за работа с географска карта и картни изображения във
всичките й варианти в обхвата на 40 мин. учебен час, варира между 6 и 9 мин., което
оценяваме като крайно недостатъчно.
Графичен обективизиран израз на фиксираната динамика в използване на
картографски източници на информация (при тематични единици „Географско
положение, граници и големина. Опознаване и изследване“, „Климат“ и „Политическа
карта“ на континент Африка), конкретизирани до дейностни актове от страна на
обучаемите в наблюдаваните уроци, са представените хронограми.

фигура 2 Динамика в използването на умения за работа с карта при наблюдавани урочни единици
в шести клас на ОУ „Св. Патр. Евтимий“, гр. Велико Търново
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В опит да се обхване изследвания проблем в дълбочина чрез по-широк спектър от
гледни точки на обучаеми от различни паралелки, видове и степени училища, населени
места се използва метода на полярната анкета. Позволява качествен анализ на степента на
самооценка спрямо формирани картографски умения, мотивационните нагласи и
потребностите от нови такива.
Количественият анализ включва статистическо групиране на данните, определяне
на честотни характеристики и рангови балове, за които е използвана скалата на Ренис
Ликерт за сумарните оценки. Континиумът „да - не“ е разделен на равни интервали, които
са ординално подредени. Всяко от твърденията се оценява по отделно по две рангови
скали, а крайният резултат е средната им стойност.
Количествените резултати аргументират заключенията от феноменологичния анализ
на самооценката на обучаемите:
x обнадеждаващ е фактът, че обучаемите оценяват 46% от картографските умения
като „ценя и притежавам“, а само 6,7% отнасят към „не ценя и не притежавам“;
x най-категорични са в определянето като усвоени на уменията за ориентиране по
план, карта, глобус и показване по географска карта, а най-малко - че притежават
умението да различават основните способи за картографиране;
x фрапиращо е подценяването на някои умения като: да се различават видовете
географски карти, да се анализират картографски изображения, да се определят
абсолютна и относителна височина, да се чертаят картосхеми и картодиаграми;
x сред уменията, определени като обект на интерес от страна на обучаемите се
отличават: съпоставяне (налагане) на карти, определяне на абсолютна и
относителна височина, различаване на основните способи за картографиране,
обобщаване и класифициране на картографска информация, изчисляване на
разстояния с помощта на мащаба.
Данните от това проучване са особено значими като ориентир за изграждането на
система за организация на обучението по география и икономика, която освен на
нормативно зададените критерии, опонира на очакванията и потребностите на
обучаемите.
Мотивационните нагласи на учителите са констатирани чрез анкетиране на
значителен брой учители (99), с различен професионален и социален статус. Анализът на
резултатите показва следното:
x учителите по география определят категорично (58,9%) като съществена ролята на
картографските умения в обучението по география. Голяма част (30,3%) я
степенуват като водеща, а нито един от респондентите не изказва мнение, че е
незначителна;
x водещ фактор спрямо методическите решени за организация на обучението е
възможностите, които предоставят учебника и стенните карти (48,48%), т.е. ако
имат на разположение дидактическо средство, което съчетава информационния
потенциал на двата източника се предполага по-висока активност спрямо учебните
дейности, свързани с формирането на картографски умения;
x смущаващ е фактът, че само 15,16% от учителите отчитат нагласите, интересите и
потребностите на обучаемите като фактор при планирането и провеждането на
обучението с географска карта;
x 69,70% от анкетираните утвърждават, че осъществяват учебна дейност за
формиране на картографски умения всеки учебен час. В същото време сред трите
водещи дейности, чрез които се формират картографски умения, с висока
относителна честота е практическа работа с контурна карта, прилагана в ограничен
брой часове.
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фигура 3 Графично представяне на обобщени данни за водещите дейности, чрез които
учителите формират картографски умения

Резултатите от емпиричното изследване на обучаеми и обучители потвърждава
изказаното предположение, че формирането и развитието на картографските знания и
умения е осъзната потребност от основните участници в обучението по география, но
ефективността е ниска поради влиянието на обективни (налични ресурси, учебно време) и
субективни (професионална компетентност на учителите, мотивация) фактори. Явна е
необходимостта от модел на обучение, в който се съчетават потребностите с очакванията
към резултатите от географското обучение.
Компонентната структура на картографската култура, като съставна част на
географската, е представена на Фиг.4.
Знанията за същността на картографските изображения (географска карта, дву- и
триизмерни, статични и динамични моделни изображения на земната повърхност или
части от нея) определяме като базови за формиране на картографска грамотност.
Уменията да се прилагат в сходни и нови ситуации са с нарастваща задълбоченост:
четенето, разбирането и знаенето е логически последвано от формирането на
картографски представи.
Картографските компетенции са резултат от обвързването на усвоените
картографски умения в система чрез осъществяване на интелектуални дейности с
различна степен на сложност. Способността на обучаемите да изграждат модел на
определена територия (реален или виртуален) чрез мислено налагане на „слоеве“ с
тематично кодирано съдържание, е следствие на компетенцията да сравняват, анализират,
обобщават, прогнозират географски процеси и явления.
Ролята на картографската култура се засилва с навлизането в географското
образование на информационната „супермагистрала”, каквато се явява Интернет.
Определяна от М. Маклаун като „втора след книгопечатането комуникативна революция”
[по 9], може да се разглежда като интегрален посредник за опознаване на света.
Промяната на формата, начина, скоростта и вариантите на предаване на учебна
информация рефлектира върху философията за същността и обхвата на картографската
култура на учениците. Статичните и динамични карти и атласи, интерактивните
географски изображения, анимирането и на практика неизчерпаемите възможности на
ГИС поставят обучаеми и обучители в ситуация на тристранно взаимодействие между тях
и геоинформационното пространство.
Оперативността на информацията, чийто носител са електронните картографски
източници, създавани в режим на реално време, е ценен ресурс за актуализация на
географското съдържание и засилване на практико-приложната му ценност.
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фигура 4 Компонентна структура на картографската култура

Вариативността на „каналите” за достъп до картографска информация (регионален,
тематичен, текстови), съчетан с интереса на учениците към компютърните изображения,
предоставят възможността на учителя „да разшири тяхната картографска култура чрез
използването на увлекателния свят на моделните карти, снимките и триизмерните
модели” [3].
Новите образователни концепции обвързват ученето с усвояване на ценности,
„изразяващи се в релациите: знания - мислене, знания - познание, знания - можене, знания
- разбиране, знания - култура“ [15].
Дуалистичността, като продукт на осъзната дейност, и в същото време процес, при
който „индивидът променя своето поведение в резултат на усвояване на човешкия опит“
[5] и съчетаването на рационално-прагматични с интуитивни елементи, предполага
различие в тълкуването на основните характеристики на дидактическата категория.
Взаимодействието между учител и ученик, т.е. „съгласувана активност за обмен на
информация, изработване на единна стратегия за дейност, възприемане и разбиране на
другия” [15] като процес на „движение на подредени и взаимосвързани, периодично
повтарящи се състояния, създадени от връзките и взаимодействията между преподаване,
учене и учебно съдържание” [5] е обективно придвижване от цел към резултат.
Ако целта е формиране на умения (респ. географски), то постигането й е обективно
детерминирано от планираните дейности и компетентността да се реализират от обучаващ
и обучаеми. Преднамереност, целенасоченост, организираност и относителна
контролираност, многозначност, обратимо преобразуване на информация, вариативна
резултатност са характеристики на процеса на изграждане на учебни умения, които Л.
Загрекова и В. Николина групират в: съдържателни, процесуални, мотивационни и
организационни [10].
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Формирането на картографска култура аргументираме като един от най-важните
аспекти на географското обучение, тъй като географията на бъдещето все повече ще
изучава не толкова реалното пространство, колкото различни варианти на виртуалното.
Адаптацията на картографията трябва да е свързана с „трансформирането на първичната
географска карта до най-неочаквани образи, за да е възможно да съответства не на
географска, а на ментална реалност“ [7].
В тази връзка е необходимостта да се формира умението за използване на
географската карта „с поглед към ежедневието – знанието да се ориентира с „мисления
компас“, което всеки човек притежава като резултат на географското си познание“ [21].
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ЗА ЧЕТИРИТЕ ПОСОКИ В УЧИЛИЩНАТА РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ В
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ... ПЕТАТА
ZА CHETIRITE POSOKI V UCHILISHTNАTА REGIONАLNА GEOGRАFIA V
PROGIMNАZIАLEN ETАP I ... PETАTА
Петя Събева
THE FOUR WAYS IN SCHOOL A REGIONAL GEOGRAPHY IN SECONDARY
SCHOOL AND ... FIFTH
Petya Sabeva
Abstract: If we take into consideration, that the geographical directions are one of the most precise
landmarks, then this is a reason to use them for fixation of the instructive lines, according to which an
analysis of the geographical education in the secondary level of the Bulgarian school has been made.
The development of Geography as a discipline is a result of the social demands to the quality of
geographical education. One of the most frequently applied models for adequate reaction to the changes
in the procurement is the transformation of the volume and range of curriculum through the frameworks
of education documentation.
The curriculum provided for studying in the “Geography of the Continents and the Oceans” course
in secondary school, has been traced in historical retrospection and valued at the level of concepts,
context and activities in their connection with the construction of geographical aquiremets at the
contemporary stage.
The education process as a form of organisation for conscious achievement of the expected results,
is connected with the paradigms for a lifetime studying.
The results that were found in relevance with the achievements and the typical difficulties students
face through different mechanisms for evaluation, are perceived as a reflection of the educational and
cognitive activity.
On the base of the examined good European practices, empirical studies, and the theoretical
conclusions that has been made, a model for innovative organisation of the educational process has been
created. It is “the fifth direction”, because it is just a conceptual proposal.
Keywords: geographical education, education documentation, education process, results, model
for innovative organisation of the educational process

Не се бойте, че ще ви стъпчат –
стъпканата трева се превръща в пътека.
Блага Димитрова
Изследването е следствие на убедеността, че географското образование в
българското училище би могло (и трябва) да бъде организирано по-качествено на основа
ясно защитими аргументи.
Темата е амбициозна изследователска задача, предполагаща многовариантни
решения. Целта ни е да представим обективна моментна картина, анализ на причините и
нашата гледна точка към специфичната ценност на географското образование с подчертан
акцент към практико-приложни измерения.
Ако се приеме, че географските посоки са едни от най-точните ориентири, то това е
причина да се използват за фиксиране на съдържателните линии, спрямо които е
осъществен анализ на съвременното географско обучение в прогимназиален етап.
Развитието на географията като учебен предмет е следствие на социалните
изисквания към качеството на географската образованост. Един от най-често прилаганите
модели за адекватна реакция спрямо промените в обществената поръчка е
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трансформирането на обема и обхвата на съдържанието чрез рамките на учебната
документация.
Ретроспективният анализ доказва, че регионалния курс „География на континентите
и океаните” от началото на въвеждането на географията като учебен предмет в
българското училище, винаги е изучаван в прогимназиален етап: преобладаваща част в Іви и ІІ-ри прогимназиален (сега 5 и 6) клас, а след 1935 г. в V (9) клас. В учебната
програма за двукласното училище от 1878 г. всички континенти се изучават в един курс
(сега 5 клас), а нормативната рамка от 1872, 1947, 1948 и 2009 г. организира изучаването
на континентите и океаните на планетата в три учебни курса (виж Приложение 1) [2, 6, 7,
8, 11].
Причината за тези вариации е използването на различни принципи и подходи в
конструирането на учебното съдържание. Концентричният принцип (намерил отражение в
учебната програма от 1945 г.) се заменя от линеен (1964 г.), стъпаловидно-линеен (1990,
1994 г.), а в момента основната концепция е за спираловиден характер на изграждане на
учебната програма - постепенно разширяване на географската култура на учениците.
Различия се установяват в поредността на изучаването на континентите: Африка Австралия - Америка (Южна и Северна) - Азия - Европа (1878, 1935, 1947, 1948 г.);
Африка - Австралия - Антарктида - останалите континенти (1952 г.); Африка - Южна
Америка - Северна Америка - Азия - Австралия и Океания - Европа (1990, 1994, 2009 г.).
Обща тенденция е континент Европа да се изучава отделно от останалите и по-детайлно
(обикновено в комбинация с Балкански полуостров/България).
Традиционно най-прилаганият подход за поделяне на земната повърхност на
континенти и океани, свързан с географското обособяване на „части от планетарното
пространство, в които се изследват природни или обществени процеси както и сложното
взаимодействие между тях“, е използван от 1990 г. в географското обучение. Той е опит
да се обхванат различията във формите на организация на географското пространство чрез
относително по-статичните проявления изучавани от природната география и
хронологично по-динамичните, които са обект на изучаване на обществените географски
науки (география на населението, на културата, етногеография, политическа география) в
единно цяло.
По действащата в момента учебна документация регионалните курсове доминират
в географското обучение в прогимназиален етап. От общ хорариум 204 часа, предвидени
за изучаване на учебния предмет География и икономика 5-8 клас, 138 часа (без пети клас
и география на България в осми) е обхвата на времевия ресурс за изучаване на
континентите и океаните на планетата. Акцента е върху сушевите части. Регионалната
характеристика на съставните части на Световния океан (океани и морета) е сведена до
минимум. В съзвучие със световните тенденции за все по-нарастващото значение на
океаните като източник на минерални, продоволствени, хидроенергийни и др. ресурси и
влиянието им върху глобалните екологични проблеми, според нас би трябвало да се
компенсира този дисбаланс на ниво учебна програма.
Курсът География на континентите и океаните включва географски знания за найголемите природни комплекси на планетата. Като такъв се явява свързващо звено между
общите теоретични и регионални курсове. В изучаването на всяка територия (континент и
океан) на преден план са изведени корелационните зависимости между природните
компоненти в тяхното специфично взаимодействие, между природо-ресурсния потенциал,
бита на хората и стопанската специализация на континентите като цяло и отделните им
части.
Част от тези принципни постановки доказват ключови различия от визията за
същността, очакваните резултати от географското обучение и начините на реализирането
му в страни като Австралия, Канада, Франция.
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страни
показатели за сравнение

Австралийски съюз

Франция

наименование на
учебния предмет
осъществена реформа в
училищното
географско обучение

география

география, история и гражданство

2010 г. с въвеждането на Australian
Curriculum for geography

поетапно от 4-ти клас до 7-ми клас
през 2012 г. с въвеждането на
Programmes de l`enseignement
d`histoire-geographie education civique

визия за същността на
географското обучение
(макрорамка)

Географията е призвана да формира в
учениците любопитство към места, в
които не са били.
Географската характеристика включва
материални и нематериални обекти.
Учениците трябва да усвоят знания за
собственото си местообитание; да се
насърчава активна позиция спрямо
местни, щатски и национални проблеми, както и отговорност към света, в
който живеем и околната среда.

тематично съдържание
на курса „География
на континентите и
океаните“

Тематичните области, спрямо които се
изучават континентите и океаните (5-7
клас) са:
1. Географска среда. Местоположение.
2. Глобални проблеми.
3. География на населението.
4. Социално-икономическа
организация на обществото.
5. Управление на природните и
човешки ресурси.
Континент Азия се изучава
самостоятелно в раздел „Азия и
отношения на Австралия с
континента“.

Географията си поставя за цел да
развива в учениците познание за света
около тях; да им предоставя
инструменти за неговото разбиране;
да им даде възможност да локализират
проблеми и да участват в тяхното
решаване.
Това дава смисъл на изучаването на
различията в пейзажите и организацията на човешкото общество.
Усвояване на компетенции за
критично географско мислене и
решаване на проблеми в местното и
глобално пространство.
Задължителен за изучаване предмет от
4-ти до 7-ми клас.
1. Моето близко пространство –
пейзажи и територии. Градски
пейзаж. (4-ти клас)
2. Африка – предизвикателства на
развитието; Азия – предизвикателства на растежа; Америка –
предизвикателството на
световната власт (5-ти клас)
3. Европейският континент. Франция
(6-ти клас)
4. Животът във Франция. Франция и
Европейския съюз (7-ми клас)

таблица 2 Макрорамка на географското съдържание в Австралийски съюз и Франция

Системността в географското обучение се утвърждава чрез възможността за
затвърждаване, детайлизиране и развиване на знанията (понятия, принципи,
закономерности, тенденции) с акцент върху регионалното им проявление;
частногеографски (четене на географска карта, анализ на графично изображение) и
общоучебни (описание, характеризиране, анализиране, синтезиране) умения; компетенции
(модели на поведение) и ценности.
В регионалните курсове преобладават единичните понятия. Пряката им обвързаност
с четенето на природогеографска и тематични карти предполага необходимостта от
синхронизираност между учебните дейности за изграждане на географски език и умения
за прилагането му в определен обхват, тъй като образуват самостоятелна система за
изучавана територия или акватория. Търси се уникалното, неповторимото за всяка от тях
на база знанията за типичното в проявлението им. Например, специфичното в
географската характеристика на населението на Африка – брой, темп на нарастване,
разпределение, състав, демографски проблеми се изучават регионално на основа знанията
за брой на населението на планетата, световни тенденции по отношение динамиката на
раждаемостта и смъртността, влияние на природни, исторически и икономически фактори
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върху разпределението, основните миграционни потоци, основни човешки раси и
представители на смесеното население, уменията за изчисляване на средна гъстота, за
четене на тематична карта и стълбчеста диаграма (усвоени в пети клас).
Общите понятия са ограничени дотолкова, доколкото са необходими за научно
вярната характеристика на отделните териториални единици (напр. планинска земя,
водопад, айсберг, архипелаг, плантация).
Считаме, че трябва да се включат ключови за регионалната география понятия като:
признак за географско групиране на страни; регионални конфликти; райони със
специфично цивилизационно влияние (напр. Сахел или Судан); градска среда на живот.
Видимо е доминирането на природо-географските понятия. Те са 63,3% от общия
брой. Дисбалансът влияе върху формирането на географски език (и култура) на
учениците. В него са кодирани неустойчивостта на усвояването на понятийнотерминологичния език и последващата невъзможност да се прилага вярно при нарастваща
самостоятелност на обучаемите.
Във връзка с продължаващия процес на формиране на умения и компетенции
(модели на поведение) се задълбочават интелектуалните дейности, целящи проследяване
на взаимодействията между географски процеси, явления и закономерности в обхвата на
определена територия.
Не се установява приемственост между формирани и формиращи се умения
(вътрешнопредметни връзки и взаимодействия) с нарастваща степен на сложност.
Трудно би могла да се проследи научно-методическата аргументация на
изискванията към обучаемите да „изработват стопанска карта върху контурна карта за
група страни или избрани страни“ [9] преди изучаването на страните в континента.
Дейността се повтаря още четири пъти при изучаването на следващите два континента. В
същото време липсват такива ориентири за изграждане на ключови за географското
изучаване на територия умения като: описание и характеристика по географска карта;
налагане (съпоставяне, паралелна работа) на различни картни изображения - напр. природогеографска и климатична при определяне разпределение на населението; съпоставяне на
карта и графични изображения (диаграма, схема, таблица) при проследяване на
динамични географски процеси; четене и анализ на статистически източници на
информация; използване на електронни източници на информация и Интернет.
Обхвата, подхода към структурирането и дидактическите варианти за представяне
на учебното съдържание в съответствие с изискванията на учебната документация са
критериите за ефективност на учебника. Приемайки ги като изходна база спрямо
адаптиране географията на континентите и океаните за учебни цели, оценяваме анализа на
учебниците по география и икономика като ключови за изследването.
Причините са свързани с дуалистичността на учебника като основно дидактическо
средство за организация на учебно-познавателната дейност поради ролята като „източник
на учебна информация, разкриващ в достъпна за учениците форма предвиденото по
образователните изисквания учебно съдържание” [10] и значението му като дидактическа
опора за самоподготовка на обучаемите.
Учебното съдържание (в неговата вербална и невербална част) на одобрените от
МОМН учебници по география и икономика за шести, седми и осми клас е подложено на
анализ чрез процедури и изследователски техники на основа количествени (степен на
трудност и достъпност) и качествени показатели. Целта е установяване на съответствие
или липсата на такова спрямо принципните изисквания към учебника като основно
средство за трансфер на научна информация в учебна среда.
Понятийната натовареност на регионалната география и значението на
изграждането на базов географски език (знаене, разбиране и възможности за прилагане на
специфични за науката термини и понятия) засилва значението на дидактическия баланс
между необходимото и възможно за усвояване учебно знание от различните авторски
колективи.
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Прилагането на количествени методи за анализ на съдържанието доказва
фактологичната наситеност на текстовия компонент на всяка от урочните единици от
което дава основание да се оценят като трудни. Общите и единични понятията в
тематична единица варират от 23 до 33. Понятията са използвани точно и конкретно, т.е.
отговарят на критериите за научна коректност.
Фактологичната претовареност рефлектира негативно върху мотивационните
стимули на учениците за усвояване на учебното съдържание (снижават индивидуалният
праг на „възможност”) и кореспондира (в обратна прогресия) с достъпността.
Изхождайки от принципната постановка, че „трудността произтича от
количеството и вида на знанията и уменията ... и от вида на отделните операции, които са
необходими за тяхното усвояване” и съобразно целта на нашето изследване за оценка на
достъпността на учебните текстове, е приложен адаптиран вариант на методиката на
допълненията, разработена от И. Бормут [1]. В подбрани текстови фрагменти от учебник
по География и икономика за шести клас са заличени 12 думи – общи и единични
понятия, факти, цифрови данни в една от най-наситените понятийно теми - „Релеф на
Африка” (виж Приложение 2).
Относителната тежест на установените грешки в анкетните карти на 285 обучаеми
от пет училища, попълнени непосредствено след изучаване на тематичната единица без
използването на географска карта е 33% (1128 допуснати грешки от 3420 допълнения),
което дава основание текстът да се оцени като труден.
Резултатите от проучването провокираха повторно с експериментален характер.
Анкетната карта бе попълнена от други 116 ученика, но с правото да използват географска
карта. Процентът констатирани грешки е 13% (181 от 1392 допълнения) като грешките
при единичните географски понятия намаляват в пъти.
В одобрените учебници по география и икономика преобладават теоретичните пред
методологичните, прагматично ориентираните текстове (последните са сведени до
минимум, използвани преди всичко в уроците за дейности), което води до академичност в
стила на списване и затруднения в обучаемите по отношение възприемането и
осмислянето на съдържателните блокове.
Четивността е затруднена и от прекалено дългите или неясни изречения, някои от
които влизат в противоречие с усвоени от учениците знания.
Учебното съдържание е прекалено балансирано и предвидимо. Недостатъчно
качествено (или неясно) са изведени причинно-следствени взаимовръзки между отделните
компоненти на цялостната географска характеристика на регионална единица (континент).
Възрастовите когнитивни, афективни и психо-моторни характеристики на
обучаемите се приемат като задължително изискване при планирането, провеждането и
оценяването на учебно-познавателните дейности.
Краят на средното детство и началото на тийнерджърството, определяно още като
„юношество“ [3], „средна училищна възраст“ [5] е свързано със скокообразно преминаване
към образното мислене на формално-логически стадий. Тези процеси са съпътствани от
рязък спад на учебната мотивация. Необходим е бърз темп на редуване на учебни
дейности, защото:
x въображението все още играе съществена роля във вътрешния свят на детето;
x прехода от сетивно-образното към формално-логическото мислене не е приключил, т.е. могат да се използват потенциалните възможности на двата типа, но всяка учебна
дейност трябва да е насочена към развитието на дискурсивното (разсъждаващо) мислене;
x възприятията се трансферират от непредизвикани в целенасочено наблюдение на
обекти, включени в учебните задачи;
x нараства времевия интервал на съсредоточено внимание (концентрация);
x нараства вътрешната дисциплина (самодисциплината);
x емоционалните преживявания придобиват по-обобщен характер.
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Създаваните дидактически ситуации следва да бъдат гъвкави и поливариантни по
структура и организация, с цел оптималното използване на учебните ресурси и
потенциала на учениците. При конструирането им като дидактически ситуации за
формиране на картографски знания и умения базовите характеристики трябва да са
въображението, образното мислене и устойчивостта на вниманието.
Всеки продукт на въображението се строи от елементи, взети от действителността и
съдържащи се в предишния опит на човека, което е от изключителна важност за
обучението по география, тъй като е директно обвързано с формирането на образна
нагледност, а индиректно с пространственото мислене, умения и компетенции.
Констатираните резултати спрямо постиженията и типичните затруднения на
обучаемите чрез различни механизми за оценяване са възприети като рефлексия на
учебно-познавателната дейност. Те доказват наличието на проблеми по отношение
ефективността в усвояването на учебното съдържание.
На база проучени добри европейски практики, емпирични изследвания и
достигнатите теоретични обобщения е съставен модел за иновативна организация на
процеса на обучение. Той е „петата посока“, тъй като е само идейно концептуално
предложение. Педагогическият процес е толкова динамичен, че не е възможно
радикалното решаване на който и да е проблем. Реалността е друга - методично и
адекватно на потребностите „откриване” или „преоткриване” на решения.
Нестандартните решения са един от рисковите, но възможни варианти. Определяни
като иновации, нововъведение, съвременни, активни или интерактивни концепции, методи,
техники и технологии, те са рефлексия на конкретен дидактико-методически проблем.
Приемайки за концептуално схващането, че географското обучение е проблемно
организирано около три взаимно допълващи се гледни точки: местообитанието на
учениците и взаимовръзките му с останалите територии; пространството като възможност
да се възприеме местообитанието в по-широк контекст и околната среда и устойчивото
развитие - ролята на всеки спрямо възможностите и ограниченията, които предполагат
географските перспективи на локално и глобално ниво, изграждаме възможен модел за
иновативно обучение от следните компоненти:
x съдържание, организирано тематично около ключови специфики за
съответната територия, които водят частично или изцяло до нарушаване на
стереотипизираните характеристики на територии и акватории. Например: Фиг. 5.
x трансформация на целите, свързани с дейностите за преподаване и учене чрез
приложението на шест-степенен модел за активизиране познавателната дейност на
учениците, който организира учебния процес в нов контекст (Фиг. 6).

фигура 5 Тематични акценти спрямо изучавани регионални единици
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фигура 6 Модел за активизиране познавателната активност на учениците

x оценка на регионалните единици от позицията на млад човек, живеещ и
обучаващ се в България, т.е. формиране на обективна представа за различно
отдалечени регионални единици от различен ранг (континент, част от континент,
страна) от позицията на близкото, познатото жизнено пространство на обучаемите).
Съдържателно-структурният анализ на действащата нормативна база, регламентираща
съвременното обучение по география и икономика в прогимназиален етап показва, че
само формално те отговарят на логиката на географската и дидактическа наука,
съобразена е с традициите и доказали своята ценност практики в организирането му.
Задълбочените покомпонентни разрези на проучването доказват, че има пропуски в
системността (взаимообвързване на учебното съдържание с предходни и последващи
географски курсове; възможност за интердисциплинарна обвързаност на понятийно ниво;
логичност във въвеждането и затвърждаване на знания и умения), адаптираността на
географията като наука спрямо училищното ниво, с цел „да съдейства за успешното
ориентиране на ученика, адаптиране и реализиране в обществото; за формиране на
ценностни ориентации; уважение към другия, съпричастност и гражданска отговорност; за
развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и за обучение и
самоусъвършенстване през целия живот” (чл. 9 ал.1, 2, 3) [4].
Обучението по география и икономика в прогимназиален етап има ключово
перспективно значение за системата на географското обучение. Качественото му осъществяване означава прогнозируема ефективност с нарастващ афинитет към творчество от
страна на обучител и обучаеми в следващите учебни курсове, поради свободата да се
използват алгоритмично усвоени знания за характеристиката на територия (акватория) и
умения да се прилагат. И обратното – „шаблонизирането”, механичното заучаване на
правила и типови планове, може да предизвика своеобразно стереотипизиране, което води
до индиферентен ефект при изучаването на географското съдържание.
Всяка реформа, протичала в структурата на училищното образование, е засягала
пряко мястото (хронологично спрямо останалите географски курсове); обхвата (природогеографска отделно от социално-икономическа характеристика или комплексен подход);
поредността на изучаване на континентите и океаните. Понякога фрагментарно и
нелогично, в други случаи научнообосновано, регламентира системността в училищното
обучение (предполага я или я нарушава).
Доказателство за това са разработените нови учебни програми, чието въвеждане
предстои. И в тях (за съжаление) липсва взаимовръзка (в концептуално и съдържателно
отношение) на изучаваните територии с проблемите на съвременността; взаимообвързаността им с живота на учениците чрез локалното проявление на част от тях;
аргументирана позиция спрямо възможностите за решения, които предоставя географията.
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Това капсулира училищната географията и понижава практико-приложната й насоченост,
което според нас има негативен ефект върху цялостното обучение.
Географията като учебна дисциплина е призвана да въздейства върху когнитивността,
емоционалността и социалната ангажираност на младите хора. Тази убеденост, съчетана с
достигнатите изводи и обобщени съждения пораждат нови въпроси. Например: Как е
възможно, за да изпълни тази функционална значимост, да адресира по-ясни послания?
Какви са причините за ниската успеваемост? Къде е „мярата“ между традиционното и
иновационното? Кога тези, от които зависят промените ще проявят „чуваемост“?
Въпроси, на които лично за себе си все още продължавам да търся отговор.
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Приложение 2

БЛАНКА ЗА ОЦЕНКА ДОСТЪПНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО В УЧЕБНИКА
Преди 130 млн. г. големият континент .................... се е разкъсал на няколко
................ плочи. Африка обхваща централната част на Африканската ................... В
продължение на милиони години тя е била спокойна, .................... зона. В нея не са се
проявявали вътрешните процеси. .......................... процеси са променяли създадените преди
това форми на релефа. Така са се образували заоблените планински била (...................... и
Южноафриканската планинска земя), обширните равнини, ..................................., речните
долини и котловините. По границите на Африканската плоча, там, където тя си е
взаимодействала с останалите плочи, протичали активни ............................... процеси. На
северозапад скалите са се нагънали, образували са се ................................. планини. В
източната част земната кора се е разкъсала на големи блокове – оформила се е
............................. ...................... област. По разломните линии са изригвали ................
(планините Килиманджаро и Кения). Тези процеси продължават. Затова .......................
периферна зона на континента е активна, променяща се.
по учебник „География и икономика за шести клас”, авторски колектив: Цанкова, Л.
и др., С., изд. Просвета, 2009, с. 19
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Приложение 1

Първи
(1835 1878)

Периоди

Учебна
програма
(година)
1872
(първа пълна
програма)

Втори
(1878 - 1944)

1878

1885
1894
1922
1925

1935

Трети
(1944 - 1989)

1945
1947
(гимназии)
1948
(прогимназии)
1952

1964

Четвърти
(1989 - продължава)

1990

1994

2009

Учебен курс „География на континентите и океаните”
(по класове)
І-ви прогимназиален (сега 5) клас Кратки физикогеографски прегледи на
Европа, Африка и Океания
ІІ-ри прогимназиален (сега 6) клас По-подробна характеристика на
континентите (без Европа)
ІІІ-ти прогимназиален (сега 7) клас География на Европа
Двукласно училище: І-ви прогимназиален (сега 5) клас География на Африка,
Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия
Трикласно реално училище: ІІ-ри прогимназиален (сега 6) клас География на
Азия, Африка, Америка, Австралия
ІІІ-ти прогимназиален (сега 7) клас География на Европа
Няма промени в разположението на курса в прогимназиален етап и
поредността на изучаване на континентите (спрямо 1878).
І-ви прогимназиален (сега 5) клас Обща физическа (природна) география.
География на Африка и Австралия
ІІ-ри прогимназиален (сега 6) клас География на останалите континенти
І-ви прогимназиален (сега 5) клас Общи знания за Земята. География на
Африка, Австралия, Америка
ІІ-ри прогимназиален (сега 6) клас География на Европа
ІІ (сега 6 клас) Физическа (природна) география на континентите
V (сега 9 клас) Физическа (природна) география на континентите
І (сега 5 клас) География на Африка, Австралия и Америка
ІІ (сега 6 клас) География на Азия и Европа
V (сега 9 клас) География на Африка, Австралия, Америка, Азия, Европа (2ри концентър)
5 клас Избрани въпроси по обща физическа география. География на
Африка, Австралия, Антарктида
6 клас География на останалите континенти
5 клас Обща физическа (природна) география на континентите и география
на страните от Африка и Австралия
6 клас Обща физическа (природна) география на Европа, Азия, Америка с
кратки сведения за по-важните страни в тях
5 клас Избрани въпроси по обща физическа география. География на
континентите Африка, Южна и Северна Америка
6 клас География на континент Европа (с разширено изучаване на
Балкански полуостров и България), Азия, Австралия (с Океания),
Антарктида
6 клас География на континентите Африка, Южна Америка, Северна
Америка, Азия, Австралия и Океания, Антарктида
7 клас География на Европа, Балкански полуостров и България
6 клас География на континентите и океаните (Африка, Атлантически океан,
Южна Америка, Северна Америка, Северен ледовит океан)
7 клас География на континентите и океаните (Азия, Индийски океан,
Австралия, Тихи океан, Океания, Антарктида)
8 клас География на континент Европа, Балкански полуостров и България
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СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА КАРТОГРАФСКИТЕ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
SITUАTSIONEN АNАLIZ NА KАRTOGRАFSKITE UMENIYA V OBUCHENIETO PO
GEOGRАFIYA I IKONOMIKА
Петя Събева
A SITUATIONAL ANALYSIS OF CARTOGRAPHIC SKILLS IN THE TEACHING OF
GEOGRAPHY AND ECONOMICS
Petya Sabeva
Abstract: There is a direct connection between the using of map and cartographic images, and the
construction of images in students (when perceiving objects, operations with them or by notion). The
identification of cartographic forms depends on the methodological and geographical culture of lecturer
and students.
The process of building of cartographic skills stimulates the development of types of thinking as:
analytical, logical, abstract.
The cartographic sources of information are perceived as a center of geographic education and
instrument for the formation of cartographic skills, which are distinguished for their complex character.
In their formation, a sequence of complicating actions and procedures should be followed, which are a
composite part of the skills.
Keywords: cartographic skills, geographical culture, space, educational activities, didactic system

Приемайки за отправно твърдението, че мисията на съвременното образование е „не
да дава на подрастващия индивид готови образи, а да култивира у него самосъзнание и
самочувствие за вътрешна сила и способност самостоятелно да организира света в образи“
[8], оценяваме картографските умения и компетенции като ключови за нейното
реализиране.
Според J. Grampton, ако се търси отговор на въпроса в какво се изразява същността и
значението на картографските умения, то „трябва да се започне с признанието, че картата
е културно придобито знание, а уменията, необходими да разберем картите се научават
чрез усилие за разбиране“ [18].
Връзката на използването на картата и картографските изображения с изграждането
на образи в обучаемите (при възприемане на обекти, действия с тях или по представи) е
директна. Стимулира избора на отправна точка, спрямо която те да ги разпределят в
пространството. Образите не само се създават, но се и преобразуват чрез комбиниране,
добавяне или отнемане на сегменти. Основната роля на картографските умения е да се
формират динамични образни картини на основа пространствените съотношения между
обектите. Овладяването на тези умения предполага „формиране на пространствено
виждане – задържане на образ в неговото стабилно (статично) състояние посредством
“умствения поглед“ [16].
Според J. Fontanabona, тълкуването на карта е дейност, която не е вродена или
автоматично формирана. Идентификацията на картографските форми зависи от
методическата и географската култура на обучител и обучаеми. Тъй като картата като
„доброволно ограничено пространство артикулира режим на графичния израз въз основа
на аналогии, предизвикани от семиотичен плоскостен и вербален начин на изразяване“
[19], предполага последователно и методично усвояване умението за четене на символи.
Изграждането на картографски умения е пряко обвързано с образното мислене,
поради което е важно използването на асоциациите като механизъм за формиране на
трайни връзки между действителността и мислената й репродукция. Особено ценни са
асоциациите, основани на сходство и на близост, значението на които У. Аткинсън
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определя с факта, че „всяко впечатление, независимо дали е ново или старо, се стреми да
възстанови предишни или да предизвика нови“ [1]. Възможно е паралелната работа с
природогеографска и тематични карти, съчетаното използване на карта и картографски
изображения като източници на географска информация да се оптимизира при
активизиране на съществуващи асоциативни връзки.
Процесът на изграждане на картографски умения стимулира развитието на
останалите типове мислене: аналитично – чрез възприемане на обектите в цялост или
отделни техни компоненти; логично – проследяване в динамика на процеси и явления,
съставяне на прогнози на база статичното им представяне чрез картографския език и
абстрактно – отделяне на съществени от несъществени (вариращи) признаци,
реконструкция на реалната действителност по нейни знаково-моделни изображения.
Съчетаването на нагледно-образните послания на картографските изображения с
абстрактно-логическата интерпретация на информацията, чийто носител са влияе
директно върху формиране качество в обучаемите като наблюдателност (синтетична,
аналитична, обективна и субективна, описателна и обяснителна) [2], внимание, памет и
въображение. Аналитичните способности, които се развиват при използването на
географската карта в процеса на обучение/самообучение, A. Pavio [по 17] свързва със
склонността към визуализация, характерна за индивиди, които реагират бързо на нова
информация, каквито са децата в училищна възраст.
Обвързаността на картографските умения с психологичните характеристики на
възприятията, мисленето и паметта; степента на формираност и устойчивост;
необходимостта от цикличност на учебните задачи, свързани с трансфер на усвоеното;
диагностиката на достигнато ниво на автоматизираност на част от учебните операции, т.е.
кои от тях достигат ниво навик, е относително слабо проучена на емпирично и теоретично
ниво.
В дидактико-методическите изследвания съществуват различни подходи (гледни
точки) към определяне същността на картографски умения. Част от тях са
предопределени от обективната конюнктура на определено време, други са същностно
разграничими.
Ретроспективният анализ показва, че постепенно уменията да се използва картата
основно като средство за изучаване на географската номенклатура, чертане, прекопиране
и съставяне на схематизирани картни изображения се допълват с умения за описване,
характеризиране, сравнение и анализиране на географски обекти, процеси и
закономерности. Изместването на фокуса на възприемане на географската карта от
средство за онагледяване към източник на систематизирана географска информация води
до преосмисляне значението на картографските умения като компонент на картографската
(респ. географска) култура.
Съвременните изследователи се обединяват около концепцията, че те са не само
действени манипулации и трансформиране на знание от/в символно-образна форма, а и
система от интелектуални действия, свързани с териториално-пространствената
локализация на обекти, процеси, закономерности върху модели на земната повърхност
или части от нея, каквито се явяват картите и картните изображения. В този ракурс
необходимостта да се осъществи детайлизиран анализ и да се фиксират непосредствени
(близки) или опосредствани (перспективни, далечни) резултати, които са целенасочено
обвързани с останалите компоненти на географското обучение, е безспорна.
В основата на всички дефиниции за същността на картографското познание е идеята,
че не е възможно (и логично) да се разграничават знанията за географската карта от
уменията да се използва. Картографските източници на информация са възприемани като
център на географското обучение и средство за формиране на картографски умения, които
се отличават с комплексния си характер. При формирането им трябва да се следва
постъпателност на усложняващи се действия и процедури, които са съставна част на
уменията.
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Картографските умения се определят от L. Liben и R. Downs като
„осъзнаване/разбиране, за да се улови този смисъл на усилие: „осъзнавам“ в смисъл да
направиш нещо реално, тъй като картите осъзнават света, а „разбирам“ в смисъл
придобиване на знание за него“ [20].
Картографските умения осигуряват способността да се обхване мястото като част от
цялото, да се позиционира в сравнение с другите места и най-вече да се установят връзки
между тях – т.е. възможността на ученика да „открие“, че всяка част от земната
повърхност се интегрира и принадлежи към определена територия на различни
пространствени нива.
В дидактиката на географията дейностите, свързани с използването на картата и
картографските изображения като източник на информация се приемат за съставни на три
основни картографски умения: разбиране, четене и знаене.
Въпреки терминологичното единство (А. Половинкин, А. Бибик, Л. Панчешникова,
П. Лазаров, Д. Кънчев, С. Влайкова, Г. Грюнберг, И. Душина) има различия по отношение
йерархичната позиция и смисловото съдържание на всяко от тях. А. Половинкин определя
четенето като начално и базово за формирането на другите две умения; Д. Кънчев
обединява четенето и разбирането в първо категориално ниво, а за следващи посочва
формиране на картографски представи и изучаване на географска номенклатура по карта,
докато останалите приемат логическото триединство „разбиране – четене – знаене“.
Най-често разбирането е свързано с наличие на знания за картата и възможността за
прилагането им; четенето с разпознаване на географската действителност по карта и
създаване на умствени образи, а знаенето със запомнено разположение, относителни
размери и форма на географските обекти. За разлика от останалите П. Векилска и В.
Неделчева определят четенето, разбирането и формирането на картографски представи
като действия, включващи се в „сборното общо понятие знаене на картата” [3].
Най-сложно (във взаимовръзка с представите и понятията като компоненти от първи
порядък), но и най-дискусионно са представени картографските умения и навици от Ю.
Баришева [7]. Под общия термин „картографски знания“ са включени три взаимосвързани
компонента: четене на картата, картосъставителски и картографски умения и навици. В
състава на всеки от последните са вписани компоненти от трети порядък. Дублирането на
понятия от първи и втори ранг, посочването на картографските представи като начални в
сруктурата на картографските знания и изпреварващото измерване на разстояния и
определяне на направления спрямо четенето на картата са оспорими.
Процесът на формиране на картографските умения е декомпозиран в прийоми за
използването на географската карта - А. Половинкин [13]; А. Бибик [10]; М. Печевски
[12]; Д. Кънчев [9]; Л. Панчешникова [11] или в учебни действия - С. Влайкова [4]; Г.
Грюнберг [по 6].
Конкретиката им е обвързана с формулирането на дидактически задачи върху
определено учебно съдържание за формиране, прилагане и усъвършенстване на
картографски умения. Тяхното изпълнение предполага мислено разпределение на обекти,
процеси и явления в пространството. Чрез решенията обучаемият изгражда точна мислена
картина - т.е. формира нагледна представа, чиято композиционна отправна точка са
очакваните резултати спрямо ниво на формираност на картографски знания и умения в
съответната учебна програма. Свързани са с възможността да я изрази във вербална или
графична форма. Напр. ако може да изброява формите на релефа, които се отнасят към
Ниска и Висока Африка, без да умее да показва разположението им върху
природогеографската карта, означава че няма формирани териториално-пространствени
представи, а оттук не би могъл да проследява причинно-следствени зависимости – напр.
как релефа се явяват климатообразуващ фактор, как влияе върху разпределението на
населението и стопанската дейност в континента.
Уменията да се използва географската карта самостоятелно или съчетана с други
картографски изображения се отличават с комплексен характер. Приемат се от една
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страна като най-характерната за обучението по география дейност, а от друга - като че ли
учениците трябва да я осъществяват по презумпция. Към усвояването им се подхожда
хаотично и фрагментарно. Следствието С. Рогачев определя като „много лошо знаене на
географската карта от учениците” [14].
Научнообоснованият подход към процеса на формиране на картографските умения в
обучението по география обвързваме с възприемането му като дидактическа система,
т.е. завършено взаимодействие между съставни компоненти. Организирането й съобразно
правилата за функциониране на система в образованието [15] предполага да се определят:
целта; ролята на управляващата (в частност учителя по география) и управлявана
подсистема (ученик); взаимодействията и взаимоотношенията между тях в процеса на
формиране на картографските умения; съдържание на дейността; средства, обезпечаващи
функционирането на системата; методи на учебно-познавателната дейност; продукт на
дейността.
В зависимост от ролята на всеки от съставните компоненти за реализиране на
очаквания краен резултат - формиране на умения за използване на географската карта и
други картографски източници на информация при усвояване на географското познание се включват в три подструктурни нива: концептуално, операционно и функционално.
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фигура 1 Дидактическа система за формиране на картографски умения на база дейностен
подход
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Концептуалното подструктурно ниво обединява категориите: цел, принципи и
дидактически условия.
Целеви обект са картографските умения в обучението по география. Съдържателната
страна на целта, относно тяхното изграждане, е съобразена с признаци за ниво на
формираност като: ориентировъчна основа на умението, формирано и усъвършенствано
умение. Тя е обвързана директно с целите на географското образование (макрониво) и
декомпозирана на ниво учебен курс, раздел, тема, конкретна дидактическа ситуация
(микрониво), поради правопропорционалната зависимост спрямо целевия обхват от
учебното съдържание. Съобразно теоретичните изисквания (логико-психологически и
дидактически) към целеполагането [5], трябва да притежава характеристиките: логичност,
гъвкавост, оперативност (измеримост), преносимост.
Принципите, на чиято основа е конструирана системата са: научност, цялостност,
трайност, ситуативност, приемственост. Всеки един от тях се явява базов относно
организацията дейността на обучаеми и обучител при конкретни дидактически условия.
Последните включват специфика на образователната среда; възрастови психофизиологични характеристики на учениците; професионална компетентност и стил на
учителя; налични дидактически ресурси (учебни и учебно-помощни средства, учебно
време).
Операционното подструктурно ниво обхваща дейността на двата основи субекта в
учебно-познавателния процес – на обучител и обучаеми - в тяхното сложно
взаимодействие в съответствие със зададените концептуалните рамки.
Дейността на учителя предполага конструиране на модел за реализиране процеса на
формиране на картографски умения чрез: анализ на учебната документация относно
задължителните за усвояване картографски умения; аргументиран подбор на водещи цели
за конкретна дидактическа ситуация; избор на източници на информация, които да
обезпечат реална възможност за изпълнение на поставените цели; дидактическо
ситуиране, изразяващо се в конструирането на условия за задачи, инструктивни указания
за тяхното изпълнение, показатели за достигнато ниво на успешност, планиране на учебно
време; оценка на постиженията на учениците (качествена и/или количествена); корекция
спрямо последващи дейности.
Дейността на обучаемите изисква прилагане на усвоени знания и изградени вече
умения при изпълнението на учебно-познавателните задачи, свързани с работата с
различни източници на картографска информация (в хартиен или електронен вариант);
включване в индивидуални, групови или общокласни форми на организация на дейността;
спазване на поетапността към достигане на крайния резултат, реалност на самооценката
(на база предходни индивидуални постижения и/или съпоставимост с останалите).
Функционалното подструктурно ниво включва взаимообвързаността на всички
компоненти в системата. Предполага мотивираност, целенасоченост, постоянство,
организираност, осъзнато отношение към всеки от етапите, обективна самооценка от
страна на обучаеми и обучаващ. Изразява се в поддържането на стабилност спрямо
цялостта, предвидимост и своевременна реакция спрямо променливи с обективен и
субективен характер (външносистемно взаимодействие). Осигурява постигането на
очаквания краен резултат – планираната степен на формираност на картографските
умения.
За разлика от недалечното минало, в което като „норма за постижение” се приема
единствено съответствието с точно нормативно разписани изисквания, то променените
концептуални рамки за същността на обучението налагат разбирането, че понякога поважен е процеса на усвояването, отколкото крайния резултат - продукта, т.е. усвоените
знания и умения.
Съотнесена към формирането на картографски умения тази зависимост кодира в
себе си смисъла, че концентрирането на учебна дейност върху методичното изграждане на
умения за работа с географска карта, картографски и графични изображения освен
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насоченост към потенциалните възможности на обучаемите да ги прилагат в различни
ситуации през целия си живот, предполага развиване на личностно значими компетенции
като концентрация, организираност, спазване на правила, последователност,
аргументираност (защитимост) на позиция.
References
1. Аtkinsan, U. Pamet i superpamet, S., HOMO FUTURUS, 1993, s. 69
2. Vasileva, M. Pedagogicheska psihologiya, S., UI „Sv. Kl. Ohridski”, 1993, s.58
3. Vekilska, P., V. Nedelcheva Metodika na obuchenieto po geografiya v V i VІ klas, S., NP,
1966, s. 66
4. Vlaykova, S. Formirane na umeniya v obuchenieto po geografiya, S., NP, 1988, s. 26-42
5. Gaytandzhieva, R. Strategiya na geografskoto obrazovanie v srednoto obshtoobrazovatelno
uchilishte pri novite realnosti, S., IK Аnubis, 2000, s. 114-129
6. Dushina, I. V. Metodika obucheniya geografii, M., Drofa, 2007, s. 172-179
7. Ispolyzovanie sredstv obucheniya v prepodavanii geografii (pod red. Yu. G. Barshevoy), M.,
Prosveshtenie, 1989, s. 24-25
8. Kukov, V. Nauchnite znaniya v konteksta na obrazovanieto i obuchenieto, Varna, Аlbatros,
1998, s. 16
9. Kanchev, D. Metodika na obuchenieto po geografiya, S., UI „Sv. Kl. Ohridski”, 2000, s. 173
10. Metodika na obuchenieto po geografiya v srednoto uchilishte (pod red. na А. E. Bibik, T. P.
Gerasimova), S., NP, 1973, s. 235-243
11. Metodika obucheniya geografii v shkole (pod red. L. M. Pancheshnikovoy i dr.), M.,
Prosveshtenie,1997, s. 146-148
12. Pechevski, M. P. Metodika na obuchenieto po geografiya, S., NP, 1964, s. 42-44
13. Polovinkin, А. А. Metodika na prepodavaneto po fizicheska geografiya, S., NP, 1952, s. 74-77
14. Rogachev, S. V. Zadachi za vzaimorazpolozhenie – V: Geografiya, 2002, №42, s. 27
15. Spirin, L. F. Sushtnosty pedagogicheskih sistem: k teorii i metodologii voprosa,
http://www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagogika_i_psichologiya-pedagogika/ page=1998_2
16. Yakimanska, I. S. Razvivashto obuchenie, S., NP, 1984, s. 86
17. Cassidy, S. Learning styles: An overview of theories, models and measures – Educational
Psychology, 2004, 24 (4), p. 421
18. Crampton, J. Mapping: a critical introduction to cartography and GIS, Willey-Blackwell, 2009,
p. 43-44
19. Fontanabona, J. Mieux comprendre comment un élève donne du sens aux cartes - Cahiers de
Géographie du Québec, Géographie et éducation Sous la direction de Suzanne Laurin, vol. 43, №120,
1999, р. 517
20. Liben, L., R. Downs Understanding Maps as Simbols: The Development of Map Concepts in
Children, Advances in Child Development and Behavior, New York, Academic Press, 1989, Vol. 22, p.
147
АВТОР

Петя Събева, гл. ас. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

245

МОДЕЛ ЗА ИНТЕРАКТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ (НА
ПРИМЕРА НА ШУМЕНСКО ПЛАТО)17
MODEL ZA INTERAKTIVNO IZUCHAVANE NA KARSTOVI TERITORII (NA
PRIMERA NA SHUMENSKO PLATO)
Росица Владева, Пенка Русева
A MODEL OF INTERACTIVE STUDIES OF KARST AREAS (VIEWING SHUMEN
PLATEAU)
Rositsa Vladeva, Penka Ruseva
Abstract: This scientific research suggests a model of interactive studies of Karst areas in the
countri. It is based on a 8-th grade students'' course at the Shumen platean.
The model includes indoor and outdoor activities deneloping a potentail for taking part in field
work, presentation, research and dealing with geographic literature,discussions with experts in „Shumen
plateau“forest reserve act.

Разнообразието на релефните форми в България се доказва с присъствието на
системите от карстови форми в страната. Град Шумен попада в карстов район, който може
да бъде основа за разработване на модел за изучаване на карстовите форми в страната.
Целта на настоящата разработка е да се предложи модел за изучаване на карстови
територии при обучението по география и икономика в VІІІ клас, в класна и извънкласна
среда, при прилагане на интерактивни методи. Предмет на изследването е обучението по
география и икономика за изучаване на карста и карстовите форми в VІІІ клас. Обект на
изследване са учебната програма, учебниците, методите и формите на обучение за карста
и карстовите форми в VІІІ клас.
Основен нормативен документ на процеса на обучение по география и икономика в
VІІІ клас е учебната програма (2004). В ядро 3. – Географска картина на света, Стандарт
2. – Характеризира специфичните особености на природата на континентите, обяснява
причините за тях и прави заключения за зоналността като основна географска
закономерност, при Балкански полуостров като основни нови понятия по теми се посочва
понятието „карстови форми“.
В ядро 4. – География на България, Стандарт 1. – Характеризира географското
положение на България и нейния природен облик; обяснява необходимостта от опазване и
рационално използване на природните ресурси на България, в контекст и дейности се
изброяват възможности за наблюдаване на природни обекти в родния край и отбелязване
на резултатите в бланка; представяне на особеностите на природната среда в пейзажи и
схеми; както и посещение на защитени територии.
Следователно учебната програма не конкретизира очаквани резултати на ниво
стандарт и тема във връзка с изучаване на карста и карстовите форми. Те следва да
присъстват, с оглед пълнотата на характеристиката на релефа на Европа, Балкански
полуостров и България и важното значение на карстовите форми за развитието на
стопанството и устойчивото развитие на териториите. Предложените дейности в учебната
програма не се конкретизират за карстовите територии, а се дават общо за природната
среда.
Учебниците по география и икономика за VІІІ клас, чрез които се реализира
учебната програма са с автори Н. Димов и колектив (2009) и Р. Пенин и колектив (2009).

17

Материалът е разработен по проект РД-08-253 „Теоретико-методологичен модел на обучението по
география и интерактивно образование”
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При учебното съдържание за релеф на Европа и в двата учебника не се застъпва
разглежданата проблематика.
При учебното съдържание за Балкански полуостров в учебника на Н. Димов, в
темата „Планински и равнинни земи“ при географското описание на Динарските планини
по отношение на скален строеж и дейност на външните земни сили се въвежда
съдържанието на понятието „окарстяване“ чрез посочване на типичните белези и се
прилага понятието „карстови форми“, като за него в речника на използваните понятия е
дадена дефиниция (2009, с. 154). Посочените понятия се онагледяват чрез макет и фотоси
и поясняват чрез текст (2009, с. 185).
В учебника на Р. Пенин при темата „Релеф и полезни изкопаеми“ в минимален обем
се представя информация за карстовия релеф и за областта Карст. Карстовите форми само
се изброяват, а не се обясняват. Въз основа на предложения основен, допълнителен текст
и апарат за онагледяване, учениците не придобиват съдържателна основа за усвояване,
прилагане и оценяване на понятията за карст и карстови форми на Балкански полуостров.
При учебното съдържание за релеф на България и в двата учебника се представя
недостатъчна информация за същността, особеностите, териториалното разпространение и
значението на карста и карстовите форми в страната.
Следователно при разработване на модела на обучение се налага разширяване и
надграждане, както на учебната програма, така и на учебното съдържание в учебниците за
карст и карстови форми.
Учебната програма и учебниците по география и икономика за VІІІ клас
предполагат прилагане на методи и формите на обучение за усвояване на учебното
съдържание за карста и карстовите форми. Въз основа на въпросите и задачите в
учебниците при учебното съдържание за релеф на Балкански полуостров и България
предполагат се преобладаващо се прилагат традиционни методи въз основа на
логическите операции за сравняване, доказване, обобщаване и оценяване на особеностите
на релеф в общ план. Традиционните методи се отнасят към три основни групи, въз
основа на източника на информация – словесни, нагледни и практически. От тях
преобладават словесните методи: беседа и разказ и нагледните методи: работа с
географска карта и графични изображения. Посочените методи предполагат използване на
групова и индивидуална форма на работа.
При разработване и прилагане на модела на обучение за системата от методи и
форми се налага нейното надграждане и разнообразяване за прилагане в класна и
извънкласна среда.
Анализът на учебната документация, методите и формите на обучение за изучаване
на карста и карстовите форми показва, че са на лице съществени пропуски и се налага
оптимизиране на процеса на обучение
чрез разработване на модел за тяхното
интерактивно изучаване.
Моделът за интерактивно изучаване на карстовите територии се състои от следните
основни компоненти: цели, учебно съдържание и дидактическо ситуиране (Фиг. 1).
Модел за интерактивно изучаване на
карстови територии

Основна цел

Учебно съдържание

Дидактическо
ситуиране

Фигура 1. Компоненти на модела за интерактивно изучаване на карстови територии
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Основната цел на модела за интерактивно изучаване на карстови територии се
свързва с усвояване на система от знания и формиране на система от умения,
компетенции, модели на поведение и отношения за изучаване на карстови територии на
примера на Шуменско плато.
В основата на системата от знания по разглежданата проблематика се открояват
знанията за карст, карстов процес, карстови форми и карстови територии на територията
на ПП „Шуменско плато“.
Системата от умения се състои от следните основни групи: умения за получаване на
информация, умения за интерпретиране на информация; умения за представяне на
информация и умения за генериране на информация.
Уменията за получаване на информация за карстовите форми и карстовите
територии се отнасят до използване на различни източници: научна литература,
образователни табла в ПП „Шуменско плато“, топографска карта, разговори с експерти от
ПП „Шуменско плато“.
Уменията за интерпретиране на информация се свързват с описание на карстовите
форми и терени, обясняване на начина на образуване на карстовите форми, сравняване и
групиране на карстовите форми, формулиране на изводи във връзка с възможностите за
стопанско усвояване на карстовите форми и др.
Умения за представяне на информация са за изработване на схеми и макети на
карстови форми, както и създаване и защита на туристически маршрут в карстови
територии.
Уменията за генериране на информация се отнасят до създаване на пейзажи на
наблюдаваните карстови форми по маршрута, създаване и защита на презентация и
научно съобщение, изготвяне и защита на учебен проект на тема: Уникалността на карста
в природен парк „Шуменско плато“.
Тясно свързана със системата на уменията в модела е системата на компетенциите и
моделите на поведение, която включва: компетенции за оценяване уникалността на
карстовите форми и необходимостта от опазването им и компетенции за вземане на
решения при представяне и защита на маршрут в карстова територия. Съдържателната
основа на модела предлага добри възможности за формиране и усвояване на система за
демонстриране на модели на поведение в извънкласна среда при посещение на защитена
карстова територия и оказване на първа помощ при нещастен случай или природно
бедствие в карстова територия.
Системата от ценностни отношения и предпоставките за тяхната проява в модела се
реализира въз основа на ценности и провокиране на тяхната осъзната изява в процеса на
обучение за: оценяване на уникалността на карста в Шуменско плато, осъзнаване на
необходимостта за неговото опознаване и проява на активна гражданска позиция за
неговото опазване.
В основата на учебното съдържание за реализиране на модела стои система от
основни понятия, свързани с карстовите форми в Шуменско плато (Фиг. 2).
Комплексът от карстови форми се състои от повърхностни и подземни карстови
форми, които се проучват от учениците и се наблюдават се при разработване на
туристическия маршрут. При повърхностните карстови форми се отчита най-голямо
разнообразие при въртопите и валозите. Пещерите, като представител на подземните
карстови форми на територията на Шуменското плато за многобройни (34), но само две от
тях са частично проучени.
Дидактическото ситуиране за прилагане на разработения модел се състои от
система от методи и форми на обучение, които се осъществяват в класна и извънкласна
среда.
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Карстови форми в
Шуменско плато

подземни

повърхностни

пещери
●„Бисерна“
●„Тайните
понори“

кари

понори

ували

въртопи
●фуниевидни

бигорни
езера

валози
●елипсовидни

●кладенчовидни
●блюдовидни

●бъбрековидни
●коритовидни

Фигура 2. Система от основни понятия за карстовите форми в Шуменско плато

В класна среда се прилагат следните методи: изработване на писмен географски
текст (научно съобщение); мозъчна атака; лекция и мултимедийна презентация,
представена от експерт от ПП „Шуменско плато“; разработване и защита на туристически
маршрут.
научно съобщение

мозъчна атака

лекция и
презентация

разработване на
туристически
маршрут

Фигура 3. Система от методи за реализиране на модела за интерактивно изучаване на
карстови територии в класна среда

Научното съобщение за същността на процесът на окарстяване, карстовите форми и
карстовите територии се представя при тема „Релеф на Балкански полуостров“. Това
съобщение е продукт на екипна форма от 3-5 ученици. Елементите на интерактивност се
прилагат при проверка на неговата достоверност по време на теренната практика при
обхождане на туристическия маршрут в ПП „Шуменско плато“.
Мозъчната атака се осъществява при темата „Релеф на България“ и е на тема:
„Познай формите на карста“, като формата на организация на дейността на учениците е
индивидуална. Има за цел актуализацията на знанията на учениците за различните
карстови форми, придобити при разработване и представяне на научното съобщение.
Лекцията се представя от експерт от ПП „Шуменско плато“ и е на тема: „Карстови форми
в природния парк“. Нейното продължителност е 15-20 минути при тема „Дунавска
равнина“. Съпроводена е с мултимедийна презентация за визуализиране на карстовата
територия.
Разработването на туристически маршрут на тема: На поход из защитената карстова
територия на ПП „Шуменско плато“ е по зададени параметри, във връзка с
продължителността, достъпността, безопасността и има за цел да отразява най-пълно
уникалността на карстовите форми в Шуменско плато. Формата на представяне и защита
на туристическия маршрут е мултимедийна презентация, в следствие на работа в екип.
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В извънкласна среда се реализират следните методи: работа с топографски карти и
рекламни материали в дирекцията на ПП „Шуменско плато“, теренна практика, изложба и
ателие „Млад карстолог“.
работа в дирекция на ПП
„Шуменско плато“

теренна практика

ателие „Млад карстолог“

изложба

Фигура 4. Система от методи за реализиране на модела за интерактивно изучаване на
карстови територии в извънкласна среда

Работата с топографски карти, рекламни материали и представяне на видеофилми се
осъществява в дирекцията на ПП „Шуменско плато“, което спомага за запознаване и
избор на обекти, които да бъдат включени в туристическия маршрут.
Теренната практика се реализира в извънучебна време и цели обхождане на
предложените в маршрута обекти с цел заснимане на карстовите форми, проверка на
последователността на разположение на обектите и достоверността на информацията от
научните съобщения за тях.
Резултатите от теренната практика се прилагат в дейността на ателие „Млад
карстолог“, в което се изработва макет на карстовата територия на Шуменско плато под
вещото ръководство на преподавателите по география и изобразително изкуство от СОУ
„С. Доброплодни“ и ШУ „Еп. Константин Преславски“. Друга форма на представяне на
резултатите от интерактивно изучаване на карстовите територии в извънкласна среда е
организиране на изложба с авторски пейзажи на учениците от карстовите форми и терени
на Шуменското плато.
Разработването и прилагането на модела за интерактивно изучаване на на карстови
територии (на примера на Шуменско плато) при обучението по география и икономика в
VІІІ клас способства за:
- Осъзнаване от учениците на важното значение на карстовия процес и карстовите
форми и реализиране на повишен интерес към тяхното изучаване.
- Засилване на мотивационната страна на процеса на обучение, чрез прилагане на
географските знания и умения, свързани с карста и реализиране на система от
компетенции, модели на поведение и ценности за неговото използване и опазване.
- Опознаване на природното разнообразие на родния край и формиране на
екологична култура у учениците за опазване на неговата природна среда и на защитени
карстови територии.
- Демонстриране на адекватно поведение и популяризиране на активна гражданска
позиция при посещение на защитени карстови територии.
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МОДЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ИНТЕРАКТИВНИ ДЕЙНОСТИ В
ИЗВЪНКЛАСНА СРЕДА18
MODEL ZA VKLYUCHVANE NA STUDENTITE V INTERAKTIVNI DEINOSTI V
IZVANKLASNA SREDA
Росица Владева, Николинка Станчева
A MODEL FOR STUDENT INVOLVEMENT IN INTERACTIVE ACTIVITIES IN
OUTDOOR EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Rositsa Vladeva, Nikolinka Stancheva
Abstract: The model is based on an experiment to involve students at Shumen University “Episkop
Konstantin Preslavski”, department "Geography and Biology" and "History and Geography" in the
celebration of the 145th anniversary from the birth of the eminent Bulgarian geographer Prof. Anastas
Ishirkov in the village named after him. It includes a variety of activities for the students, like repping a
presentation about his life, submitted of presenting an open lesson during the celebrations in the
community center of the village with students of all ages, all of them related to improve the gaining
knowledge about Prof. Anastas Ishirkov’s contribution to the geographical science.
Keywords: interactive activities, outdoor educational environment, geographic education

В условията на динамични промени и ускорена глобализация българското общество
изисква от образователната система да подготвя компетентни, адаптивни, иновативни и
мотивирани кадри. Основните негативни констатации към висшето образование са към
слабата практическа приложимост на придобитите от студентите предимно теоретични
знания, незадоволителните професионални компетенции на голяма част от тях,
недостатъчната гъвкавост и умения за работа в екип, ниската мотивация за прилагане на
професията и слабата нагласа за продължаващо обучение.
Един от аспектите за частично преодоляване на част от тези проблеми в процеса на
обучение на педагогически кадри в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
в специалностите „География и биология“ и „История и география“ е включване на
студентите в дейности с интерактивен характер в извънкласна среда.
Целта на настоящата разработка е да анализира значението на дейностите на
студентите в извънкласна среда и да сподели опита от тяхното прилагане за изработване
на модел на обучение.
В последните години свободното време на учениците се превръща в огромен резерв
за пълноценното личностно развитие на учениците, което изисква да се интегрира грижата
за неговото организиране като специфична образователна и възпитателна практика и част
от системата за учене през целия живот. Това налага анализиране на дейностите за
неговото уплътняване, които се реализират в нетрадиционна среда извън класната стая.
Същността на дейностите на учениците и студентите в извънкласна среда се
свеждат до целенасочени дейности, които се провеждат извън разписа на занятията и
извън учебната сграда, но се ръководят от обучаващата институция. В процеса на тяхната
организация и реализиране могат да се включат и допълнителни материални и кадрови
ресурси, което способства за взаимодействие с различни институции.
В педагогическата литература се отбелязва важното място, което заема
„извънкласната и извънучебна работа“ (Петров, 2001, с.286) в системата на организационни
форми на обучение, в която дейността в извънкласна среда се определя като участие в
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Статията е разработена по проект РД-08-253 „Теоретико-методологичен модел на обучението по
география и интерактивно образование”
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„извънкласни и организационни форми на обучение“ (Андреев, 2001, с. 304) или „външни
форми на обучение“ (Радев, 2005, с. 408).
Значението на дейностите, провеждани в извънкласна среда се свеждат до наличие
на условия за развитие на редица специфични умения, които имат съществено значение
поради факта, че се срещат с хора със сродни интереси, които развиват чувство за
колективна отговорност и умение за справяне в нетипични ситуации, които не могат да се
усвоят в класна среда. Това способства за сплотяване и промяна на общуването при
изпълнение на съвместни задачи и развива умения за работа в екип при тяхното
разпределение, както и повишава мотивацията за изпълнение на нови дейности.
Дейностите, провеждани в извънкласна среда в училищата се активизират в
последните години и основно се свеждат до „зелени училища“, учебни екскурзии,
училищни празници и разнообразни по дейността си клубове. Основен катализатор за този
вид дейности са националните програми на МОМН, които за 2013 година са: „Училището
– територия на учениците“, „С грижа за всеки ученик“, „Роден език и култура зад
граница“, „Ученически и студентски практики“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“.
При голяма част от дейностите своето място трябва да намерят и студентите от
педагогическите специалности. За да могат да проявяват съответните компетентности при
тяхното провеждане, студентите е необходимо да притежават теоретични знания и
практически умения за различните видове дейности в извънкласна среда.
Моделът за включване на студентите от специалност „География и биология“ и
„История и география“ в интерактивни дейности в извънкласна среда е разработен и
приложен по повод честването на 145 години от рождението на професор Анастас
Иширков в едноименното силистренско село на 17.04.2013 г.
Съдържателните основи на модела на обучение се свързват с проучване от
студентите на няколко модула:
- природо-географски и социално-икономически особености на Силистренска
област;
- природо-географски особености, периоди на историческо развитие, население и
поминък на село Професор Иширково;
- живот, етапи на научно и професионално развитие, публикации и принос в
географската и историческа наука на професор Анастас Иширков.
Етапите на разработване и реализиране на модела за включване на студентите от
специалност „География и биология“ и „История и география“ в интерактивни дейности в
извънкласна среда са подготвителен, практически и оценъчен. В отделните етапи
студентите реализират екипна форма на работа за реализиране на разнообразни дейности.
В подготвителния етап проучват научна литература по обособените съдържателни
модули; извършват предварителна подготовка на открития урок, за изработване на
презентационни материали и викторина за живота на професор Иширков.
Дейностите в практическия етап се свеждат до реализиране на три вида прояви,
обединени като интерактивни – научни, организационни и културни (Фиг. 1).
Научните интерактивни прояви се отнасят до открит урок пред учениците и
учителите от Основно училище „ Св. Климент Охридски“, преподаватели и студенти от
катедра „География и методика на обучението по география“ на ШУ „Еп. Константин
Преславски“, представители на кметството и читалище „Просвета“ и научна конференция.
Целта на открития урок на тема: „Село с духа на професор Иширков“ е: да се
разработи ново учебно съдържание, което да се реализира в извънкласна среда и да
провокира формиране на патриотични ценности като любов към родния край и поклон
пред великото дело на Анастас Иширков.
В реализирания по този начин процес на обучение важно значение има
взаимодействието между обучаващия и обучаваните, като обичайната класна среда се
заменя с нова среда за обучение, която се реализира в непринудена атмосфера, учениците

252

имат повишена мотивацията за учене, чувстват се партньори с желание за
експериментиране и сътрудничество.
Интерактивни
дейности

Научни прояви
• открит урок
• научна конференция

Организационни
прояви
• откриване паметна
плоча • поднасяне цветя
паметник летци
• участие в училищно
тържество

Културни прояви
• изложба книги
• кулинарна изложба
• посещение къща селски
бит

Фигура 1. Видове интерактивни дейности в извънкласна среда

В урока се съчетават както традиционни методи (работа с текст, с илюстрации, с
карта, със статистически данни), така и интерактивни методи (изработване на
мултимедийна презентация, провеждане на викторина за получаване на обратна връзка).
Реализираната форма на работа е екипна, като съдържателните основи на модела се
прилагат при разработване на презентация за особеностите на Силистренска област и
мястото на село Професор Иширково в нея, за жизнения, творчески и обществен принос
на А. Иширков в съкровищницата на географската наука. За постигане на по-добър
контакт с аудиторията и установяване за познавателния ефект от предложената
информацията в презентацията, студентите прилагат викторина с тестови въпроси, които
се избират на произволен принцип и се разработват с помощта на компютърен софтуер.
Втората научна проява се свързва с участие на студентите в научна конференция,
посветена на приноса на професор Иширков в географската наука. В нея университетски
преподаватели от Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, Русенски университет
„Ангел Кънчев“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ анализират различни
аспекти от живота и делото на основоположника на българската география проф. Анастас
Иширков.
Към групата на интерактивните дейности, представени чрез организационни
прояви се отнася участие на студентите в тържество за откриването на паметна плоча за
професор Иширков с представители на кметството, община Силистра, ШУ „Еп.
Константин Преславски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Поднасянето на цветя на паметника на летците – Павел Петрович Лелеко, Леонид
Иванович Лебедев и Дмитрий Петрович Филипенко, загинали в близост до селото на 14.
ІХ.1943 г. е съпътствано с беседа на един от изследователите на историята на селото – Г.
Великов.
Участието в училищното тържество, посветено на професор Иширков е заедно с
ученици и учители от СОУ „Сава Доброплодни“ град Шумен, читалище „Просвета“,
Основно училище „Св. Климент Охридски“, ЦДГ „Детелина“ и двата клуба на пенсионера
и инвалида в селото. Чрез активно участие в посочените организационни прояви
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студентите се приобщават към гражданското общество и се идентифицират като
последователи на делото на професор Иширков.
При реализиране на интерактивни дейности, изразени чрез културни прояви
студентите се запознават с различните творчески аспекти на дейността на професор
Иширков. За това способства организираната изложба от негови научни трудове,
докосващи се до различни аспекти от научната и изследователската му дейност: град
София през ХVІІ в.; географски бележки за България; характерни черти на градовете в
царство България; обяснителни бележки към картата на Александър Хаджи Русет от 1843
г. на България, Тракия и Македония, считана за първата българска географска карта и др.
Чрез изложбата студентите се убеждават в богатия душевен свят на професора, като се
докосват до документи от личната кореспонденция между него и Константин Иречек и
виждат част от книгите от личната му библиотека, дарени на Ловешкото читалище
„Наука“, което доказва друг аспект от неговата дейност – дарителската.
Към културните прояви се отнася посещение и дегустация на местни специалитети
от кулинарната изложба на тема: „От трапезата на баба“, организирана от членовете на
местното читалище „Просвета“, която показва особеностите на селския бит и демонстрира
етническата толерантност на жителите на селото при представяне на разнообразни
национални ястия.
Посещението от студентите на къщата от селския бит – „Хаджиганкината къща“,
създадена като музейна експозиция от нейната собственичка, доказва силата на
българския дух и желанието за предаване на националните ценности на бъдещите
поколения. Запознаването на студентите с особеностите на селския бит способства за
формиране на чувство за национална принадлежност и патриотизъм.
През оценъчния етап от реализиране на модела на обучение се провежда анкетно
проучване за установяване отношението на студентите към приложените интерактивни
дейности в извънкласна среда.
Анкетираните студенти, участвали в анализираните научни, организационни и
културни прояви са 50 на брой и са от ІІІ и ІV курс на специалностите „География и
биология“ и „История и география“ на ШУ „Еп. К. Преславски“.
Две от айтемите в анкетата изискват посочване на най-важните за студентите
национални и географски ценности, които могат да се реализират в извънкласна среда. Те
разграничават като най-важни национални ценности: любов към родината (11,07 %),
гордост от българско историческо наследство (10,88 %), познаване на българска култура
(9,65), познаване на родови корени (9,37 %), връзка с родния край (8,42 %), любов към
природата (7,95 %), познаване и участие в националните празници (7,85 %), познаване на
български фолклор (7,76 %), гордост от националните герои (7,47 %), познаване делото на
изявени български учени (4,35 %) и др.
При определяне на най-важните за тях географски ценности се открояват – уважение
към основните човешки права и свободи (10,83 %), зачитане на културното и езиково
многообразие (10,27 %), мирно съжителство с други етнокултурни общности (10,46 %),
зачитане на традиции и религиозни празници на различни етноси (8,58 %), толерантност
към религиозни различия (7,74 %), интерес към другите култури по света (6,62), познаване
и зачитане делото на видни географи (6,06 %), хуманно отношение към различните етноси
и етнически групи (5,78 %), съпричастност към проблемите на бежанци, емигранти и
малцинствени групи (5,59 %), утвърждаване на основните демократични и национални
ценности (5,50 %) и др.
При отговор на айтемата за сравняване на условията за реализиране на интерактивни
дейности с цел формиране на ценности в класна и извънкласна среда, над половината от
студентите (58,45%) определят, че извънкласната среда предоставя
по-добри
възможности за формиране на ценности в обучението по география.
Относно възможностите за реализиране на дейности в извънкласна среда, студентите
ги определят като недостатъчни и посочват примери за работа по национални програми и
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проекти, екскурзии и тематични клубове. Като едни от основните причини за
недостатъчното присъствие на дейностите в извънкласна следа, студентите посочват
полаганите много усилия и труд от страна на учителя при тяхното реализиране, наличието
предимно на морални стимули и липсата на материални такива.
Преобладаващото мнение на студентите от включването им в интерактивни
дейности в извънкласна среда във връзка с честване на 145 години от рождението на
професор Анастас Иширков е положително и всички изразяват желание за повече такива
дейности.
В заключение можем да обобщим, че моделът на приложените интерактивни
дейности за включване на студентите в извънкласна среда способства за увеличаване на
тяхната педагогическа компетентност с оглед на запознаване и оценяване на:
- значението на интерактивните дейности и разнообразните варианти за тяхното
прилагане в извънкласна среда;
- обогатяване на педагогическия арсенал с нови организационни форми и
интерактивни дейности;
- овладяване на умения за творческо прилагане на усвоените знания;
- проектиране на дейности в извънкласна среда при обучението по география и
икономика за формиране на патриотични и географски ценности и предизвикване на
интерес към изучаваното учебно съдържание.
Разработените и приложени интерактивни дейности в модела са една малка част от
дейностите, които могат да се реализират в извънкласна следа, за да оползотворят
свободното време на учениците, да им покажат още много страни от красивия свят на
България, географската наука и големите български географи. За това е нужно преди
всичко посвещаване на географията, желание за работа и предизвикване на студентите да
не бъдат „пасивни наблюдатели“, а „участници“ в съвременните измерения на
географската наука.
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА КИПЪР
SAVREMENNI АSPEKTI NА OBRАZOVАNIETO V REPUBLIKА KIPAR
Поля Йорданова
MODERN ASPECTS OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF CYPRUS
Polya Yordanova
Abstract: Traditionally, education stands high in the scale of values of the Cyprus citizen.V study
by pollster MBM, pupils and their parents placed him among the values of the family and the Cypriot
friendship. Because of this is very sensitive to the educational system and the quality of education. He
also believes that society is a source of wealth is not capital, and knowledge.
Reforms in the National Programme for the Development of School Education and Training (20062015) are the most radical since 1991 g.Definirani are taking measures with deadlines for
implementation, resource and legal provision.
For school test is the growth of scientific information and the increasing dynamism in relation to
personal neya.Uchilishteto ceases to be only a place to learn, but becomes a social institution, where he
learned how to uchi.Usvoyavaneto of mental learning techniques is more important task than just
absorption of ready sets of knowledge, because learning is the work of all human life, not just school.
Keywords: education, Cyprus, Reforms in the National Programme, school, learning
techniques

Традиционно образованието стои високо в ценностната скала на кипърския
гражданин. В изследване на социологическата агенция МBM, учениците и родителите им
го поставят сред ценности като семейството и приятелството.
Затова кипърецът е много чувствителен към образователната система и качеството
на образованието.
Реформите в Националната програма за развитие на училищното образование и
възпитание (2006-2015) са най-радикални след 1991 г. Дефинирани са като мерки със
срокове за реализиране, ресурсно и нормативно осигуряване.
За училищното образование изпитание е нарастването на научната информация и
динамичността в личностно отношение към нея. Училището престава да бъде единствено
място, където се учи, а се превръща в социална институция, където се учи как да се учи.
Менталните техники за учене е по-важна задача, отколкото самото усвояване на
готови масиви от знания, защото ученето е дело на целия човешки живот - не само на
училището.
В класическото училище човек се разглежда като „инертен инструмент,
изпълняващ точно определени задачи, а неговата индивидуалност и мотивация не са
важни”.
Съвременното училище в Кипър и учениковата личност обаче са ориентирани към
настоящето: технологиите се сменят много бързо, учениците в редица области конкурират
по информираност учителите, информационните технологии служат за социална промяна,
а учителите нерядко са по-назад в познаването им от някои ученици.
Ученето е инструмент за разкриване капацитета на хората, взети индивидуално и в
екип; като учеща се организация генерира знание и ноу-хау.
Основен предмет на дейност на училището е ученето-правене на иновации в
собствената си среда, за по-ефективно училище; създаване на мениджмънт на ученето на
организацията.
За учещото(се) училище изграждането на цели и идеали е ключов момент,
придаващо устрем и ориентация към бъдещето.
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Визията на съвременното училище е немислима без определяне качеството на
образованието, управленските концепции акцентуват върху знание, компетентност, лична
инициатива, самоорганизиция, екипност и др. Всичко това е свързано с подобряване
културата на образование, учителския капацитет, съвременните образователни технологии
и др.
Мениджмънтът трябва да е ориентиран към учене на култура на екипност и се
осъществява в диалог мeжду учителите.
С експериментирането и въвеждането на качествено нова система на заплащане на
труда на учителите в Кипър (около 3000 евро за младши учител) се постига и поддържа
динамично равновесие и хармонизация на интересите при тристранното сътрудничество,
високо качество на образователните услуги, а кипърското образование намери своето
достойно място в европейското образователно пространство.
Интеркултурното образование показва уважение към различието, присъстващо в
класната стая, обогатяване общуването между културите с цел хармонично съжителство
между тях и трансформиране на личността. Този вид образование намира конкретен
съдържателен и методически израз в учебниците и учебните тетрадки и тези
интеркултурни елементи би трябвало да са опора за педагогическо творчество на учителя.
Ролята на образованието в Кипър се определя от задачите към членството на
страната в европейските структури, както и от принадлежноста към демократично и
правово общество и пазарна икономика.
В съвременния свят образованието се налага като най-важния фактор за осигуряване
на ново качество на икономиката и увеличаване влиянието на човешкия капитал за
изграждане на едно добре подготвено и можещо общество на знанията.
Осъществените напоследък промени
са относително добра основа за понататъшното развитие на образователната система, способна да се конкурира с развитите
страни и да се интегрира равностойно в европейското образователно пространство.
Ефективната работа с ученици изисква разбиране, уважение и отговорност към
културата на етническата група, към която принадлежи ученикът. Това особено много
важи след приемането на страната в Европейския съюз. Децата и техните семейства идват
в класната стая с определена култура, която дава смисъл на живота им: правила, които
организират техните психически и социални взаимодействия. Педагогическият екип на
всяко училище е обучаван да бъде чувствителен към културната основа на детето и
семейството, която тя играе в детското развитие.
Културата е вкоренена в емоционалното обвързване на хората и ръководи техния
морал и естетически системи, тя е манталитет и се отразява в/у действията им, определя
представата за стойностен човек. Тя въздейства на стила на учене на децата, на
ценностната им система и на „Аз-образа” като цяло.
Една добра образователна система трябва да уважава и включва културните
различия – такава е кипърската програма. Задачата на индивида е да използва културната
връзка като средство за постигане на пълен синхрон и пълноценно разгръщане на
личностния потенциал. Културата може да повлияе на възприемането и поведението.
Етническите групи може да споделят стереотипи, които да влияят на собственото
възприемане и другите групи. Затова са актуализирани учебните програми и държавните
стандарти за учебно съдържание чрез придобиване на вярна информация за културните
групи, чрез преодоляване на институционалните и персонални предразсъдъци. Тук от
особена важност е и въпросът за подготовката на учителите за работа в мултикултурна
среда, с оглед преодоляване на стереотипите в училище.
Културните връзки може да обогатят дейностите, създадени да улесняват детското
общуване, език, творчество, психическото, социално и емоционалното развитие.
Програмите повишават всяко лично развитие. Децата имат правото и потребността да
усвоят всички необходими умения за включване в обществото, където да имат сигурност
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при реализирането на собствени решения и постъпки, по този начин да се чувстват
значими и пълноценна част от това общество.
Водещата роля на учителя е важно условие за пълноценно партньорство със
семейството. Учителите преминават през серия от квалификации и курсове, където много
добре са запознати с формите на сътрудничество със семейството на чуждестранните
деца.
Интеркултурното образование подпомага децата да развият загриженост за другите
около тях, уважение и оценяване на индивидуалните културни различия.
За целта са подложени на съдържателен анализ всички учебници и учебни помагала
и са отстранени съществуващите дискриминационни елементи от учебното съдържание,
както и се засилва непрекъснато интеркултурният акцент.
Предразсъдъците и дискриминационното поведение няма да изчезнат, ако не им
обръщаме внимание, защото може да се направи грешният извод, че това е поведение на
мълчаливо съгласие. В добре организирана мултикултурна образователна среда децата,
пребиваващи на територията на Кипър растат по-свободни, по-радостни, по-знаещи! Те
могат да приемат приликите и разликите в многоликия живот на хората и в конкретни
поведенчески прояви.

Фиг.1 Схема на образователната система на Република Кипър[1].

Училището, в сътрудничество с останалите власти, поема задължението да създава
постепенно онези условия, които осигуряват за учениците следното:
• Околна среда и качествени педагогически услуги, които осигуряват развитието на
свободни, здрави и цялостно изградени личности.
• Хигиена и сигурност на помещенията и инсталациите, пригодени към нуждите на
всички ученици, включително и учениците със специални потребности.
• Предоставянето на услуги и програми за издигане на здравето и психологическа
помощ и подкрепа.
• Предоставяне на превантивни и терапевтични програми за справяне с училищните
неуспехи, функционалната неграмотност и обучителните трудности.
• Издигане на взаимното уважение.
• Насърчаване на редовното обучение и намаляване на отсъствията.
•Прилагане на училищната дисциплина по начин, съвместим с достойнството на
ученика като човешко същество и съгласно съдържащото се от Конвенцията за правата на
детето в ратификационните закони от 1999 г. и 2000 г.

258

• Ученикът/ученичката има правото, но също и задължението да участва във всички
прояви на училището (включително екскурзии и групово черкуване), освен ако специално
съобщение или решение на Директора определя нещо друго.
• Ученикът/ученичката има право да гласува и да бъде избиран/а в ученическите
съвети [ 6 ].
Цел на Министерството на образованието и културата по въпроса за
цивилизационното възпитание и образование е нормалното интегриране на всички
ученици кипърски турци и чужденци в кипърската образователна система, без да има
деление на групи по националност.
С цивилизационното възпитание и образование се цели:
• Предлагането на подсилени и разнообразни програми за изучаване на гръцки език
от децата на завърналите се в родината емигранти и чужденци, за по-ефикасен контакт и
нормално ин-тегриране в обществото.
• Защита на свободите и правата на всички членове на кипърското общество от
всякаква расова дискриминация и тенденции на социална изолация.
• Повишаване на качеството на предоставяното образование на чуждоезичните деца
Програма за ускорено изучаване на гръцки език [1].
На чуждоезичните ученици, които се обучават в началното училище, се предоставя
увеличено време за изучаване на гръцки език при сутрешното обучение.
Успоредно с това функционират специални групи за преподаване на гръцки език на
ученици от трети страни и на търсещи убежище, в следобедното обучение, от
допълнителните образователни центрове.
Въз основа на взетото решение за премахване на институцията на ученика-слушател
е възприет стандартът за интегриране на чуждоезичните ученици в общите класове,
съобразно тяхното образователно/познавателно ниво и с равни права и задължения с
останалите ученици.
От учебната 2008/2009 се прилага пилотен проект, за да стане възможно
оценяването му и с перспектива да се разшири приложението му по-нататък – това е
програма за ускорено изучаване на езика от чуждоезични ученици в 16 общокипърски
училища (гимназии – лицеи – технически школи), в които са съсредоточени голям брой
чуждоезични ученици.
За прилагането на ускорената програма за преподаване на гръцки език се променя
аналитичната програма на чуждоезичните ученици с малко или никакви познания по
гръцки език, с цел да им се даде необходимата езикова подкрепа на две различни нива,
начинаещи и такива, които не са начинаещи.
Тези ученици се изваждат от определени предмети, участието им в които се счита
като особено проблемно или не толкова необходимо, какъвто е например старогръцки
език, религия, история.
Времето за преподаване на тези предмети по класове е следното:

Фиг. 2 Технически школи [2]

Най-голям брой часове се определят за изучаването на новогръцки език, а
предметите по история и поведение награжданина и религия са основата на гражданското
възпитание и морал на учениците.
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Понеже в техническите школи не се изучава старогръцки език, а за история се дава
само една учебна единица, чуждоезичните ученици се изтеглят и от предмета новогръцки
език, така че общо ускорените предмети да се преподават най-малко в 6 учебни единици в
седмицата.

Фиг. 3 Предмети на преподаване в гимназии и лицеи [1]

Чуждоезичните ученици, които се обучават във вечерни гимназии, имат възможност
да участват в ускорените уроци по гръцки език в допълнителните специализирани
образователни центрове, в следобедните часове, преди да започнат занятията във
вечерните гимназии. Най-подходящо за ускорените уроци се счита времето между 15:00 ч.
и 17:00 ч. за четири следобеда, съгласно програмата за функциониране на центъра
(понеделник, вторник, четвъртък, петък).
Във вечерната гимназия на гр. Ларнака (фиг.3) през настоящата учебна година
действа пилотна програма за ускорено изучаване на гръцки език, която е валидна за 16
училища за сутрешно обучение.
За разделянето на учениците на две нива – начинаещи и не начинаещи – се дават
есета за владеенето на гръцки език в началото на септември, за да се установи степента на
познания по гръцки език. За начинаещите продължителността на ускорените уроци е две
учебни години, докато за не начинаещите е една година.
Необходимостта от втората година за ускорено изучаване се установява със
съответна оценка в края на учебната година.
За състава на групите за ускорено изучаване на гръцки език се подбират ученици,
които са по-напреднали, по възможност от един и същи клас, така че да има еднаквост и
възможност за създаването на програмата по часове. Ако това не е възможно на практика,
тогава се събират ученици от втори и трети клас на гимназията и втори и трети клас на
лицея, за които се дават еднакъв брой часове за уроците, от които се изваждат тези, които
ще изучават гръцки език.
Учениците от първи клас на гимназията и първи клас на лицея образуват
самостоятелни групи за ускорено изучаване на гръцки език. В случаите, когато се счете за
целесъобразно да се съберат ученици от всички класове, учениците от първи клас на
гимназията и първи клас на лицея се обучават в уроците по ускорено изучаване на гръцки
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език в равен брой часове с учениците от втори и трети клас на гимназията и втори и трети
клас на лицея.
По-конкретно учениците от първи клас на гимназията имат 7.5 часа седмично заедно
с учениците от втори и/или трети клас на гимназията, вместо 8 часа (фиг. 4).
Учениците от първи клас на лицея имат 4 часа, заедно с учениците от втори и/или
трети клас на лицея вместо 8 часа. Подразбира се, че никой чуждоезичен ученик не остава
извън класа. Тези ученици се включват в групи в зависимост от нивото им и независимо
от времето на постъпване в училището.

Фиг. 4 Структура на учебните предмети в гимназиите [7]

Понеже по понятни причини – имиграция, адаптиране към нова обществена среда,
различия в нивото и програмите, различие в предметите за даден клас, ненавременното
пристигане и загуба на учебно време – чуждоезичните ученици срещат сериозни проблеми
при интегрирането им и приспособяването към новата училищна среда, счита се за
разумна тактиката за разпределянето им с тяхно съгласие в един клас по-долу от този, за
който възрастта и познавателното им ниво позволяват.
По този начин се очаква, че те ще покрият по-леко пропуските в познавателното
ниво и ще се даде възможност да изучават гръцки език, така че следващата учебна година
да се включат хармонично заедно с другите деца в съответния им клас. В случаите, когато
се забелязват много големи езикови пропуски или чуждоезичните ученици са на поголяма възраст (над 20 годишни), тогава те се насърчават за обучение във вечерните
гимназии, където условията за самите тях са по-благоприятни и ще им се даде възможност
за ускорено изучаване на гръцки език в следобедните часове в специализираните
образователни центрове.
Съпоставяйки възрастта на чуждоезичните ученици с класовете за включването им в
лицея в зависимост от познавателното им ниво, в първи клас на лицея се приемат ученици
на възраст от 16 до 18 години, във втори клас от 17 до 19 години, а в трети клас на лицея
може да се обучава ученик до 21 годишна възраст, и това само в изключителни случаи,
след одобрение от съответната по-висша власт.
В Кипър функционират държавни и частни начални училища.
В зависимост от броя на преподавателите във всяко отделно начално училище се
различават: едноместни, двуместни, триместни и многоместни училища. Когато броят на
учениците в едно училище е по-малък от 15 се предприемат действия за сливане на две
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или повече начални училища за създаването на едно по-голямо районно начално училище
[1].
В случаите на сливане държавата осигурява транспорта за учениците, които идват от
други общини в районните училища.
Целодневно обучение има в някои училища, които работят на доброволен избор от
октомври до май, с допълнителни четири следобедни часове за децата от четвърти, пети и
шести клас, четири пъти седмично до 16:00 ч. Сутрешните учебни програми се запазват и
се работи въз основа на действащите правилници за началното училище.
В седмичната следобедна програма се включват четири учебни часа на преподаване
и изпълнение на домашните задания, четири учебни часове за подсилено преподаване и
осем учебни часа за преподаване на изборни предмети по интереси (английски език,
компютър, музика, гимнастика, изкуство, чертаене и технологии). Броят на учениците в
група варира от 8 до 32, в зависимост от предмета и характера на учебната единица [2].
Часовете за работа на училището са от 7:45 ч. до 13:05 ч. Дневния режим в
началното училище е с 40-минутни учебни часове с три междучасия с обща
продължителност 40 минути. Часовата програма за всички начални училища и за всички
класове е обща.Преподават се следните предмети: гръцки език, математика, религия,
история, география, наука, английски език, изкуство, музика, физическо възпитание,
домашен бит, чертаене и технологии.
За децата, чийто майчин език не е гръцкият и нивото на знание на гръцки език не им
позволява да участват успешно по отделните предмети, училището осигурява
допълнителна помощ за изучаване на гръцки език. Училището осигурява също така
психологическа подкрепа на деца, които имат нужда от такава помощ.
На децата се възлага ограничена домашна работа, която помага всяко дете да твори
повече и да развива различни умения.Що се отнася до ученическата чанта,
препоръчително е да съдържа само книгите, които децата ще използват по предметите в
програмата за конкретния ден, за да се избегне прекомерната тежест. Книгите, които не са
необходими следва да останат или в училище или вкъщи. Родителите се насърчават да
проверяват системно чантата на децата, така че тя да съдържа само необходимите книги за
всеки отделен ден.
Децата в началното и средно училище носят училищни униформи.
Преподавателският колектив на училището, в сътрудничество със сдружението на
родителите, решава за вида на облеклото, което ще носят учениците на всяко отделно
училище.
Директорът и личният състав на всяко училище се грижат за сигурността на децата
по време на присъствието им в училище. Сдружението на родителите поема годишните
застраховки на децата в застрахователно дружество, което подбира по строги критерии. За
покриване на застраховката всяко дете със записването в училище плаща на сдружението
на родителите определена сума.
Целите и задачите на допълнителните образователни центрове вървят заедно с
политиката за развитие на държавата и по-широките цели на Министерството на
образованието и културата за предоставяне на възможности за живот и образование на
всички граждани.
Главната им задача е всестранното развитие на личността на всеки човек и
социалния, икономически и културен напредък на гражданите, на общността и на
обществото като цяло.
Допълнителните образователни центрове започват да функционират през 1960 г. с
провъзгласяването на Република Кипър, главно в провинцията.
През 1974 г. те разширяват дейността си и в градовете и сега покриват всеки ъгъл и
свободен район на Кипър, като предоставят възможности за допълнително образование на
хиляди лица на и над 15-годишна възраст.
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Допълнителните Образователни Центрове, в усилията си да задоволят правото на
безплатно участие на различните лица със специфични потребности, организират всяка
година специални групи, в които се обучават неграмотни, инвалиди, осъдени, глухи,
психично болни, деца на затворници, пенсионери и т.н.
Също така се предоставят възможности за изучаване на гръцки език от понтийски
граждани, децата на репатрирани кипърци и на кипърски турци, както и възможности за
изучаване на турски език от кипърски гърци.
Средното общо образование предлага шестгодишна програма за обучение за
ученици на възраст от 12 до 18 години. В гимназията главната ориентация е за общо
хуманитарно образование. Обучението в гимназията е задължително за първите три
години – до възраст 15 години. В лицея образователната система е по-гъвкава, с разни
направления, в зависимост от влеченията, уменията и интересите на ученика. Обучението
в гимназията е задължително до завършване от ученика на гимназиалния цикъл или до
навършване на петнадесет години възраст, независимо от това, кое от условията ще
изпълни първо[1].
Средното образование в държавните училища
се предоставя от държавата
безплатно. Учебниците, които се издават от министерството на образованието и културата
или се изпращат от Гърция (издание на ОЕДВ) се предоставят на учениците и
преподавателите безплатно. Министерският съвет има власт да предвижда със свое
решение и безплатен транспорт за учениците, които живеят далече от училището, или да
им отпуска специална добавка.
Един от основните стълбове, на които се опира структурата на кипърското средно
образование (образование втора степен) е знанието на чужди езици, за да може учениците
от Кипър да опознаят други култури и други народи и да оценят и уважават собствения си
принос към историческото развитие. Поради това на учениците в гимназията се
преподават два чужди езика (английски и френски).
Всяка година през юни за всички ученици се провеждат годишни (за преминаване в
горен клас) или окончателни (за завършване на гимназията) изпити, върху определен
материал, който се съобщава на учениците и обхваща 1 / 2 до 2/3 от преподадения
материал.
Предметите, по които в трите класа на гимназията се полагат изпити са новогръцки
език, история, математика и природни науки (физика, химия, природознание).
Ученик, който изостава по един или повече предмета в края на учебната година, се
явява на писмен и устен изпит през септември. Писменият изпит предшества устния.
Ученикът се оценява, че не е успял на изпита през септември, ако средната оценка на
писмения и на устния изпит е под 10.
Ученикът повтаря в същия клас през септември, ако не е успял по Новогръцки език и
математика или ако не е успял по три или повече предмети, или ако неоправдано не се е
явил на допълнителните изпити през септември.
Чрез серия от мерки, Министерството на образованието и културата се стреми да
създава демократично организирана училищна система, в която различието и
мултикултурното естество на нашето общество да изпъкват като елементи на
обединението, тържеството и творческото съзидание, като възможност за вза-имно
разбирателство и взаимно уважение. В този смисъл, Министерството възприема като
основна цел на инфраструктурно образование, всички учащи да обогатяват своите
познания за живота, опита и стойността на другите, да опознаят световните ценности и да
отхвърлят стереотипите и предразсъдъците.
Освен това тези принципи ще създадат условия за мирно съвместно съществуване и
благополучие не само в Кипър, но и в многонационална Европа, както и в целия свят.
Министерството на образованието и културата възприема принципа да предостави
равни възможности за достъп, участие и успех в началното училище на всички учащи, без
изключение, като предварително условие за равно участие в обществените процеси.

263

Училището зачита правото на свобода на мисленето, на съзнанието и на религията.
Родителите или законните настойници имат право да направляват децата си по
гореизложеното по начин, който отговаря на развитието на способностите им.
Правото на изява на религията или на убежденията на ученика се подчинява само на
ограниченията, които са определени със закон и са необходими за запазване на
обществената сигурност, обществения ред, общественото здраве и обществените нрави
или на свободите и основните права на другите.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО
KOMPETENTNOSTI I KOMPETENTSII V OBUCHENIETO
Боянка Димитрова
JURISDICTION AND COMPETENCE IN TRAINING
Boyanka Dimitrova
Abstract: The paper review the condensed essence of the concept of competence and related
competencies. Outlines the general features of competence as a characteristic of the individual. Special
attention is paid to professional competence
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new situation, integrative quality, problem solving, values, behavior effectively, standards, key
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През 1973 г. в статията си “По-добре тестване на компетенции, отколкото на
интелигентност” американският психолог Дейвид МакКлиланд стигнал до извода, че
измерването на коефициента на интелигентност не подсказва нищо за работата, за която
се наемат хората и по никакъв начин не може да гарантира доколко човек ще бъде
успешен на конкретната професионална позиция. С идеята да се отличат добрите
изпълнители и служители постепенно психолозите от консултантската къща
McBer&Company очертават образа на хората, които имат необходимите характеристики за
„успешност”, които те наричат „компетенции”.[1] Преди това терминът „competence” е
използван в статията на Р. Уайт „Motivation recomsidered: the concept of competence” през
1959 г. В течение на времето, подобно на други характеристики и термини, понятието
„компетенции” намира приложение в други сфери, в т.ч. и в сферата на образованието.
В литературата има различни твърдения за произхода на думата компетентност – от
латински – competentia, от английски – competence или competency. Както стана вече ясно,
през 60-70 те години на ХХ век терминологията се въвежда в западната литература, а през
80-те – и в руската. Постепенно понятието компетентност измества понятието
квалификация, което на съвременния етап не изразява в най-пълна степен различията в
подготовката и възможностите на професионална реализация. През определен период в
широкото обществено пространство е съществувало разбиране за близостта на
компетентност и способност, но способността е индивидуално-психологическа
способност, която е необходимо, но недостатъчно условие за изпълнение на определена
професионална дейност. На съвременния етап се възприема разбирането, че понятието се
отнася до устойчиви отличителни личностни черти и характеристики, които
определят изпълнението на определена задача. Всъщност компетентността не е
притежаваните знания и умения сами за себе си, тя обхваща цялата съвкупност от
знания, умения, навици и подходящи поведения, демонстрирани в конкретни работни
ситуации - т. е системата на усвоените знания и формираните навици и умения не е
просто когнитивна съвкупност, а има своите операционалнотехнологични съставки - от
мотивационен, етичен, социален и поведенчески тип. Компетентността са обобщени
способи за дейност, които са приложими в различни сфери на дейност, независимо от
предметната област, в която личността е обучавана. Подобни са определенията на:
- А. Атанасова-Вукова – интегрално личностно-професионално качество,
изразяващо се в готовност и способност за продуктивна социално-професионална дейност
с осигурена възможност за социално взаимодействие [5];
- А. Недкова – възможност на индивида да се справя ефективно в своята среда и да
избира модели на поведение, да въздейства върху обекти и субекти от средата с оглед на
индивидуални и обществени потребности и ценности; компетентността е интегративно
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качество, което включва системни знания и процесуални умения, които позволяват
качествено изпълнение на професионалните задачи, самостоятелно решаване на проблеми
и носене на отговорност; [4]
- Е. Бондаревская и С. Кульневич - „...съвкупност от знания, умения, навици, начин
на действие по определен кръг от предмети и процеси, необходими да се действа според
тях качествено и продуктивно”;[1]
- И. Зимней – база от теоретични знания и практически умения, интелектуално и
личностно обусловен опит; [4]
- Л. Гриценко – притежаване на определени компетентности, съпроводено с
личностното отношение към дейността и предмета на дейност; [2]
- М. Армстронг – „..свойства на личността, знания, навици и ценности, които
подбуждат човек добре да изпълнява своята работа”; [1]
- О. Яригин – практическо насочено взаимодействие на знания, способности и
субективни свойства на личността за постигане на цели в обсега на определени
компетенции [сфера на дейност, област на реализация]; [9]
- Пл. Радев – интегративно свойство на личността, изразяващо се в организиране и
използване на знанията и уменията за вземане на решения и ефективно поведение [4];
- Р. Бойцис - способност на човека да се държи по начин, който „...удовлетворява
изискванията на работата.....за достигане на желаните резултати”. [1]
При опити за обобщаване на определенията на понятието като общи белези могат да
бъдат изведени:
- компетентността има субективния характер – винаги се свързва с конкретен
субект, който е нейн носител;
- компетентността има интегративен характер – включва в себе си знания и умения
от различни предметни области, обобщава и събира във фокус различни видове опит
(интелектуален, социален, познавателен ...);
- компетентността сама по себе си има неалгоритмичен характер и представлява
цялостен акт на дейност (съдържа в себе си цел-мотив, подбор на средства и техники,
планиране на дейност за постигане на решението, изпълнение и рефлексивни
характеристики);
- по правило компетентността е видима/наблюдаема и в определена степен
измерима;
- компетентността подобрява качеството на труда – нейният носител по правило
работи по-добре, по-бързо, по-ефективно;
- компетентността е динамична категория - подходящо поведение се отнася до
конкретни работни ситуации и до обичайно динамичната обществено икономическа и
социална ситуация; т.е компетенциите не само не могат да бъдат постигнати завинаги, но
и напълно - защото те отразяват динамиката на средата; според психолозите
компетентността е по-скоро състояние, а не личностна черта;
- компетентността носи елемент на гъвкавост и мобилност и свойство да се
преобразуват уменията от една професионална област в друга; промените, които
настъпват и развитието/усъвършенстването на компетентностите могат да бъдат както за
сметка на усъвършенстване и развитие на предварително усвоени знания и умения, така и
за сметка на формиране на нови такива и то на базата на взаимодействие на различните
компетентности, които се съчетават в личността – това е изначално предположено от
наличието на способност и мотивация за усъвършенстване в определена предметна
област.
Съществуващите в литературата подходи за определяне на същността на
компетентността, относително познато и широко използвано в обществената практика
понятие, могат да бъдат обобщени в три направления:
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1. Широко използване на понятието в аспекта на широка общо научна осведоменост,
нарича се още цялостна компетентност и в аспекта на обучението се определя като
комплексна културнодидактическа структура.
2. Компетентност, определяна в конкретно специализирано научно направление, с
висока степен на конкретизация на правомощията, които носи.
3. Компетентност, определяна от професионално-приложна гледна точка –
определяна още като компетентност, която е необходима за професионално изпълнение на
служебните задължения и пълномощия.
ЕЛЕМЕНТИ НА
ПОНЯТИЕТО
КОМПЕТЕНЦИЯ (по
Хуторски)

фиг. 1. Елементи на понятието компетентност

Можем да оприличим компетентността на “айсберг” – има видима част [знания,
умения] и невидима част [ценности, нагласи, мотиви, личностни характеристики].
Ценностните нагласи, мотивите, съвкупността от личностни характеристики всъщност
оказват решаващо влияние на поведението, което „показва” видимо степента на
компетентност на отделната личност.
Присъединяваме се към становището, че компетентностите се формират не само и не
толкова в училищна обстановка, но и под въздействието на цялостната
културнообразователна ситуация, в която живее и се развива ученикът [въздействие на
семейство, приятели, медии и пр.].[3]
Предлагайки два варианта на съдържателната структура на понятието, отдаваме
своето предпочитание на тълкуването на Б. Спенсър, поради по-категорично изразеното
включване на ценностната ориентация на личността (фиг. 2).
В съвременната образователна практика понятието компетентност има ключов
характер поради:
- факта, че обединява в себе си интелектуалната и практическа страна на
образованието;
- има комплексен характер – обединява групи едносмислови знания и умения,
които гарантират успешна реализация в широкообхватни области на обществената
практика;
- разглежда същността на образователния процес от гледна точка на постигнати
стандарти на изхода.
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фиг. 2. Съдържателна структура на понятието компетентност [по 1]

В литературата – строго научна и популярна – няма ясно и еднозначно
разграничаване на понятията компетентност и компетенция; в практическата им употреба
много автори ги използват като синоними. Анализът на понятийното съдържание на двата
термина обаче показват, че макар и в една насока, те на практика позволяват да се отдели
общото и индивидуалното.
Компетентността е проявената способност и успешно проявено съчетание,
съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения за постигане на резултати (желани
нива на представяне) в дадена професионална роля; тя е развита чрез познание - учене и
опит, чрез натрупване на знания и формиране на умения. Компетентността включва
персоналното отношение на личността към дейността, тя означава, че освен налични
знания, умения и опит, налице е теоретично-приложна подготвеност и нагласа за
използването им. В системата на училищното и университетско образование това често се
определя като ключови компетентности, изграждането на които ще позволи на учащия
успешно да изпълнява своите настоящи и бъдещи социални роли (Приложение 2).
От психологическа гледна точка компетентността е качество на личността,
определящо нейното активно поведение и характеристика на поведението. В стремежа да
се оцени степента на компетентност се използва понятието компетенция.
Компетенцията е практическо единство от реализирана компетентност, критерии за
поведение и използвани ресурси на личността.
Хуторски А. В. определя компетентността като владение на определени
компетенции, изразяващи личното отношение към предмета на дейност, а компетенцията
като съвкупност от взаимосвързани качества на личността (знания, умения, навици,
способи на дейност), нормативно изисквани по отношение на определена дейност или
процес и необходими за качествена продуктивна дейност по отношение на същите. [8].
Я. Мерджанова приема, че компетентността се отнася към трудовото поведение и
дейност, а компетенцията – към конкретно работно място и чрез нея се разграничава една
професия спрямо друга, защото компетенцията фиксира правомощия.[1]
Компетенцията се разглежда и като измерима способност на даден човек да действа
качествено и резултатно за справяне с конкретни проблеми, събития или задачи, които
възникват в конкретна ситуация и област (учене, работа и т.н.). Изказано по друг начин
компетенцията предполага нещо предварително зададено (съвкупност от качества на
личността, овладени способи за дейност, навици) и изисквано по отношение на определен
кръг предмети и необходими за качествена и продуктивна дейност.
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Промяната на ситуацията на приложение автоматически променя изискваната
компетенция – т.е компетенциите са динамични. Друга особена характеристика на
компетенцията е, че тя определя способността за ефективно действие и в случаи, когато
липсва конкретно усвоено и отработено умение. И това ги отличава от умението като
елемент на образованост. Докато умението се проявява като владеене на способи за
изпълнение на определени действия, компетенцията е владеене на цялостната ситуация и
от това следва, че компетентният човек може да действа продуктивно - дори и в моменти,
когато липсва усвоено и отработено умение той разработва свой способ и изход от
ситуацията, създава ново умение. Компетенцията е в процеса на интегриране на знания и
умения от различни научни дисциплини, на различни видове опит, в т.ч. и личностен, на
теория и практика и интегрирането им в едно качествено ново цяло за решаване на
определени проблеми.

фиг. 3. Формиране на компетенции

Още определения, които показват по-силно изразения практически характер на
компетенцията, дават В. Байденко, 2004 (готовност и способност да се действа
съобразно деловите изисквания, методически организирано и самостоятелно решаване
на професионални проблеми и задачи), Н. Галямина и В. Байденко, 2004 (способност и
готовност за приложение на знанията и уменията при решаване на професионални
задачи), С. Фролова, 2010 [знание в действие; способност за приложение на знанията от
една сфера в друга], А. Недкова, 2011, 2012 (способност за последователно изпълнение на
серия от задачи при творческо съблюдаване на определени стандарти; умение за
практическо приложение на знанията при решаване на стандартни задачи в реални
ситуации).[4]
Стана ясно и не подлежи на съмнение фактът, че компетентността, изразена в
съвкупността от компетенции, е метапредметно образование – т.е тя се формира не чрез
обучението по един учебен предмет, а в общото образователно пространство на
изучаваната съвкупност от учебни предмети, и е съчетана с личностния учебен, социален
и личностен опит. В това пространство се съчетават репродуктивните и развиващи
функции на обучение – от една страна, чрез изучаването на предмета/явлението всяка
дисциплина в засилен акцент реализира режима знания – умения - навици и от друга – от
събирането на тези относносително по-прости режими, на базата на ясно и точно системно
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прилагани междупредметни връзки, в едно цяло, се формира качествено нов режим на
изразена развиваща функция на усвоеното познание. Важно е да се знае, че при
конструиране на дизайна на интегралното образователно пространство се запазва
важността и целостта на предметното учебно съдържание, като усилията са в посока
целенасочено усилване на междупредметните връзки с оглед пресъздаване на цялостен
фрагмент от природната, културна, социална или техническа реалност. От дидактическа
гледна точка основното предимство на обособеното интегрално образователно
пространство е в структурирането на цялостно педагогическо съдържание, което
стимулира интелектуалното развитие на обучаемите като ги предизвиква да използват
специфични методи и техники на проучване, анализ и обобщение от различни
частнонаучни области за осмисляне/решаване на реални проблеми. Постига се целта за
превръщане на учащия се в субект на познавателна и учебна дейност.
Богатото многообразие на човешката компетентност, изразена чрез конкретни
компетенции, може да бъде групирано по различни критерии.
Специално внимание обръщаме на професионалната компетентност, в
разбирането за която Г. Пирьов обособява 2 компонента – теоретичен и приложен.
Недкова (2011) определя професионалната компетентност като „неразделна комбинация
от знания и умения по специалността .....; методологически умения, личностна и социална
компетентност”. Професионалната компетентност определя възможността и качествените
характеристики не само на извършваната професионална дейност, но и на
осъществяваното взаимодействие в професионалната сфера.
Поддържаме разбирането, че професионалната компетентност представлява
съвкупност от определени професионално-педагогически компетенции, обезпечаващи
готовността му за професионална дейност. Професионалната компетентност е продукт на
целенасочено обучение, но не следва автоматично от него, а е продукт на съчетание от
предпоставено обучение и саморазвитие и самоусъвършенстване на индивида, от
обобщения, произтичащи от неговите обучения и дейност и личностен опит.
Компетентността се проявява чрез конкретни проявления „тук и сега”, но в своята
същност обобщава много умения и нагласи.
социално-психологически-готовност за
решаване на професионални задачи

предметна

базови
компетенции в
професионал-ната
компетентност
на учителя

комуникативна

способност за професионална
самореализация

общопедагогически-психологопедагогически
и методически

фиг. 4. Съдържание на базовите компетенции в професионалната компетентност на учителя

Професионалната компетентност се свързва с действен способ за съществуване и с
личностна рефлексия и според изследвания на Методическата лаборатория по география
на Московски институт за отворено образование (МИОО) през 2008 г. професионалната
педагогическа компетентност има следната структура:
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фиг. 5. Съдържание на професионалната педагогическа компетентност

В заключение трябва изрично да се подчертае, че формирането на необходимите за
успешна социална реализация компетентности далеч не е въпрос само на училищното или
университетско образование. В сферата на формалното образование се формират т.н
„университетски” или „училищни” компетенции, които са в основата на личностното
развитие и просперитет. Те са базови за динамично развиващо се общество и затова са
определени като ключови. Тяхното развитие обаче продължава и се развива в звената на
неформално образование; чрез възможностите на самообразование и саморазвитие се
допълват и надграждат основите, поставени в регулираната образователна система.
Приложение 1
Таблица на областите на учителска компетентност (по Ф. Перенуд, 1)
Област на
Конкретно проявление
компетентност
Организиране и
-познание за дадена дисциплина, нейното съдържание в обучението и неговия
вдъхновяване на
превод чрез целите на обучение;
-работа върху причините за забележките към учениците;
учебни ситуации
-работа върху произхода на грешките и препятствията в обучението;
-конструиране и планиране на мероприятия и на дидактически поредици;
-ангажиране на учителите в изследователска дейност и познавателни процеси.
Ръководене на
-създаване и ръководене на проблемни ситуации, съобразени с възможностите
прогреса в
на учениците;
-създаване на лонгтюдиален поглед върху целите на начално училищно
обучението
обучение;
-установяване на връзки с подтеории за дейностите в обучението;
-наблюдаване и оценяване на учениците в ситуациите на обучението;
-периодична равносметка и вземане на решения по напредъка.
Замисляне и
-ръководене на хетерогенността на дадена група/клас;
изпълняване на
-разширяване на управлението на класа, премахване на препятствията;
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различни
мероприятия за
развитие
Включване на
учениците в
тяхното обучение
Работа в екип

Участие в
управлението на
училището
Информиране и
включване на
родителите
Използване на
новите технологии;

Отправяне на лице
към професията и
етическите дилеми
на професията;
Ръководене на
продължаващо
повишаване на
лична
квалификация.

-цялостна подкрепа, работа с ученици с големи затруднения;
-коопериране на взаимодействиета на учениците, прости форми на взаимно
учене.
-предизвикване на желание за учене, изясняване на връзката със знанието,
смисъла на учебната работа и развитие на възможностите за самооценяване;
-договаряне с учениците, функциониране на съвет на учениците;
-представяне на избираеми дейности;
-подпомагане на дефинирането на лични проекти на учениците.
-създаване на проект на екип, представянето му;
-мотивиране на работна група, ръководене на събрание;
-формиране и подновяване на педагогически екип;
- съпоставяне и комплексен анализ на сложни ситуации;
- ръководене на кризи и междуличностни конфликти.
-изготвяне и обсъждане на проект за училищно учреждение;
-ръководене на училищни ресурси;
-координиране с училищните партньори;
-участие на учениците с организирането и развитието на училището;
-компетентности за работа в цикъл на обучение.
-вдъхновяване на събрания за информиране и обсъждане;
-ръководене на беседи;
-включване на родителите във валоризирането на конструираните знания.
-използване на логиката на официалните документи;
-използване на дидактическия потенциал на логиката в отношения с целите на
обучение;
-дистанционно комуникиране;
-използване на мултимедийни средства в преподаването;
-компетентности базирани на технологична култура.
-предотвратяване на насилието между ученици в училището;
-борба срещу предразсъдаците и различни форми на дискриминация;
-участие в поставяне в действие на правилата, засягащи дисциплината в
училище, санкциите, оценяване на поведението и отношение към живота на
общността.
-познание за изясняване на собствената практика;
-собствена оценка на нивото на компетентност и създаване на програма за
продължаващо квалификационно развитие;
-обсъждане с общността от колеги;
-включване в задачи на професионални сдружения;
-участие в повишаване на квалификация на колегията.

Приложение 2
Видове ключови компетентности (интерпретация по С. Степанов)
вид
значение на формирането и
изразява се в ....
Обезпечава цялостния процес на ... определено ниво
на езикова
универсална/
обучение и образование и лежи в грамотност, на математико логическа
общокултурна
основата на всяка социална роля. грамотност.
Обезпечава
успешната
учебна [навици за
реализация на субекта като учещ
учебна дейност]
се в най-широк смисъл
Обезпечава
общуването
и ... определено ниво на владеене на
социалното и между културно родния и чужд език, основни познания и
комуникативна
взаимодействие
умения, свързани с етика, психология и
естетика, култура на поведението, ИКТ.
Всеки
индивид
в
своето ... познаване и използване на законите за
съзнателно битие е субект на собствен интерес и защита; за съотнасяне
правова
правни отношения.
на задължения и права в общественото и
лично битие.
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икономическа
социалнополитическа
семейна

професионална

Готовност и способност за
включване
в
икономически
отношения - като потребител и
предприемач.
Поемане на ролята на субект на
икономически
и
правни
правоотношения.
Способност за изпълнение на
бъдещи (съпруг, родител) и
настоящи (син/дъщеря, внук,
брат/сестра) роли.
Способност да се ориентира
професионално и да формира
начална
професионална
подготовка.

... ориентация в съвременната пазарна
икономика.
... адекватна ориентация в съвременната
политико-икономическа ситуация.
... знание за нормите на семейния живот,
семейното стопанство/ домакинството, за
формиране и разходване на неговия
бюджет.
... основни обобщени знания за
професиите и изискванията, които те
поставят;
начална
професионална
ориентация.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД МЕЖДУ ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 5-8 КЛАС ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА
СРЕДСТВАТА ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
VAZMOZHNOSTI ZA INNEGRALEN PODHOD MEZHDU IZOBRAZITELNO
IZKUSTVO I GEOGRAFIYA I IKONOMIKA V 5-8 KLAS PRI IZUCHAVANE NA
SREDSTVATA ZA VIZUALNA KOMUNIKATSIYA
Евгени Кръстев, Пенка Русева
POSSIBILITIES FOR INTEGRATET APPROACH OF FINE ARST AND GEOGRAPHY
AND ECONOMICS IN GRADES 5-8 IN ACQUIRING VISUAL COMMUNICATIONS
SKILLS
Evgeni Krastev, Penka Ruseva
Abstrac: The authors investigate the potential of the curriculum and teaching and learning process
for integrated approach to acquiring visual communications skills. The respective concepts are formed in
teaching Fine Arts and known only as "symbols" in Geography and Economics. The authors' motivation
for the present study is based on the assumption that teaching will benefit if the concepts of the different
types of signs are specified in Fine Arts classes through geographic examples and in their Geography
classes students use the whole variation of terms for the types of signs.
Keywords: integrated approach, visual communications, Fine Arts, Geography

В условията на глобализация във всички сфери на живота – стопанска дейност, наука
изкуство, образование и др. хората търсят начини и средства за ефективна комуникация,
чрез която бързо да преодоляват границите от различни езици, култури, етноси и
националности. Един от тези начини е визуалната комуникация – общуване, при което
основна роля се пада на различни видове средства за визуална информация и комуникация
- икони, пиктограми, символи, идеограми, тематични знаци и др.
Анализите са върху учебните програми и актуалните учебници 5-8 клас по Изобразително
изкуство с авторски колектив Мариана Мойнова и др. издателство „Азбуки, Просвета” и
по География и икономика с авторски колектив Румен Пенин и др. издателство „Булвест”.
Резултатите от анализа на учебните програми и учебници във всеки клас от 5 до 8 по
Изобразително изкуство показва, че знанията за визуална комуникация са представени в
отделни дялове (теми), които се изучават главно във втория учебен срок. По География и
икономика те съпътстват обучението във всяка тема – отнасяща се за общотеоретичния
курс в 5 клас и регионалните курсове 6-8 клас, защото са свързани с основния метод – в
географската наука - картографския и съпътстват обучението с географската карта като
средство и ресурс. И при двата предмета може да се приеме, че знанията за визуална
комуникация са цел и средство на обучение. Анализът на учебното съдържание по
изследваните предмети в 5-8 кл. показва, че водеща роля при разкриване на понятията,
свързани с визуалната комуникация има Изобразително изкуство. По География и икономика те присъстват имплицитно и най-често за различните видове знаци се използва
понятие „условни знаци”. Авторите са мотивирани от предположението,че обучението ще
спечели, ако учителя по География и икономика използва термините за видовете знаци,
които учениците системно изучават в 5-8 клас по Изобразително изкуство.
В същото време учителя по Изобразително изкуство може да използва примери за
различни видове знаци, с които учебното съдържание по География и икономика
изобилства. Иначе, изискването за интегрален подход остава на равнище учебна програма
и всеки учебен предмет „върви по своя тунел”.
Целта на изследването, в смисъла на горепосоченото е да се търсят възможности за
трансфер на знания и умения(дейности) между двата учебни предмета, да се осмислят
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общи подходи в процеса на усвояване на средствата за визуална информация и
комуникация, с оглед подобряване на учебните резултати.
На входа на 5 клас, учителя по география ще може успешно да приложи интегрален
подход, ако е информиран за следните основни понятия по Изобразително изкуство, които
се включват в системата „визуална информация и комуникация”знае тяхното съдържание:
Визуалната комуникация означава общуване чрез образи, чрез нея се преодоляват
в условията на глобализация езиковите бариери, култури, етноси и националности. При
общуването, основна роля имат различните видове изображения – знаци (символи). Те са
средствата, чрез които се осъществява комуникацията, заместват обекти, процеси и
дейности и дават информация за тях.
Знак. От определенията за понятието „знак” произтичат изводи за знака като отношение (релация) между три елемента, които се приемат като триадичен модел, включващ :
знак – известен като означаващо, знакова форма, знаконосител, символ, репрезентамент;
обект – известен като означаемо, денотат, десигнат, референт;
интерпретант – известен смисъл, референция.
Този модел е най-разпространен и се приема като класически в семиотиката като
наука за знаците.
Знакова система. Знаците се групират в знакови системи - организирано множество
от знаци, които образуват цялостност.
Според критерия „начин на продуцирането (на възникването) им” знаците се
поделят на естествени и изкуствени (конвенционални). За естествени се приемат знаците,
които са възникнали по естествен път от природата (жива или нежива). Те не са
продуцирани от определен адресант. Изкуствените знаци са известни още като конвенционални (приети по споразумение). Те са всички знаци, които са продуцирани съзнателно и
преднамерено с цел да бъдат разчетени в даден социум, т.е. с комуникативна цел.
Друга класификация е съобразена с критерия „отношение между знака (репрезентамента) и обозначавания обект (денотат, референ). В определения си вид тя включва
включва – икона, индекс, символ.
В най-широк смисъл „икона” се приема като изображение, образ, лик, което
представя своя обект по сходство. Иконичният знак няма пряка връзка с референта си ,
но е в отношение на подобие с него, повече или по-малко копие на референта си. Той
показва не най-съществената, а най-разпознаваемата характеристика на обекта.
Понятието „икона”, „иконизиране” произлиза от старогръцки, което означава образ.
До края на XX в. комуникацията все повече се визуализира или по-точно се иконизира.
Използват се като синоними понятията „визуализация” и „иконизация”.
С навлизането на компютрите във всекидневната дейност на хората много от
компютърните програми се създават, за да се интерпретира информацията образно,
„иконично”. Създава се т.н. изкуствена (виртуална) действителност, която е водеща във
визуалната комуникация.
В друга класификация на знаковите системи се включват пиктограми, идеограми и
условни знаци (символи).
Терминът пиктограма произлиза от латински, където „pictur” е „рисуван”, а
“gramma” e “буква”. В пиктографското писмо означава рисунка, писмен белег, който
съответства на дума. Появили са се още в праисторическо време по скали, варовикови
блокове, съдове от глина и др. Те документират създаването на човешката култура.
Днес пиктографските знаци се възприемат като изображение, свързано с образ на
непосредственото наблюдение, отразено върху някаква материя – дърво, камък, кожа,
хартия и др. Пиктографията се възприема като картинопис и означава още картинен
шрифт. Пиктограмата достига до потребителя посредством рисуването. Тя съответства
на реалните предмети от действителността.
Пиктограмата като една ог графичните форми за представяне на информация,
изпълнява следните главни функции :
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- да представят количествени характеристики. Пиктограмите от този вид са
стълбовидни диаграми, графики и др. Характеризират се с простота образност на
представяната информация, поради което бързо се възприемат и запомнят. Фактите, които
се представят чрез този вид пиктограми трябва да удовлетворяват признаците
„метричност”(да могат да се изразяват количествено), „изразимост” и „дискретност” ;
- да показват местоположението на обекти. Вербалното, словесно съобщение
предшества създаването на пиктограми от този вид. Появата им е обусловена от
необходимостта бързо и точно да се информира разноезичния потребител, но не само
него, тъй като помага да се възприема информацията много по-бързо от надписите. В
зависимост от връзката с денотата този вид пиктограми биват : асоциативни - (вилица,
лъжица – за заведение за хранене) ; асоциативно-конвенционални - (зачертана цигара –
забрана на тютюнопушенето); конвенционални (пътен знак).
Терминът идеограма произлиза от гръцки, където „idea” е “представа”, а “gramma”
означава „писане”, писмен знак, който означава понятие, а не звук като буквите.
Идеограмното писмо е това при което образите получават преносно значение за разлика
от пиктографията, при която предметите се рисуват.
В идеограмата има предварителна уговорка, която трябва да бъде известна и на
зрителя. Според тази уговорка идеограмата може да има прилика с въображаемата фигура,
която наподобява.
Към идеограмите могат да се отнесат и т.н. тематични кодове. Те присъстват в
илюстрованите списания, където отразяват съдържанието на статията. Без да са
информативни, те са много изразителни и представляват своеобразна метафора на текста.
Предназначението им е бързо да насочват потребителя към интересуващата го информация. Имат приложение и в телевизията, (БНТ, BTV) където информацията достига побързо до зрителя чрез синтезиран тематичен образ, който дублира словото на говорителя.
Символ произлиза от гръцката дума „symbol”, която означава условен писмен знак.
Това е абстрактна форма на отражение и фиксиране на знанията на човека, стилизиран,
абстрактен знак който служи като основен признак, белег на понятие, идея, чувство,
поведение, комуникация, природни дадености.
Символите се създават, развиват се и отмират. Те са създадени от човека като елемент
на познание и са свързани с потребността за съхраняване и предаване на информация.
Символът е свързан със своя обект само с предварителна уговорка, т.е. има
конвенционален характер, без който се приема за безмислица.
При изобразяване на символа, може да присъстват някои белези на отразявания
обект, т.е. в някои случаи те не са напълно условни знаци. Например, воланът в емблема
на автомобилен завод.
Следователно, съдържанието на символа може да се приеме в двупластов план.
Единият съдържателен пласт съотнася символа с моделирания обект, както в случая с
волана, а другият го съотнася опосредствено, метафорично или алегорично с обекта.
Например, везната като символ на справедливост.
Изображенията имат следните функции: декоративна, представяща, организираща,
интерпретираща, трансформираща.
Изображението има декоративна функция, когато е предназначено да засилва
интереса към текста.
Представящата функция е осъществена, когато текстът се разбира с помощта на
изображението.
Организиращата функция – когато изображенията предават по-голяма нагледност на
отличителните черти на обектите и тяхната взаимовръзка, например картите.
Интерпретиращата функция, осъществяваща се чрез схеми, диаграми, полигони,
графи и др., се използва с оглед разбирането на труден текст.
Трансформиращата функция на изображенията е с преносно значение - визуални
метафори и метоними.
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Графичен дизайн. Предметът на графичния дизайн се предопределя от предмета на
приложното направление на графиката. Графичният дизайн е дял от графиката, свързан с
проектиране и реализиране на средства за визуална комуникация .
Обект на проектиране и организация е следната система от знаци :
а) Визуално-комуникативни средства на фирмената символика, основен носител на
фирмената идентификация - търговска марка, знак, лого, архитектоника, стил на фирмения
шрифт, цвят, етикети, опаковки и т.н., като визуално-комуникативни средства се отнасят
още фирмени рекламни издания (каталози, бюлетини, таблоиди, списания), бизнес-документация и кореспонденция и най-вече плакатът и неговата по-голяма форма – билбордът.
б) Знаци необходими за визуална комуникация на изделията на промишлеността.
Към този елемент се отнася рисунъка върху продукта, графичен знак на производителя
(запазен знак), използваните шрифтове, надписите и означенията, оригинални графични
знаци, пиктограми, идеограми, мнемосхеми и др.
в) Графичен дизайн в социалната сфера, който допринася за осъществяване на
комуникация в транспорта, здравеопазването, образованието, културата, туризма и др.
г) Научно-техническа графика.
Графичните дизайнери използват разнообразен набор от изразни средства за
проектиране на графичния образ – шрифт, форма, цвят, композиция, пространство.
Процесът на създаване на графични изображения от дизайнерите, в това число
графични знаци е неразривно свързан с изискването за добро познаване на изграждащите
ги елементи. Това са: точката, линията, двуизмерните геометрични фигури – триъгълник,
квадрат, многоъгълници, кръг и др. цвят (тон), фактура и др. Всички те са „натоварени”
с различна символика, представи и вярвания.
- Елементите на графичното изображение са носители на графичната мисъл и
представляват азбуката на графичния език;
- Закономерностите при изграждане на графични изображения са предопределени от
особеностите на човешката психика;
- В процеса на графичната дейност, главна организираща роля играе комуникативната цел.
Прегледът на учебната документация и публикациите по проблема показва, че на
входа на системата 5-8 клас учениците имат следните опорни знания и умения за
средствата на визуална информация и комуникация от учебните предмети Изобразително
изкуство и Човекът и обществото:
- Знаците са предмет на обучение по Изобразително изкуство още в 1 и 2 клас. Това
са преди всичко пиктограми (в парка, на спортната площадка, върху табели). Решават се
задачи за създаване на знаци в реалната и въображаема среда – пиктограми за спортове,
емблеми, знаци, изобразяващи предмети от заобикалящата среда;
- В 3 клас и по учебния предмет „Човекът и обществото”се усвояват умения за представяне на географски обекти и процеси чрез неезикови знаци, символи- условни знаци за
полезни изкопаеми, природни и стопански обекти, селища и граници. В 4 клас разпознават
земни форми и природни области по цветове, които също могат да се приемат за символи.
- В 3 и 4 клас и по двата предмета се усвояват знания за символите на България –
герб, знаме. По Изобразително изкуство се формират знания за общуването чрез знаци от
т.нар.”тематични кодове”,и умения да разчитат компютърни знаци и такива върху
мобилни телефони.
- Двата учебни предмета Изобразително изкуство и Човекът и обществото 1 -4 клас
имат своята роля при усвояване на знания за знаците и свързаните с тях умения. Но по
Изобразително изкуство се прилага технологичен подход (последователност, етапност)
при формиране на дейността със знаци (и не само със знаци). Този подход, който е водещ
по Изобразително изкуство може да се приложи и в обучението по Човекът и обществото
като общ модел в дейността по усвояване, както и при създаването на знаци.
- Задачите, със знаци, които учениците решават по Изобразително изкуство са повисоко равнище на самостоятелност, често творчески задачи - представят се чрез знаци
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предмети от заобикалящата среда. Този подход може дa се използва и по Човекът и
обществото, където чрез знаци може да се представят от учениците изучаваните
стопански дейности, фирми, туристически обекти по пътя на туристическите маршрути и
др. с оглед усвояването им.
Още в 3 и 4 клас може да се помисли върху управление на дейността със знаци.
Например, в тази възрастова група е подходяща следната последователност при работа с
знаци – възприемане на знаците, декодирането им и кодиране на информация чрез знаци :
В процеса на четене на знаци:
- възприемане – откриване на знака върху фона; различаване (отделяне на детайлите
му и неговата форма), идентифициране (сравняване с известни за ученика знаци);
- декодиране – съотнасяне на знака към обекта;
- кодиране – създаване на знак или представяне на информация чрез знак.
В настоящия доклад изследването се „стеснява”върху възможностите за интегрален
подход между Изобразително изкуство и География и икономика 5 - 8 клас при усвояване
на знания, умения и ценности за средствата на визуална комуникация предвид
актуалността им при общуването в условията на глобален свят.
Въз основа на анализа на учебните програми и учебниците по Изобразително
изкуство и География и икономика е съставена таблица, данните от която показват, че
формирането на представата за визуална информация и комуникация (5,6,7 кл) и
понятието (8 кл) се формират в обучението по Изобразително изкуство. Тук започва
усвояването но системата понятия „средства на визуална информация и комуникация” знаци, знакова система, символ, икона, пиктограма, графичен дизайн, шрифт, цвят и др.
В таблицата са посочени примери за конкретизиране на тези понятия и в процеса на
обучението по География и икономика. Посочват се примери за дейности с понятията,
най-вече при формиране на общи географски понятия (5 кл) и на единични понятия при
изучаване на континентите, Балкански полуостров и България(6,7,8кл).
Цялостна представа за прилагането на интегрален подход относно средствата за
визуална информация и комуникация дават дейностите по усвояване на системата
географски знания (понятия, закономерности, водещи идеи и др.) за Природа, Население и
селища, Политическа карта и Стопанство, в общотеоретичен (5кл) и регионален аспект(68 кл), както следва:
Природа, природа на компонентите, Балкански полуостров и България
Общотеоретичен блок – 5 кл
- чете и чертае линейни знаци върху контурна карта;
- проследява върху картата маршрути на известни изследователи и откриватели и ги
нанася върху контурна карта(линейни знаци);
- разпознава видове географски карти и елементите им по способите за
картографиране ( символи, пиктограми, линейни знаци, цвят и др.);
- чертае схеми на Земята и движението й около Слънцето; на строежа на Земята;
- изработва карта на разположението на континентите (линейни знаци, цвят);
Регионален блок – 6,7,8 кл
- чете климатограми, хидрограми за природни компоненти (пиктогорами) (5-8 кл);
- изработва хидрограма (пиктограма) (6 кл);
- чете профил на релефа (пиктограма) на континента и океанското дъно(6,7кл),
изработва профил на релефа (8 кл);
- представя върху карта маршрут за пътешествие в С. Америка (линейни знаци,
икони, пиктограми и символи);
- чете карти за полезните изкопаеми на континент и страни (икони?);
- чете карта на климатичните пояси на континент, страни (линейни знаци, цвят,
пиктограми) (6-8кл);
- чете и представя карта на водосборни басейни, главен вододел на континент,
страна (линейни знаци, цвят, пиктограми) (6-8 кл);
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- чете карта на природни зони в континент (6 кл) и изработва карта на природни зони
на континенти Азия, Австралия, Европа(линейни знаци, цвят, пиктограми на растителност
и животински свят) (6-8 кл);
- представя върху контурна карта на Индийския и Тихия океан динамиката на
океанските води, морските пътища(линейни знаци) (7 кл);
Население, население на континентите, Балкански полуостров и България
- разпознава по снимки и рисунки раси, етноси (5-8 кл);
- чете и представя върху контурната карта разпространението на езикови,
религиозни групи и обединения (линейни знаци, цвят)(6-8 кл);
- чете тематична карта за население – картограма, картодиаграма (цвят – нюанси,
растери, точки, линейни знаци, пиктограми) (6-8 кл);
- чете стълбчести диаграми и графики за населението (5 кл), изработва стълбчести
диаграми и графики за населението (пиктограми) (6-8 кл);
- чете и изработва кръгови диаграми за относителния дял на раси, етноси, религии и
др. (пиктограми, символи, цвят) (8 кл);
- представя върху контурната карта на Азия движението на населението - миграции
(картосхема, линейни знаци) (7,8 кл);
- чете и изработва план на селище (пиктограми, символи) (8 кл);
- изработва герб на селището в което живее, на училището в което се учи (5,8 кл);
Политическа карта, политическа карта на континентите, Балкански п-ов и България
- чете политическа карта (линейни знаци, цвят, шрифт) (5-8 кл), представя върху
контурна карта особеностите на политическата карта на континент (6-8 кл);
- чете тематични кодове ОИК, ОПЕК (7 кл) НАТО, ЕС (8 кл);
- представя върху контурна карта административно деление на България (линейни
знаци, цвят, символи) (8 кл);
Стопанство, стопанство на континентите, Балкански полуостров и България
- чете стопанска карта (5 кл ) и изработва върху контурна карта стопанска карта на
континент и страна (пиктограми, цвят) (6-8 кл);
- чете (5 кл) и изработва стълбчеста и кръгова диаграма за отделни отрасли
производства, услуги (пиктограми, цвят) (6-8 кл);
- изработва картосхеми и картодиаграми за делът на различни отрасли – индустрия,
земеделие, услуги в континентите и България (пиктограми, цвят, търговски марки) (7,8 кл).
Авторите считат, че това е само част от възможностите на учебното съдържание на
Изобразително изкуство и География и икономика за взаимодействие при усвояване на
средствата на визуална информация и комуникация. Границите могат да се разширят, ако
учителя целенасочено работи, за да преодолее изолацията на учебния предмет. Това би
активизирало познавателната дейност на учениците, ще повиши интереса към средствата
на визуална информация и комуникация и ще улесни усвояването, защото се включват
допълнителни дейности със знанието – прилагане на знанията за средствата на визуална
комуникация в нова ситуация.
Теоретични аспекти на процеса обучение ни насочва към някои общи походи между
двата учебни предмета при усвояването на тези знания:
- Теорията за поетапното формиране на умствените дейности, според която
разбирането и усвояването на съдържанието на дадено понятие изисква разкриване и
усвояване на условен код. В нашия случай този код са средствата на визуална информация
и комуникация;
- визуализацията върху картата – представяне чрез образ на обекти, процеси и дейности се осъществява посредством средствата на визуална информация и комуникация;
- запознаването с графичния дизайн на учебната книга и усвояването на елементите
му, помага на ученика да организира самостоятелната си познавателна дейност с учебника
и повишава резултатите от обучението;
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- практиката на обучението по Изобразително изкуство да се прилага технологичния
подход и да се развива у учениците творческата дейност - създаване на знаци и символи,
запазени знаци, плакати, лого и др. още в обучението в началния етап, може да се пренесе
успешно и в обучението по География и икономика.
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Приложениe
Таблица 1
Понятия от системата „Визуална иформация и комуникация” и свързаните с тях умения
(дейности)
Клас

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГЕОГРАФИЯ И КОНОМИКА

5 клас

ТЕМА: „Символи и знаци”
Урочна единица:Знаци в историята
Представа
Символ - знак за разпознаване, послания към
зрителя. символи на властта;
Символ – герб на Р. България
Дейности с понятието „символ”
- направете герб – символ на семейството.
- изразете чрез символ думи: слънце, вода, небе,
луна, хълм, дърво, облак, мъгла.
- направете емблема на училището.

Представя природните компоненти чрез
подходящи изображения:
- разпознава знаците за полезни изкопаеми
върху картата;
- получава информация за природата от
различни изображения: снимки, рисунки и др.
изображения

Урочна единица: Знаци във всекидневието
Представа за визуална информация.
Източници: телевизия, кино, вестници, карти,
схеми, скици (международни)
Представа
- знаци-международни и само за дадена страна;- знаци- в туризма, етикети,запазени марки,
знаци върху карта, знаци в ежедневието;
- икона;
- музикални знаци.
Дейности със знаци
- създаване на знак от заобикалящата среда:
района на живеене;
- създаване на знаци за обекти върху картата;
- разказване на история и представянето й със
познати знаци;
- разпознаване на икони върху мобилния
телефон.

- чете знаци(икони) за полезните изкопаеми;
- разпознава знаци(пиктограми) за различни
отрасли на индустрията, земеделието и др.
върху стопанската карта; Нанася върху
стопанската карта отраслите в родния край;
- представя с герб селището, където живее;
- нанася върху политическата карта на света
граници на познати държави(линейни знаци);
- знае тематични кодове за ООН, НАТО, ЕС.

Урочна единица: Шрифт
Представи

- разпознава чрез шрифта в учебника теми,
уроци,смислови блокове ,видове
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- шрифт;
- елементи на шрифта – линии, окръжности,
дъги, точки;
- дебелина на елементите;
Дейности с шрифта
- представяне на думи с различни шрифтове;
- представяне на думи с различни шрифтове с
помощта на компютър.
6 клас

ТЕМА: Печатни изделия – средство за
визуална информация и комуникация
Урочна единица: Графичен дизайн
(оформление) на печатни изделия
Представи
- Визуална комуникация;
- Графичен дизайн на книгата тяло на книгата, корица, обложка, титулна
страница.

Урочна единица: Офорта като
илюстрация на книгата
Представа
- илюстрация

7 клас

текст(основен, допълнителен, пояснителен),
главното и същественото в урока.

разпознава в учебника (учебната книга)
елементите на дизайна (корица, обложка,
титулна стр.); използва знанията при
организиране на дейността си с учебника;

- разпознава видовете илюстрации в учебника –
снимки, графични изображения –
климатограми, хидрограми, кръгови и
стълбчести диаграми и ги използва при
усвояване на знанията за
континентитеорганизира по.

Урочна единица: Художествен
шрифт
Понятия
- Художествен шрифт-развитие на понятието с
видове шрифтове;
- Компютърни шрифтове.
Дейност с компютърните шрифтове
- Разпознаване на шрифтовете;
- Използване на шрифтове за изработване на
проект на надписи върху книга – титулна
страница.

- организира самостоятелната познавателна
дейност с учебника, съобразно шрифтовете.

Урочна единица: Изработване на проект за
рекламен плакат
Понятия
- Реклама
- Плакат
- Билборд
- Афиш
Представа за пиктограма
Дейности с понятията
- създаване на плакат с помощта на познати
знаци и символи;
създаване на плакат и афиш с помощта на
компютър.

- изработва проект за реклама за туристически
маршрут в Ю. Америка;
- изработва проект за плакат за гостуващ танцов
състав от Ю. Африка като ползва познати
шрифтове, знаци и символи; помогни си с
компютъра.

ТЕМА: Общуване чрез образи.
Изобразителни знаци и символи – системи и
средства
Урочна единица: Знаци за визуална
информация и комуникация(ВИиК)
Представи
- визуална информация и комуникация –
развитие на предсавата;
- знаци за ВИ и К – място на приложение –
търговски марки, в промишлеността, в бита, в
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природната и обществена среда.
Понятия
- знакова система – проста, сложна; отворена,
затворена;
- знаци и цветове;
- графични дизайнери – художници, които
създават знаци;
- пиктограми – конкретизиране на понятието.
Дейност със знаците
- Разпознаване на знаците в населеното място,
където живеем;
- Създаване на средства за визуална
комуникация върху фотографии;
- Създаване на система от знаци по избрана
тема;
- Създаване на запазен знак на фирма.
Урочна единица: Символи в
изобразителното изкуство
Понятия
- символи – знаци, с които се бележи понятие
или идея;средства – метафора, алегория и др.;
Дейности с понятието „символ”
- Създаване на символи чрез
метафора и алегория;
- Разпознаване на съдържанието на символи от
произведения на архитектурата и изкуството;
- Представяне на природни процеси и явления
чрез символи;
- Създаване на пана по
- дадена тема – „Природни стихии”.

Урочна единица: Символични образи в
Българското възрожденско изкуство
Понятия
- Символи и знаци вбългарското възрожденско
изкуство – християнски, в архитектурата,
монументално изкуство, приложнодекоративно изкуство и занаяти.
8 клас

ТЕМА: Визуална комуникация
Урочна единица: Знаци за визуална
информация и комуникация(ВИиК)
Понятия
- комуникация със знаци;
Развитие на понятието „знаци”:
Групиране на знаците по признаци:
- според начина на създаване – естествени и
изкуствени;
- според начина наизразяване – графични,
предметни, звукови, светлинни, кинетични;
- според сферата на предназначение –
търговски, пътни, спортни, културни.
Понятия
Знакови системи- развитие на понятието от 5-7
клас;
Знаци- развитие на понятието от 5-7 клас;
Признаци на понятието:
Средства на представяне на знаците – форма,
размер, цвят, символ;
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- нанесете върху контурната карта с познати
пиктограми природните особености и
стопанската дейност на страни от ЮЗ Азия, И
Азия и др.;
- създайте символи за японската и арабска
архитектура по фотографии;
- нанесете чрез пиктограми отраслите на
земеделието в Китай;
- създайте символи религиите в Азия и ги
нанесете върху контурната карта;
- създайте запазен знак на руска
външнотърговска фирма за износ на нефт и
природен газ за България.

- чрез символи представете религиите на
арабския свят в Азия и ги нанесете върху
съответните страни в контурната карта;
- представете чрез символи и пиктограми ярки
природни явления в Япония и източното
Тихоокеанско крайбрежие;
- създайте пано за „Покрива на света”;

- представете чрез пиктограми и символи
приложното изкуство на аборигените.

- върху контурната карта на Европа нанесете с
линейни знаци и цвят ареалите на

Функции на знаците – предупредителни,
уведомителни, забранителни;
Възприемане на знаци – закономерности.
Урочна единица: Графичен дизайн
Понятия
Графичен дизайн- развитие на представата от 6
клас; Формиране на понятието – същност –
дейност по проектиране и реализиране на
средства за ВИиК – шрифт, форма, цвят,
композиция, пространство.
Области на приложение – търговски знаци,
запазени марки, плакати, билборд и др.

разпространение по ваш избор на: езиковите
групи, религиите, страните в Европейския
съюз, климатичните пояси природните зони;

- представете чрез запазен знак вашата фирма,
която търгува със зеленчуци и плодове със
страни от Западна Европа;

Графичен дизайн на информационни системи
(пиктограми);
Печатна графика- гербове, печати, пощенски
знаци и др.
Дейност с понятията
- Разпознаване на средства за ВИиК в населено
място и съотнасянето им към даден вид;

- съставете маршрут върху пътната карта на
България и разпознайте от кой вид са знаците
за визуална комуникация по него;

- Разпознаване на средствата за ВИиК и
изразните средства на графичния дизайн;
- Проектиране на лого на фирма с графични и
живописни художествени материали;
- Създаване на реклама за вестник, списание..

- вие имате туристическа фирма; проектирайте с
рекламна цел лого на вашия хотел край
морето;

Урочна единица: Символика в изкуството
Понятия
Символика но цветовете- при различни народи;
през вековете; в религиите (християнство);
символика в тъканите;
Дейност с понятията
- Създаване на символ на мястото (селището)в
което живеете;
- Изследване символиката на цветовете при
различни народи;
- Изследване символите в българското
изобразително изкуство.

- представете върху тъканите (черги покривки ,
облекла) символите, които са били използвани
от предците във вашия роден край;
- създайте план на вашето селище и чрез
подходящи средства на графичния дизайн
представете зоните на деловия център, на
живеене, услуги, отдих,земеделие и горски
площи.
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ЗА ОБЩОТО ВЪВ ФИЗИКАТА И ГЕОГРАФИЯТА
ZA OBSHTOTO VAV FIZIKATA I GEOGRAFIYATA
Петя Гьозова, Бонка Караиванова-Долчинкова
ABOUT THE COMMON ASPECTS OF PHYSICS AND GEOGRAPHY ABSTRACT
Petya Giozova, Bonka Karaivanova-Dolchinkova
Abstract: We illustrate the cohesion and coherence in the education in Geography and Economics
and Physics and Astronomy in the following topics: Mechanical waves, Natural risks.
The topics have been selected according to their timing for the academic year and the importance
of people’s awareness to react in emergency situations. The students have not taken part in similar
lessons, so far. This way they encounter a new educational situation through which they become aware of
the possibility to implement knowledge, skills and competences from one subject to another.

Урокът е основна организационна форма при осъществяване на процеса на
обучение. Промените в обществото, през последните години, предизвикаха необходимост
и от съществени промени на методите и учебните технологии използвани при обучението
на младите хора. То е двустранен процес между равноправни партньори. Всеки от
участниците има своите знания и опит. В този процес НЕ трасфера на информация е цел, а
превръщането на учениците в активни участници в усвояването на знанията и умения като
резултат от взаимодействието им с информацията, при което изграждат свое разбиране за
нея. Опирайки се на техния опит да им помогнем да надграждат знанията си, като ги
включим в този процес. Да направим това знание и този опит използваеми и полезни. Да
ги поставим в ситуация, при която ученето изисква действие и действието изисква учене.
Да ги научим да мислят и да им помогнем да разберат интегралната същност на
обучението.
Водени от тази идея ние решихме, че можем да демонстрираме интегралността на
обучението чрез бинарен урок по физика и астрономия и география и икономика в теми:
„Механични вълни” и „Природни рискове” в девети клас. Избрахме точно тях, защото
през 2013 год. се навършват, през месец юни, сто години от разрушителното земетресение
през 1913 година във Велико Търново и региона. Всички ние сме подложени на стресови
ситуации ежедневно, но да знаем как се действа в екстремни ситуации, каквито са
земетресенията, е важно за запазване на здравето и живота ни и този на околните.
В раздела „Природна география” са обособени шест подраздела с различен брой
теми във всеки от тях. В подраздела „Литосфера” са предвидени три теми: „Състав,
строеж и процеси в земната кора”, „Вътрешни релефообразуващи процеси и форми
създадени от тях” и „Външни релефообразуващи процеси и форми създадени от тях”. Във
втората тема наред с другите ключови думи са посочени и: „... земетресения, огнище в
хипоцентър, сеизмични вълни”. В основния текст механизма на образуване и видовете
сеизмични вълни не се изяснява, а само скалите за измерване на земетресенията и начина
на разпространение на сеизмичните вълни.
В темата „Механични вълни” по физика и астрономия е обяснен механизма на
образуване и видовете механични вълни, но тя се изучава след тази по география и
икономика. Темата е от ядро II „Трептения и вълни” на учебното съдържание от
задължителната подготовка. Според стандарт II.2 на ниво учебна програма учениците
обясняват закономерностите при вълновите процеси, използват модели и илюстрират
приложенията на вълновите процеси. Този материал се изучава втория срок.
Смятам, че е удачно природните бедствия да се коментират при изясняване на
същността, особеностите и разпространението на природните процеси и явления, където
могат да се проявят. Така установяването на причинно-следствени връзки на теория ще
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съответства на изграждането на модели на поведение на практика (според
формулировката на очакваните резултати в Ядро 1, Стандарт 1 и Стандарт 5). В този
случай по-добрия начин за постигане на очакваните резултати е при изясняване на
същността на земетресенията, като част от дейността на вътрешните земни сили,
уточняване на начина на действие при такова природно бедствие. Особена причина за
нашия избор е и факта, че България се намира в силно сеизмичния средиземноморски
район и в частност град Велико Търново.
Целите, които си поставихме при провеждане на бинарния урок са:
1. Учениците да усвоят знания за същността, възникването и видовете сеизмични
вълни.
2. Да усвоят знания за понятията: хипоцентър и епицентър.
3. Да установят връзката между вътрешен строеж на Земята и разположението на
сеизмичните зони.
4. Да се запознаят с правилата за действие при земетресение и след това.
5. Да демонстрираме интегралния характер на обучението.
Бинарният урок проведохме в девети „а” клас. Учениците от осми клас са в
Професионалната гимназия. Ние знаем техните възможности и те са свикнали със стила
ни на преподаване. Урокът е за нови знания със заглавие „Земетресенията и как да
оцелеем?”.
На учениците е казано, че предстоящия час ще е по-различен от останалите.
След организационния момент те получиха задача да назоват природното явление,
за което ще чуят кратък откъс от книга. Използвахме описание на земетресение от книгата
на Андрей Никонов „Земетресенията...”. При четенето корицата на книгата не се вижда.
Учениците бързо се ориентираха, че става дума за това природно бедствие. Последва
въпрос към тях дали са преживявали земетресение и как са се чувствали. След отговорите
обявихме темата: „Земетресенията и как да оцелеем ?”
Мотивирахме темата като заедно с учениците отговорихме на въпросите: Защо
трябва да се учи за земетресения? Къде точно е включена тази тема в подраздел
„Литосфера” по география и икономика? Къде точно е включена тази тема в раздела
„Трептения и вълни”? и Как ще работим при изясняването на тази тема днес ?
Отговаряйки на последния въпрос подчертахме, че една от целите ни е с този урок да
демонстрираме интегралния характер на обучението. Усвоените знания и умения не са
само за конкретна учебна дисциплина, а че могат да бъдат използвани успешно при
изясняване на конкретни явления и процеси от друга конкретна дисциплина, в случая по
физика и астрономия и география и икономика.
Чрез беседа с г-жа Караиванова учениците изясниха същността и видовете
сеизмични вълни, както и понятията хипоцентър и епицентър. Заедно с мен те установиха
къде се намират активните сеизмични зони и има ли връзка между вътрешния строеж на
Земята и земетръсните огнища, като работиха с фиг. 1 на страница 43 и фиг. 9 на страница
46 от учебника по география и икономика за девети клас на издателство „Булвест 2000”.
За решаване на следващата задача разделихме паралелката на три групи по
местостоене и раздадохме следните материали: бял лист А3 и маркер. За пет минути
учениците трябваше да запишат какви са необходимите действия, за да оцелеят по време
на земетресение, като ги подредят по степен на важност.
След изтичане на посоченото време листа на всяка група закачихме на черната дъска
с тиксо. Сравнихме направените от тях предложения и отбелязахме еднаквите
предложения с друг маркер. След това един ученик прочете текста от учебника на стр.71
„Какво да правим по време на земетресение?”. По този начин уточнихме, и те записаха в
тетрадките си, трите най-важни действия, които трябва да се правят при земетресения.
На същата страница в учебника друг ученик прочете „Какво правим след
земетресението?” и също обсъдихме важните моменти в тези действия. При възможност и
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достатъчно време тази задача може също да бъде предложена на учениците за работа по
групи.
В края на часа попитахме учениците как се чувстват и дали този начин на работа е
интересен за тях. Всички бяха единодушни, че работата е била интересна и ползотворна.
Биха желали, по този начин, да бъдат преподадени и други подобни теми, ако учебното
съдържание позволява. Ние също се чувствахте удовлетворени.
Нашето предложение е да се стиковат по-добре учебните програми по физика и
астрономия и география и икономика. Възможността за бинарен урок стана реална,
защото изтеглих назад във времето темата „Природни рискове”, така че да можем да
осъществим замисъла си.
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УЧЕБНИЯТ САЙТ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
UCHEBNIYAT SAIT V UCHILISHTNOTO OBUCHENIE
Димитър Димитров
THE SCHOOL WEBSITE IN EDUCATION
Dimitar Dimitrov
Abstract: This article aims to provide an opportunity to update the educational process in the
Bulgarian school subjects of compulsory education (in the case of geography, economy and history and
civilization). However, it can be fully applied to other subjects. Selected and applied approach - the use
of A school WEBsite has a positive impact on THE learning outcomes in geography and economy and
stimulates a desire for self-expression, practical application of knowledge and skills and a way for
displaying them.
Keywords: school website, ICT, Internet, "Geography and History", learning process,
achievements

„Не ограничавайте своите деца
до собственото си образование,
защото те са родени в друго време”.
Еврейска поговорка
Европейската комисия дефинира, че дигиталните компетентности са една от осемте
ключови компетентности. Познанията, които се получават в процеса на обучение и
използването на нови технологии рефлектират върху всички умения свързани с
житейската реализация на личността и възможността й за социална интеграция. Достъпът
до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до
образование. Електронизацията на учебния процес е неотменен елемент на модерното
училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава
неговата ефективност. През последните години образованието се утвърди като една от
темите с най-голямо обществено значение. Все повече преобладава мнението за
необходимостта от предефиниране на целите на българското училищно образование, с
оглед новите изисквания на динамичната глобализация и предизвикателствата на високо
конкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. Днес само една образована
нация може да бъде богата и просперираща. За успешното реализиране на учениците на
пазара на труда е важно у тях да се развиват умения за решаване на проблеми, работа по
проект, работа в екип, информационни умения, умения за представяне на информация.
Тези нетехнически умения могат да се разглеждат като част от ИКТ уменията, а в
съчетание с тях формират така наречените надградени с ИКТ умения. Развитието им в
училище може да се постигне с помощта на модерно обучение, което се основава на
интерактивни методи на обучение (проблемно и проектно-ориентирано обучение), при
които ученикът играе централна роля, а учителят е най-вече партньор на учениците при
решаването на по-сложни проблеми.(Учене и иновативност чрез информационните и
комуникационните технологии в европейското училище - Изпълнителна агенция
„Образование, аудиовизия и култура”, Брюксел: „Евридика” – 2011. http://eacea.ec.europa.
eu/ education/eurydice/documents/key_data_series/129BG.pdf)
Реформите характерни за нашето общество през последните две десетилетия засягат
и образованието. В сектора се заговори за структурни реформи и повишаване на
качеството на преподаване и оценяване на учениците. Тези реформи са характерни както
за горните курсове на обучение, така и за началните курсове на обучение, като при това,
реформите се свързват както с въвеждане на единна система на държавни образователни
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изисквания, така и с нови програми, по които се обучават учениците. В контекста на
промени са създадени стратегии и програми за развитие на българското образование. В
тези програми е залегнала идеята, че информационните и комуникационни технологии са
важна част от общото образователно ниво и те следва да бъдат прилагани в практиката.
Независимо от съществуващите проблеми в сектора се отчита, че системата за
образование е разширила функциите си. Учебните планове и програми се ориентират към
потребностите на пазара на труда. Повишава се професионализмът на преподавателите.
Преподавателският състав участва активно в консултантска и професионална дейност и
познава добре практиката. Търси се практическата приложимост на преподаваните знания.
Новите технологии бързо навлизат в процеса на обучение. Увеличава се броят на
компютърните зали, използват се технически средства за онагледяване и се прилагат
интерактивни методи за обучение. (Национална програма „информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” - приета с РМС№216/04.04.2011г., http://www.
minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/20123-IKT.pdf)
Предвид ролята на информационните и комуникационните технологии в
информационното общество, училището трябва да създаде условия за формиране на
функционална компютърна грамотност за всички, завършващи средно образование.
Обучението по компютърни технологии и информационни и комуникационни технологии
и тяхното използване в училище следва не само да подпомага постигането на специфични
образователни цели, но и да съдейства за повишаване качеството на обучението и
образованието като цяло. Те трябва да се интегрират в различните училищни дейности и
форми и да станат част от цялостната училищна практика и култура.
Необходимо е отделния гражданин да има активно и критично отношение към
технологичното развитие, да го познава, да умее да го използва и направлява правомерно,
да не позволява технологичните промени да бъдат главният определящ фактор в
развитието на обществото. В бъдещото информационно общество знанието е
стратегически ресурс, а ученето – стратегически процес. Всеки индивид, за да поддържа
високо равнище на своята квалификация се нуждае от учене през целия живот, важна роля
в което ще играят компютърните технологии и информационните и комуникационни
технологии. Индивидът, който умее да се обучава самостоятелно през целия си живот е
личност, способна да свързва знания от различни дисциплини, да развива и овладява
стратегии, необходими за самостоятелно учене. Тя е в състояние да си поставя учебни
задачи и да ги изпълнява, както и да проследява собствените си мисловни процеси и схеми
свързани с ученето, а така също и собствения си прогрес в ученето.
ИКТ съдейства за изграждане на умения и компетенции за самостоятелно учене
през целия живот в следните 4 аспекта:
x овладяване и използване на дистанционните форми на обучение;
x използване на средства и софтуерни продукти за компютърно - базирано,
компютърно- подпомагано, компютърно ръководено обучение и учене;
x използване на специфични средства и програмни продукти за обучение на хора с
физически недъзи и проблеми с ученето;
x създаване на равни възможности за учене.
ИКТ спомагат и за развитието на:
x увереност в собствените сили и способности по отношение на компютърните
технологии и информационните и комуникационни технологии;
x способност и умения за сътрудничество и работа в екип;
x гражданско съзнание.
Решаващо по отношение на обучението по ИТ във връзка с постигане на целите е да
бъде разбрано добре, че смисълът не е в самоцелното овладяване на техники и умения,
свързани с дадена информационна технология, а поставянето им в контекста на решаване
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на различни реални проблеми. Следователно, изучаването на дадено средство не трябва да
бъде отделяно от неговата актуална употреба.
Приема се, че информационните и комуникационни технологии най-общо имат
положителен ефект върху обучението. Практика е в европейските държави употребата на
широка гама от компютърни средства за преподаване и учене да се насърчава
непрестанно. Повечето държави препоръчват или предлагат на учителите да използват
разнообразен хардуер, включително компютри, проектори или мултимедия, DVD, видео,
телевизор, фотоапарат, интерактивни бели дъски, виртуална учебна среда, която
интегрира разнообразна компютърна инфраструктура с цел създаване на лично място за
учене в Интернет пространството. В документите на ръководните органи на ЕС се
отправят препоръки за използване на информационните технологии не само към
учениците , но и към учителите. Там, където официалните документи съдържат препоръки
или предложения за използването на информационните технологии, те обикновено се
отнасят за всички или почти всички включени предмети. В повечето случаи учениците са
поощрявани да използват информационните технологии в училищата, както за обучение в
клас, така и за допълнителни занимания. Въпреки насърчението за използване на
информационните технологии от ученици и от учители, данните от проучвания сочат, че
успешното прилагане на информационните и комуникационни технологии в
преподаването не е толкова разпространено. Европейската училищна мрежа „Влияние на
ИКТ в образованието” (2006 г.) разкрива в доклад, основан на национални, европейски и
международни изследвания и проучвания, че учителите признават значимостта на новите
технологии в образованието. Но посочват, че имат проблеми с усвояването на тези
технологии и съответно само една малка част от учителите са въвели досега използването
на компютърните технологии в уроците си.
Информационните технологии могат да се използват като средство за
персонализирано обучение и за насърчаване на равнопоставеността в образованието.
Европейската комисия поставя акцент върху ролята на информационните технологии за
подпомагане на учениците със специални образователни потребности за постигане на поголяма самостоятелност. Новите технологии могат да съдействат на хоспитализираните
деца да поддържат връзка с класната стая. Те дават възможност и на потребителите да
учат като прилагат свое темпо, окуражават учениците с по-малки възможности и
съдействат за нарастване на тяхното самоуважение. В повечето европейски държави
съществуват препоръки или предложения на централно ниво за насърчаване използването
на информационните технологии за разрешаване на проблемите с неравнопоставеността.
Най-важният човек, който може да подпомогне учениците да развият компютърни
умения, е техният учител. Той е отговорен за осигуряването на възможности за учене,
които способстват усвояването на информационните технологии, които ще помогнат на
учениците да ги прилагат и общуват чрез тях. Следователно, от изключително важно
значение е учителите да получат такава подготовка, която им позволява да създават тези
възможности за своите ученици. В много европейски държави, информационните
технологии са включени в законовите разпоредби за обучение и подготовка на учители.
Държавите позволяват автономност на висшите училища в голяма степен при определяне
на вида компютърни умения, които студентите бъдещи учители трябва да овладеят по
време на подготовката и обучението си.
Училищният уебсайт е най-общоприетият източник на информация днес за
образователните институции. За всички държави те са първият начин за комуникация, в
който се използват информационно-комуникационните технологии и който първи се
разработва от училищните ръководства. В своите документи някои централни органи на
образованието са включили наличието на уебсайт на училището като основен показател за
съществуването на ИКТ инфраструктура. Училищата широко използват своите сайтове за
да изложат обща информация за тях, като местоположение, сгради и съоръжения,
контакти, структура и т. н. Списъкът с извънучилищни занимания също се разпространява
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чрез Интернет, на сайта на училището и в много случаи и родителите се приканват да
вземат участие в провеждането на тези дейности и да помогнат на училището в
организирането им. В много училища се списва вестник, до който родителите имат достъп
или участват в изготвянето му.
Анализът на актуалното състояние на българското училищно образование извежда
на преден план следния проблем: ориентираност на системата към запаметяване и
възпроизвеждане, а не към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на
умения. Това е сериозен проблем на образователната система, тъй като в съвременния
динамично развиващ се свят често “готовите” знания не са особена ценност и не са
достатъчни за успешна социална реализация. Те не дават възможност за творческо
мислене и за самостоятелно вземане на решения в практически ситуации. През последните
години успешно функционират образователни системи, в които се променя логиката на
взаимоотношенията учител-ученик, за разлика от българското училищно образование
където продължава да действа модела учителят е даващият знание и упражняващият
власт, а ученикът – получаващият и подчиненият. Имено тези взаимоотношения учителученик не позволяват развитие на инициативността и находчивостта на учениците. В
съвременния свят на ИКТ училището вече не е единственият източник на информация.
Това предопределя нова роля на учителя като партньор и съветник в процеса на обучение
на ученика. Мерките, които се предприемат в процеса на обучение са свързани с
ориентирането на училищното образование към провокиране на мисленето и
самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността.
В настоящия момент фокусът в българското училище е върху възможностите за
интегриране на ИКТ в обучението по учебните предмети от задължителната подготовка и
използването им като инструмент за повишаване на ефективността на образователния
процес. Като средство за подобряване качеството на обучението те следва да съдействат за
повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес. Процесът на
интегриране на знания и умения от различни предметни области е същностен за
обучението, защото емпиричният характер на знанията предполага интегративен подход
на преподаване. Този подход е заложен в учебните програми с оглед изграждане на поцялостна представа за света и осъществяващите се в него природни и обществени явления
и зависимости. В учебното съдържание следва адекватно да се очертават знанията и
умения, които трябва да бъдат придобити в рамките на училищното образование, а в
учебните планове е необходимо да се акцентира чуждо езиковото и компютърното
обучение.
Подобрението на ученическата нагласа към ученето и промяната в поведението
неизбежно рефлектира върху решимостта на учителите да използват технологиите като
ефективно педагогическо средство. Да се направи ясно заключение от ефекта на
технологиите върху ученето е трудна и проблематична задача, поради мащабите на
различните проучвания, различните използвани методи и целта на ИКТ, включена в
различните проучвания. Въпреки това ИКТ може да мотивира учениците по няколко
начина:
x повишава интереса към ученето;
x издига авторитета на учителя – той не е поредният възрастен, изостанал от
развитието на съвременните технологии, а напротив – има на какво да научи децата и в
тази област;
x по-високо самочувствие, резултат от справянето със задачи с повишена трудност
и популяризирането на постиженията;
x завишено чувство на преуспяване ;
x подобрено поведение, резултат от новия тип взаимоотношения със съученици и
учители…
Повишаването на равнището на мотивацията за учене влияе позитивно върху
личната удовлетвореност от постиженията, обуславя ниското равнище на тревожност и
290

стрес. Мотивацията за учене стимулира качеството и определя повишеното желание за
усвояване на нови знания и умения, за постигане на високи резултати в процеса на
обучение.
От педагогическа гледна точка е важно да се знае, че отделните ученици реагират по
различен начин при използването на ИКТ. Те няма да реагират, ако поставената им задача
е прекалено лесна или прекалено трудна. Задачата трябва да бъде съобразена със зоната на
близкото развитие на ученика. Преди поставянето на всяка задача, свързана с
използването на ИКТ, трябва да се вземат предвид множество фактори. Изследванията
върху мотивацията показват, че учениците са много по-заинтересовани да решат задачата,
когато виждат каква е нейната връзка с други аспекти на учебна дейност, с техния живот
извън училище и практическата полза от изпълнението на дадената задача. За да се
справят ефективно с нея, учениците също трябва да знаят какво точно се очаква от тях да
постигнат и как да го направят. Затова е добре учителят да им даде точни инструкции.
Една от възможностите за осъвременяване на образователно-възпитателния процес в
българското училище по предмети от задължителната подготовка (в случая география и
икономика и история и цивилизация), но с пълна сила може да се приложи и в други
предметни области е използването на учебен сайт. Учебният сайт „География и история“
дава нови възможности за работа с учениците. Той прави процеса на обучението поразличен и до голяма степен променя традиционните отношения между учител и ученици.
Благодарение на него за децата ученето по география се превръща в приятно занимание,
стимулира техния стремеж за изява на различни нива и постигане на високи резултати.
За да се подкрепи теоретичната постановка е направено емпиричното изследване,
което е констативно и е насочено към установяване отношението на общността на
учениците и родителите към учебния сайт и неговото приложение в обучението по
География и История. Задачи на емпиричното изследване:
1. Да се изследва отношението на учениците към използването на учебния сайт.
2. Да се изследва отношението на родителите към използването на учебния сайт.
4. Да се съпоставят мненията и оценките на ученици и родители относно
използването на учебния сайт.
5. Да се направят изводи от направеното изследване.
6. Да се направят препоръки в резултат от анализа.
Хипотеза на емпиричното изследването: допускаме, че двете общности познават
възможностите на учебния сайт по предметите от задължителната подготовка (география
и история) и са с позитивни нагласи към него, а приложението му в обучението води до
повишен интерес и по-високи резултати при изяви, свързани с предметите.
Предмет на емпиричното изследване е отношението на учениците и родителите
към учебния сайт и готовността на учениците да го използват в процеса на обучение.
Методи на изследване и инструментариум: За целите на изследването е използван
анкетният метод. Статистическият анализ е извършен чрез програмата SPSS 15.0.
Анкетните карти са конструирани за целите на изследването. За всяка от общностите
е разработена отделна анкетна карта, като някои от въпросите в анкетите са идентични.
Анкетата за родители съдържат 11 въпроса, като целта им е да установят нагласата на
родителите към работата на децата им с компютри и достъпът им в интернет, както и
отношението им към обвързването на тези технологии с процеса на обучение. Анкетата за
ученици съдържат 19 въпроса, които целят да установят тяхната осигуреност с компютри
и интернет достъп, целите с които ги използват, както и нагласите им за прилагането им
във връзка с урочната им дейност.
В изследването участват 46 ученици от ОУ „Георги Сава Раковски“, град Варна от
V-VІІ клас и 32 родители. Общо 78 изследвани лица. Според пола и възрастта учениците и
родителите се разпределят както следва: ученици -18 мъже и 28 жени, на възраст 1214г.; родители: 8 мъже и 24 жени, на възраст 32-42г.
От анализа на резултатите могат да се направят следните изводи:
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x прилагането на учебния сайт „География и история“ в процеса на обучение се
възприема положително от учениците и техните родители;
x за голяма част от родители и ученици този сайт се оказва най-разпознаваем
учебен ресурс в интернет;
x учениците имат изградени навици да търсят и използват ресурсите на сайта по
въпроси свързани с урочната им дейност;
x учениците, които използват учебния сайт постигат по-високи резултати на
националната олимпиада по география – всяка година влизат в тройката на най-високите
резултати за област Варна.
x полезни и стимулиращи стремеж към постигане на високи резултати за учениците
са и ресурсите популяризиращи успехите им.
Въз основа на направените изводи могат се отправят следните препоръки:
x прилагането и работата с ИКТ да стане задължително изискване от учителите;
x да се осигури материално-техническа обезпеченост на училищата с достатъчно ИКТ
x да се въведе система стимулираща добрите практики и изявените специалисти в
тази област.
В съвременното училище информационните и комуникационни технологии се
превръщат в съществен елемент на учебната среда, което е една от причините дебатът за
техните предимства и ограничения по отношение на ефективността да продължава и до
днес.Последните години настъпват значителни промени в естеството на Интернет и
хората, които го използват. Революцията в информационните технологии оказва
значително въздействие върху децата и формира т. нар. „нет-поколение”. Много хора и
най-вече съвременните подрастващи предпочитат да учат с помощта на информационните
и комуникационните технологии поради предимствата им. Те дават възможност да се учи
в съвременна образователна среда със или без учител. Обучението чрез информационните
и комуникационни технологии комбинира аудио-визуални методи с компютърно-базирано
обучение. Тези програми интегрират текст, графики, анимация, аудио и видеопрезентации. Компютърът е основно средство за ИКТ обучение и учене. Учебният сайт
дава нови възможности за работа с учениците. Той прави процеса на обучението поразличен и до голяма степен променя традиционните отношения между учител и ученици.
Благодарение на него за децата ученето се превръща в приятно занимание, той стимулира
техния стремеж за изява на различни нива и постигане на високи резултати.
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ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
IGROVI TEHNOLOGII V OBRAZOVANIETO ZA USTOICHIVO RAZVITIE
Галина Стайкова, Нина Чернева
TEACHING GAMES IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Galina Staykova, Nina Cherneva
Abstract: Climate change is a challenge for young people and will increasingly define their
lifestyle. The ecological problem is not just a problem of the environmental pollution, but also of the
deliberate interaction between the human and the nature. Mastery of skills and models of behavior are
key to the educational system in the changing environment. Using interactive game methods helps to form
basic social skills and ways of behavior. Learning through the game is very emotional, engaging,
inspiring and activating for the students. The game method is effective, because it avoids the element of
coercion in the learning process and intensifies the mental powers. The pedagogical game if selected
appropriately and applied methodologically correct, contributes to the outcome of the environmental
education.
Keywords: the ecological problem, interactive game, education for sustainable development

Устойчивостта, дефинирана като развитие, което задоволява потребностите на
сегашното поколение без да излага на риск потребностите и избора на собствен начин на
живот на бъдещите поколения, няма алтернатива в XXIвек. Екологичните проблеми като
промяната в климата, изчерпването на ресурсите, водата и влошаване качеството на
околната среда създават опасност за мира, прогреса и икономическо в света. За да се
осъществи преход към устойчиво развитие е необходимо да се променят екологичните,
икономическите и социалните разбирания и навици на хората. Днешните поколения вече
понасят последиците от глобалните изменения в природата, но също така и допринасят за
тяхното разрастване. Младите хора, днешните ученици в най-голяма степен в своя живот
ще бъдат засегнати от климатичните промени, недостига на храна, вода и ресурси.
Потребни са незабавни, решителни и съвместни действия на всички нива.
В началото на новото хилядолетие Организацията на обединените нации определи
периода от 2005 г. до 2014 г. за десетилетие на “Образованието за устойчиво развитие”.
Екологичното образование заема централно място в процеса на преход към устойчиво
развитие. Ефективното обучение се свързва с формиране на действени знания,
екологични убеждения и ново отношение на отделната личност към природната сред с
помощта на интерактивни методи [Иванов, 2007]. Традиционните методи на преподаване,
които изискват от учениците повторение на готови знания не са в състояние да отговорят
на предизвикателствата. Използването на иновативни, интерактивни похвати в обучението
за устойчиво развитие повишава резултатността от процеса на обучение в областта на
професионалната подготовка. В методическата литература по география образованието за
устойчиво развитие се разглежда като „едно от предизвикателствата пред географското
образование“ [Владева, 2006, с. 370].
Настоящата разработка представя възможностите на учебната игра за формиране на
базисни социални умения и модели на поведение в екологичното образование. Игровите
методи са интерактивни, притежаващи висок мотивиращ и познавателен потенциал.
Ученето чрез игра е емоционално, ангажиращо, вдъхновяващо и активиращо обучаемите.
Под понятието „учебна игра“ се разбира имитация на реална дейност в една или друга
изкуствено създадена среда. Чрез нея се постига активно учене и се позволява приложение
на усвоените знания. Ситуацията в играта е условна, но за да бъде този метод ефективен,
тя трябва да е максимално близка до действителността.
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Играта има социален ефект върху участниците в нея, възприема се лесно, има
забавен и занимателен характер. Чрез нея се създава ведра и позитивна атмосфера в клас,
ангажират се и по-стеснителните ученици. Методът има редица предимства, но трябва да
се внимава да не се изпадне в ситуация на игра, заради самата игра. За да се избегне тази
опасност трябва да се спазват определени правила и принципи. Когато се осъществява
учебна игра, задължителни елементи са: активност, динамичност, занимателност, моделиране на дейността, колективен характер, проблемност, съревнователност, системност,
самостоятелност.
Технологията на игровия метод обхваща три етапа: подготвителен, игрови, анализ и
обобщение.
Таблица 1. Технолотия на игровия метод ( Според Ташева и Павлов,2000)

Етап на
подготовка

Разработка на
играта

Разработка на сценарий;
План на играта;
Най-общо описание на играта;
Съдържание на инструктажа;
Игрови материали;
Организация на
пространството.
x Постановка на проблема и
цели;
x Запознаване с условия и
инструктаж;
x Регламент и правила;
x Консултации;
x Разпределяне на роли, групи...
↓
x
x
x
x
x
x

Въвеждане в
играта

Етап на
провеждане

Индивидуална
или групова
работа

Анализ на изходната ситуация;
Изграждане на стратегия за
индивидуални и групови
действия;
Тренинг.
Повторение на отделни групи
от действия;
Защита на избраната стратегия
и действия;
Споделяне на преживяното.

x
x

Междугрупова
дискусия

x
x
x
x

↓
Етап на анализ и обобщение

x
x
x
x

Изводи от играта;
Анализ и рефлексия;
Оценка и самооценка на
работата;
Изводи и обобщения;

Подготовката на играта е в компетенциите на преподавателя или водещия, докато
втория и третия етап се осъществяват съвместно с участниците в нея.
В педагогическата литература се срещат различни класификации на учебните игри.
Разработени са технологии на делови, ролеви и планови игри. Разновидност на игровите
методи са игрите-драматизация, симулативните и ситуационните игри.
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Мисията за формирането на екологична култура у младото поколение е резултат от
комплексната работа на учителите преподаващи учебни предмети от различни културнообразователни области, включващи както общото така и професионалното образование.
Ето защо в ПГССХТ гр. Шумен се реализира на интегриран урок в час посветен на Деня
на Земята с ученици от 10 клас . Автори на инициативата бяха г-жа Галина Стайкова –
старши учител по География и История и инж.Нина Чернева – старши учител по
Хранителни технологии. Те обединиха учебен материал по съответните дисциплини и
чрез прилагането на интерактивни игрови технологии насочиха вниманието на учениците
към проблемите на природата, климата и устойчивото развитие.
Целта на проведения урок беше да се повиши разбирането за климатичните
промени и основните причини за тях, като се разгледат и поставят под въпрос основните
причини и възможните решения. Да се повиши ангажираноста на младите хора към
устойчиво развитие и поведение, като се включат в дейности на местно ниво. В хода на
урока учениците имаха възможност да участват в итерактивни игри, да дискутират, да
работят в екип, да събират, представят и интерпретират информация от различни
източници и да вземат решения за действие. Предложените игри обхванаха същността,
причините, последствията и възможни решения на екологичния проблем. Сформираха
няколко екипа, които активно участваха при решаването на поставените задачи.
Първата игра - „Къде по света?” може да се отнесе към групата на симулативните
игри. При тях сюжетът е продукт на въображението. Играта имаше за цел да насочи
вниманието на учениците върху последиците от климатичните промени в световен мащаб.
Тя протече на два етапа. Първо екипите трябваше да проучат новинарски материали по
темата, да формулират последици от климатичните промени и да ги запишат на
картончета. След което размениха написаните предложения и локализираха на географска
карта на света къде може да се усети такъв ефект. Наложи се изводът, че климатичните
промени са настоящ, а не бъдещ проблем и засягат всички хора, макар и в различна степен
и по различен начин. Специфични са факторите, които определят как човек може да се
адаптира и оцелее.
Проблемът за връзката между различните поколения и ангажимента им към живота
на планетата Земя се постави чрез втората игра – „Какво е необходимо днес, за да има
утре?”. Тя може да се причисли към групата на ситуационните игри, при които се
възпроизвежда реална ситуация и изискваща адекватна реакция. Целта на играта беше да
се осмисли глобалността на разисквания проблем и осъзнае приемствеността между
поколенията, необходимостта от предприемането на спешни мерки за намаляване на
последиците от климатичните промени. На маса, върху която се постави голяма
географска карта, бяха разпръснати много бонбони. Всеки екип трябваше да вземе
толкова бонбони, колкото прецени, независимо от количеството. В края на играта върху
масата не останаха бонбони. Тогава на участниците беше обяснено, че бонбоните
символизират природните ресурси и че тяхното безразборно използване и експлоатиране
ще доведе да изчерпването им за бъдещите поколения. Учениците стигнаха до извода, че
чрез техните дела днес ще въздействат на утрешната реалност.
Акцентът и при двата типа игри беше върху формиране на умения, изграждане на
модели на поведение и усвояване на ценности.
В методиката на обучението се разграничават също така и дидактически игри. Те се
отличават със строга структура (игрови замисъл, познавателно съдържание, игрови
действия и правила) и са подходящи при затвърждаване, прилагане и разширяване на
знанията.
Към тази група може да се причисли и третата игра, наречена „Последствията”.
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РИБАТА Е ЦЕННА ХРАНА

УЛОВ НА РИБА ЗА
ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ

ГОЛЕМИ КОМПАНИИ ЗА
ПРЕРАБОТКА НА РИБА

САМОЛЕТИ НАСОЧВАТ
КОРАБИТЕ КЪМ
ПАСАЖИТЕ С РИБА

ИЗПОЛЗВАТ МРЕЖИ ЗА
РИБОЛОВ

УНИЩОЖАВАНЕ НА
МОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

ГЛАД В КРАЙБРЕЖИЕТО
НА
ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН

Нейната цел беше учениците да изградят умения за откриване на логическите връзки
между причините и последиците от климатичните промени. Екипите получиха карти, на
които бяха написани на пръв поглед несвързани твърдения. След обсъждане, трябваше да
ги подредят като брънки във верига. Всяка група представи своя вариант и обсъди нещата,
с които не е съгласна или би написала различно.
Заключението до което учениците стигнаха беше, че връзките между хората по света
имат отношение към климатичните промени и влияят на качеството на живот на местно и
глобално ниво. Учениците разпознаваха причини и последствия от своите и чуждите
действия.
Изведените последствия не са еднозначни. Могат да бъдат позитивни или
негативни, както и в световен мащаб има разногласия за влиянието и последствията от
климатичните промени. Ето една примерна логическа верига:
Въпросът „Кой какво прави относно промените в климата?” беше в основата на
четвъртата игра. Тя може да се причисли към ролевите игри. В основата на този тип
игри са социалните роли, разглеждани като форми на поведение, чрез които индивидът
изгражда социалния си живот. Според педагогическата литература съществуват две
форми на ролева игра, които се опират на две основни теории: функционалистка и
интеракционистка. Реализираната игра съответства на първата теория, т.к. свързаните с
ролята действия ще са толкова по-функционални, колкото по-добре поведението на
играещия съвпада с предписанията за ролята (т.е. с обществените очаквания). Съгласно
интеракционистката теория стратегията на поведение на играещия зависи от особеностите
на партньора. Играещите имат свободата да реализират собствените си виждания в
рамките на зададеното ролево пространство. Игрите нямат точен сценарий, фиксирана е
само идейната рамка и участниците имат свободата да действат и да разсъждават в нея по
собствен начин. Представлението може да бъде ръководено или абсолютно свободно.
Продължителността на играта не трябва да бъде повече от 5-10 минути, а последващата я
дискусия, анализ и обобщение – 10-15 минути.
Целта на осъществена игра беше да се изследва как климатичните промени влияят на
поведението на хората и да се открие какво отделният човек може да направи на местно
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ниво, за да намали въздействието им или да се адаптира към тях. Екипите възприеха една
от следните роли: УЧИТЕЛ, РОДИТЕЛ, ПОЛИТИК, ЗНАМЕНИТОСТ, МЛАДЕЖ.
Раздадоха се карти с идеи за действие. Всеки от тях трябваше да посочи какво хората с
различни професии, възраст и компетенции могат да направят в борбата с промените в
климата. След обсъждане учениците избраха пет предложения, които могат незабавно и
без особено усилие да осъществят. Двама представители от екипите импровизираха
разговор по темата и оценяваха идеите според приложимостта им. Идеите се залепваха на
постер, като се оформи ДЪРВО НА ИДЕИТЕ. Най- много гласове събраха следните идеи:
9 не оставяме телевизора и компютъра включен;
9 засаждаме дървета, храсти и цветя;
9 изваждаме зарядното на мобилния телефон от контакта;
9 купуваме храна с по-малко опаковки;
9 разделно събираме опаковки и др.
Чрез тази игра учениците разбраха, че както възрастните, така и младежите могат да
предприемат действия на местно ниво, за да намалят промените в климата и научиха
интересни примери за такива действия.
Чрез реализираният урок се постигнаха следните резултати:
9 Осъзнаха се глобалните проблеми и се предложиха рационални решения;
9 Развиха се навици за здравословно хранене;
9 Усъвършенстваха се умения за работа с различни източници на информация;
9 Учениците се убедиха, че климатичните промени са настоящ, а не бъдещ проблем
и решиха, че трябва да работят заедно на училищно ниво;
9 Те обединиха своите усилия около идеи за действие на местно ниво, чрез които да
осъществят промяната.
Използването на игрите с образователна цел постави учениците в ситуации близки
до житейските, при което се постигна по-задълбочено изучаване на поставения въпрос.
Целесъобразно е използването им в гимназиален етап на обучение, тъй като учениците
имат по-богата култура, имат идеи за своята бъдеща реализация и развиват съответните
компетентности и модели на поведение.
Реализираният интегриран урок не само насочи вниманието на учениците към
глобалните проблеми на климата, но и съдейства за формирането на активна гражданска
позиция и популяризиране сред повече млади хора на модерен и екологичен стил на
живот.
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ВАРИАНТ НА ПРОВОКИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА
УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА АВСТРАЛИЯ – VІІ КЛАС
VARIANT NA PROVOKIRANE NA POZNAVATELNATA AKTIVNOST NA
UCHENITSITE CHREZ UCHEBNOTO SADARZHANIE ZA AVSTRALIYA – VІІ
KLAS
Боянка Димитрова, Таня Попова
VERSION FOR PROVOKE THE COGNITIVE ACTIVITY AMONGST THE
STUDENTS THROUGH CURRICULUM FOR AUSTRALIA - CLASS 7
Boyanka Dimitrova, Tanya Popova
Abstract: In the article are presented some basics related to cognitive activities of students definition, types, form factors and conditions for the manifestation, level of manifestation.
With specific tasks used in the teaching practice training in Class VII presents an attempt to
provoke cognitive activity among the seventh graders.
Keywords: cognitive interest, cognitive demand, the learning activity, provocation, cognitive tasks,
learning, participation

Активизацията на учебно-познавателната дейност на учениците е един от основните
въпроси, които се разискват в съвременното образователно пространство. Причините за
това са от различен характер. Промяната в начина на преподаване е наложил се факт,
независимо от степента, в която това е прието/признато от педагогическата колегия –
днешното поколение не приема поветствователния стил на преподаване и обучение, има
значително по-разнообразна информация и обща култура (макар и в много случаи понезадълбочена!), има друга ценностна ориентация. Информационното обществото, в което
живеят нашите деца, им представя много предизвикателства, формира у тях нови умения,
нагласи и изисквания към училището.
Всичко това би трябвало да създава положителни нагласи за ефективно учене, но не
винаги е така. Практиката показва, че лесният достъп до всякаква информация – найразлична по съдържание, обем, носител, и т.н., както и други причини, налагат известна
инертност в работата на учениците в училище. При част от тях се търси крайната оценка,
без да се обръща достатъчно внимание за начина , по който се постигат резултатите.
Всичко това в крайна сметка води до дезинтересованост към случващото се в класната
стая, към непостигане на компетентностите, към които е насочено съвременното
образование.
Един от начините за преодоляване на този ефект е чрез използване на такива
техники и стратегии, които да стимулират креативното участие на учениците в това, което
се случва в класната стая, да се предизвика учене, а не обучение – и това са т.н. активни
методи на учене. От методическа, технологична и дидактическа гледна точка постигането
на това състояние се постига чрез мотивиране и осъществяване на познавателната
активност на учениците.
В историята на педагогиката за различните аспекти на познавателна дейност са
писали Е. Я. Голанд, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, М. И.
Махмутов, П. И. Пидкасисти, П. Лазаров, Ст. Дерменджиева и още много други педагози.
Активността е състояние на дейност. То е предизвикано от определени
потребности, а те от своя страна се проявяват чрез мотиви – това, което кара човек да
действа, за да удовлетвори определена потребност. Паралелно с наличната потребност и
съответстващите и мотиви се формират и функционират познавателни интереси.
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Фиг. 1. Връзка на потребности, интереси и активност в познанието (по Мирзоев)
Познавателните потребности отразяват вътрешните нужди на обучаемия от
знания. Те пораждат познавателни интереси, които освен, че предизвикват дейност,
веднъж породени, създават нови потребности.
В основата на познавателната активност стои познавателния интерес, който както
вече стана дума, е породен от познавателни потребности и който (според различни
автори) можем да определим като:
- емоционално-познавателно отношение към предмета или към непосредствена
дейност; отношение, което при благоприятни условия може да прерасне в емоционалнопознавателна нагласа на личността;
- положително емоционално отношение към усвояване на знания;
- избирателна насоченост на личността към конкретна област на познание и/или към
определена форма на процеса на усвояване на познание; наличието му предполага
задълбочено и дълготрайно усвояване на учебното съдържание, формиране на
способности за използване на знанията в различни ситуации;
- мотив за учебно познавателна дейност.

Фиг. 2. Модел на степените на формиране на познавателни интереси на учениците
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Познавателният интерес може да намери своите проявления в поведението и
участието на учениците както в непосредствената учебна дейност в учебния час, така и в
различни извънкласни дейности. Според Щукина Г. И. познавателните интереси имат три
компонента:
- интелектуален – свързан с изучаването на научната област, с решаване на
конкретни учебни задачи и проблеми;
- емоционален – свързан с усещанията и емоциите, желанието за дейност и
удовлетвореността от успешна дейност;
- волеви – проявен в стремежа за самостоятелност в познавателната дейност.
Проследено във времето най-рано и в по-ранна ученическа възраст се появява
емоционалният, а най-късно и трудно се формира волевият компонент на удовлетворяване
на познавателния интерес.
Нивото на наличие и познаване на познавателните интереси на обучаваните в крайна
сметка предопределя действията, които ще се предприемат за задоволяването им.
Учебна дейност е дейността на учащите, насочена към усвояване на теоретични
знания, свързани с предмета на изучаване и усвояване на общи техники и умения за
решаване на определени задачи и следователно насочени към индивидуалното развитие на
личността. Приема се, че учебната дейност има два аспекта – учебно-познавателна и
контролно-оценъчна. Като познавателна приемаме дейността, свързана с учене не само в
рамките на училище и на конкретно учебно съдържание, а и извън него. За целите на
формалното обучение обикновено се използва термина учебно-познавателна дейност.
Познавателната активност като качество на дейността на ученика се проявява в
неговото отношение към съдържанието и процеса на учене, в мобилизация на
интелектуалните и морално-волеви качества на обучавания за постигане на учебновъзпитателните цели.
За формиране на устойчив интерес и съответно на познавателна активност(дейност)
на обучаваните, са необходими определени условия:
- създаване на подходящи материални условия за обучение в класната стая/кабинета
по география;
- добра организационна структура и провеждане на урока – плавно, без излишна
загуба на време или компресиране на задачите;
- наличие на необходимата научно-методическа подготовка на учителя, който
организира, методически подпомага и поощрява действията на познавателна активност на
учениците; при нужда да прилага съответни корекционни действия;
- поставяне на задачи „в зоната на близкото развитие” на обучаваните – т.е реално
постижими за ученика, с който той не може да се справи в момента, но би могъл да
постигне скоро;
- единство на съдържателните цели на пасивното и активно учене;
- използване на иновационни и интерактивни форми на обучение;
- формиране на съзнателно, отговорно отношение към ученето;
- определена степен на умения за извършване на учебно-познавателни дейности у
учениците.
От гледна точка на работата на учителя, активизирането на учебната дейност на
ученика е съвкупността от мерки, които той предприема с цел интензификация на
учебното взаимодействие и повишаване на неговата активност. Тези мерки могат да бъдат
в 3 направления:
- педагогическо - за използване на форми, методи, техники и стратегии за
стимулиране на познавателните интереси на учениците и провокиране на действителната
им активност в обучението;
- социално-психологическо – за създаване на организация за учебно сътрудничество,
междуличностно общуване и вътрешна конкуренция в групата;
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- личностно – за повишаване на личната заинтересованост от по-високи учебни
резултати.
Развитието на нагласите за активност на познавателните действия, вследствие на
взаимодействието между учители и ученици, при което естествената любознателност и
положителна нагласа на обучавания е стимулирана от обучаващия с цел усвояване и
развиване на познание и компетентности, в крайна сметка би трябвало да доведе до
формиране на способност за самостоятелна познавателна дейност.
Формирането и стимулирането на познавателната активност, в т.ч. и
самостоятелната познавателна активност, е резултат, който се постига в следствие на
системно организирани и проведени дейности, повлияни от групи фактори, които според
О. Петунин могат да бъдат обобщени в следните направления:
# фактори цели:
- залагане на идеята за развитие на познавателната способност от страна на
учителите, ръководещи процеса на обучение;
- представяне пред обучаемите на горепосочената цел и „осигуряване” на
съпричастността им към нея;
- координиране на съдържанието на обучението с нивото на търсена познавателна
активност;
# фактори съдържание:
- съобразяване на степента на практическа значимост на конкретното изучавано
учебно съдържание и проявите на познавателна активност;
- съответствие на обема изучавано учебно съдържание с възможността за
самостоятелна активност;
- съответствие на времето за изучаване на конкретно учебно съдържание с
възможността за самостоятелна активност;
- съответствие на сложността на изучавано учебно съдържание с възможността за
самостоятелна активност;
- наличието на междупредметни връзки и надпредметно учебно съдържание;
# фактори на организиране на дейността:
- използвани форми на обучение и възможност за познавателна активност;
- използвани методи на обучение и възможност за познавателна активност;
- наличие на часове за профилирана, професионална и задължителна/свободно
избираема подготовка;
- степен на индивидуализация и диференциация на обучителните дейности;
# фактори за диагностика на резултата:
- откритост да оценъчния процес и резултат;
- систематичност на контрола;
- съответствие на диагностичните процедури с изучавано съдържание и развивани
познавателни способности;
- психологически комфорт при провеждане на диагностични и оценъчни процедури.
Пак според О. Петунин, критериите за измерване на степента на формираност и
изграденост на познавателна активност са когнитивен (налични знания и умения за
трансформиране на знания, за използване на алгоритми); мотивационно-волеви (наличие
на изследователска и познавателни способности, стремеж за насочена дейност, степен на
удовлетвореност от познавателната дейност, ясно осъзнати познавателни цели);
процесуален (самостоятелност, усвоени способи за търсене и обработка на информация,
формирани нови способи за дейност, интелектуална гъвкавост).
Съобразно критериите могат да бъдат обособени четири нива на активност на
познавателната дейност на обучавания [по 2]:
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Фиг. 3 Нива на познавателна активност (по Петунин О. В.)

Целта на настоящата статия е да покаже някои практически проекции на теорията
за активизиране на познавателната активност в една част от курса за изучаване на
географията на континентите – География на Австралия в VІІ клас.
Учебното съдържание по география на континентите по правило е харесвано от
учениците – то много пряко кореспондира с тяхната естествена детска любознателност, с
книжки и филми за странни растения, животни и човешки обичаи, с по-късните
приключенски филми и откривателска провокация. По правило това учебно съдържание е
харесвано и от преподаващите учители. Всеки, запленен от професията знае, че в тези
уроци личната му фантазия няма граници. Освен тази начална даденост, защо е
необходимо и наложително в VІІ клас да потърсим начини за повишаване на
познавателната активност, освен изначално зададената обществена поръчка?
Съгласно сега действащият учебен план учебният предмет география и икономика се
изучава с 1,5 часа годишно, т.е с 1 час в единия от учебните срокове. Това обстоятелство
не се приема с удоволствие от учители и ученици. Учебното съдържание в VІІ клас е
съобразено с възрастовите особености на учениците, но когато този един час е през втория
учебен срок, енергията на учениците и техните родители са основно насочени към НВО по
български език и литература и математика, което ги дистанцира от останалите
общообразователни предмети. В тази ситуация използването на провокативни и забавни
задачи позволява, от една страна да се работи целенасочено за постигане на планираните
резултати и да се осигури оптимално справяне с въпросите от НВО по география и
икономика, и от друга – гарантира реално присъствие (не само тялом) и участие в час.
Като допълнителен мотив е фактът, че континентът Австралия носи в себе си екзотиката
на един далечен свят – като разстояние, като природна и социокултурна среда.
В хода на изучаването на природната, демографска и социална среда на континента
са използвани следните примерни задачи:
Тема: Географско положение, граници и големина на Австралия. Бряг и брегова линия.
Опознаване на континента
Задача: Свържете смислово понятията от двете колони. Имате право да използвате всички
налични в класната стая ресурси /учебници, тетрадки, атласи, интернет/. Време за работа –
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10 минути. По време на изпълнение на задачата звучи музика на австралийската рок група
AC/DC.
Цел на поставената задача:
¾ провокира интерес в началото на
Дърводелец
Не ви разбрах
изучаване на континента;
¾ проверява нагласи и готовност на
Кенгуру
Тревни дървета
учениците да търсят информация за
Диджериду
Шевна машина
учебни цели от различни източници – в
Блек бойз
Река
случая от интернет (кабинетът е
AC/DC
Свещена скала
технически обезпечен);
Любима
Непиещ вода
¾ създава възможности за работа в екип
Бумеранг
Залив
и развива социални умения у учениците;
Улуру
Скали
по
¾ развива уменията на учениците за
крайбрежието
спазване на параметри на поставена
Коала
Много глави
задача – в случая определено време,
Дванадесетте
Музикален
¾ избор на начин за изпълнение на
апостоли
инструмент
задачата (стрелки, маркиране в свят,
Спинифекс
Ловно оръжие
изписване....), работа в екип;
Ката Джута / Олга/ Таралежова трева
¾ създава
междупредметни
връзки
с
обучението по английски език (напр. любима-darling, дърводелец - carpenter)
Резултати от изпълнението на задачата:
- огромен интерес към задачата – обясним със странните и непознати понятия; различният
начин на използване на асоциацията (за разлика от „Какво се сещате, когато чуете...”);
- учениците трудно се вместиха в определеното време – причините според нас са
недостатъчна организираност в екипите и липса на нагласа за екипна работа, малко
използвани задачи от такъв тип в обучението, силно изразен индивидуализъм;
- малко ученици използваха интернет ресурсите на учебната среда;
- най-бързо и масово се справиха с понятията бумеранг, коала – познати им от игри,
телевизия, научнопопулярни филми;
- почти никой не се справи с AC/DC – шевна машина и Дванадесетте апостоли – скали по
крайбрежието.
Задача: Какво в представеното изображе
ние не отговаря на днешните разбирания
и представи? Защо е така, според Вас?
(представено е изображение на карта,
правена през 1641 г. – преди откриването
на континента)
Тема: Природни зони на Австралия
Задача: Пред Вас са изписани няколко анаграми. Разчетете ги и попълнете таблицата.
Анаграми: русащ меу, харзана циретака, севърдно нурукег, мовтаб, бутуворден воляд,
бари дурабама, немди каврим, чеку гонди, скайра ципта, воцечиптак.
биологичен вид

природна зона

биологичен вид

природна зона

Задачата се използва за обратна връзка за проверка на усвояване от учениците на знания
за природните зони на континента Австралия. Задава се време на работа. Учениците могат
да работят по двама. Седем от животинските видове са познати на учениците от учебното
съдържание. Три от тях са за надграждане и разширяване на знанията им. Такава таблица
може да се изготви и със специфичните са континента растителни видове. Към таблицата
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учителят може да предостави и скала на точките за самооценка от учениците. Ако
учениците нямат достатъчни навици да работят по този начин може да се зададе модел –
напр. русащ меу – шраус ему – пустини и полупустини.
Тема: Население на Австралия
Задача: Довършете изречението. Обосновете своя избор.
Ако аборигените бяха земеделци ...
Въпросът се поставя в края на часа, когато вече е ясно, че аборигените не са земеделци.
Провокира мисленето на учениците да открият уникалността в обществено-историческата
еволюция на местното население на Австралия.
Тема: Австралийски съюз
Въпрос: Пред Вас е гербът на Австралия. На него са изобра
зени кенгуру и щраус ему? Защо е направен този избор,
според Вас?
(Защото и кенгуруто и щрауса не могат да се движат назад и
в този дух символизират стремежа на държавата за развитие
и напредничавост; въпросът е заимстван).
Тема: Австралия - обобщение
Проектна работа - тема по избор. Примерни теми:
 „Вратата между двата свята” / религиозните вярвания и обичаи на аборигените/
 Защо аборигените се разсърдиха на Никол Кидман?
 Защо еволюцията е „заспала” в Австралия? - уникалните животни / двуутробни,
еднопроходни/
Живеем във време и в общество, което иска да създаде отговорно поколение, в което
индивидите умеят да контактуват с уважение и търпимост, да спазват правилата и да се
съобразяват с норми, създадени и приети от групата; умеят да активизират целия си
социален и интелектуален потенциал за постигане на обществено приети лични цели.
Успешната социална реализация до голяма степен е зависима от наличието на т.н.
„рефлексивен ум” (по МакГилкрайст, Майърс и Рийд, 1997) [3] – способност за събиране,
анализиране и пресъздаване на широка гама от данни, произхождащи от множество
източници и способност те да бъдат използвани. Тази способност в някаква степен е
заложена във всеки индивид, но нейното развитие и култивиране до голяма степен е
задача на училищното обучение. Постигането става възможно, ако бъде постигнато
интегриране на по-отдавнашно знание в новото, което е основното предизвикателство
пред образованието от конструктивистки тип. Изхождайки от позицията, че единствените
концептуални знания, които трайно са усвоени, са тези, които учениците сами асимилират
и преоткриват, ние приемаме, че формирането на описаният тип познавателна дейност е
постижим, създава професионална провокация и възможност за професионално развитие
и израстване на учителя и интересен успешен път към знанието за учениците.
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РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КИПЪР
RАZVITIE NА GEOGRАFSKOTO OBRАZOVАNIE V KIPAR
Поля Йорданова
DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN CYPRUS
Polya Yordanova
Abstract: Modern geography, taught in the schools of the Republic of Cyprus has the ultimate
goal to improve the quality of life of students in the environment, natural and prirodosadarzhatelen life.
However, it aims to provide a stable and diverse knowledge, which is a prerequisite for the development
of local living space creatively and effectively so that citizens tomorrow, to live in harmony with yourself
and nature.
Furthermore, in order to create appropriate analytical skills of spatial level combined with
geographic tools and sufficient knowledge, present and future citizens to think and make sound and
rational decisions about space, individually and through active participation in the learning environment.
Keywords: Modern geography, knowledge geographic tools, Cyprus

Географията, изучавана в училищата на Република Кипър има за най-висша цел
подобряване на качеството на живот на учениците в рамките на околната среда.
На първо място, географията на етап начално училище има за цел усвояване на
достатъчен обем от знания, съдържащ гносеология, предоставящ критично тълкуване на
реалния свят така, че поставя основите за утрешните граждани да живеят щастливо и
качествено и да участват успешно в новата глобална политическа и социалноикономическа среда.
Все пак, тя има за цел да предостави трайни и разнообразни знания, което е
предпоставка за разработване на местни жизнени пространства креативно и ефективно,
така че гражданите утре да живеят в хармония със себе си и природата.
Необходимостта от насърчаване на пространственото мислене става все поналожително в днешно време, тъй като съвременния живот изисква прилагането на знания
и преценка и вземане на решения за пространството. Демократизацията на достъпа до
различни пространствени данни, от една страна, и предизвикателствата на съвременния
живот, от друга, се изтъква необходимостта от култивиране пространствени умения за
решаване, организиране, анализ и стойност по въпросите на космоса и природата - важно
предизвикателство в урока по география.
През първите четири години на началното училище географски знания са включени
в уроците под наименованието „Проучване на околната среда - А, В, С, Д класове и
се превръща в независим субект в последните две нива – в пети и шести клас, съответно
клас Е и клас F (по 48 учебни часа общо) [ 1].
През този период учениците трябва да постигнат задоволителни когнитивни
умения за четене на карти за земната повърхност – Земята, географски данни и
инструментариум за наблюдение на околни явления в природата.
В пети клас (Е клас) се въвежда понятието География със знания за географията на
Гърция и с акцент върху околната среда, но и с няколко разширения – въпроси за
антропогеографията, докато в шести клас се изучава география на континентите, с акцент
върху География на Европа.
Чрез обучението по география в началното училище (димотико) се преследват и
реализират следните специфични цели:
1. Запознанството с природната среда и да наблюдаване
географското
разпределение на хора и техните дейности.
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2. Изследването на взаимодействия и взаимозависимости разработени между
естествената околна среда и хората.
3. Признаване на значението на рационалното управление на околната среда.
Информираност
за
основните
проблеми
пред
човечеството
днес
и
разработване на
необходимите нагласи за разбиране, приемане, комуникация,
сътрудничество с други нации.
4. Приемането на нагласи и поведение, които ще дадат възможност на учениците да
се интегрират плавно
в природната и социалната и
културна среда [ 9 ].
 Развитието на способности и умения на учениците се свързват с:
Използването на устни, количествени и символични типове данни (текст,
изображение, диаграма, таблици, графики и карти).
прилагането на методи, свързани с естеството на курса, като например
наблюдение на обекта,картографиране, тълкуване на статистическите данни и
информиране от различни източници.

 комуникация и практически и социални умения за географски анализ и за
решаване на конкретни проблеми
Добре организираната екипна работа при работата в групи за изучаване основните
моменти на състава на Европейския съюз и следваните от него политики влияе
положително върху личноста и ценностната система на учениците. Утвърждават се
модерни начини на преподаване и учене, наред с класическите методи, като широко се
използват информационните технологии и интерактивна дъска, а кабинетите по география
изцяло са оборудвани с модерни компютърни конфигурации за всеки ученик.
В D Секция: елинизмът в чужбина (общо 48 учебни часа) се описват основните
характеристики на физическата околна среда на Кипър [ 2].
Тълкуват се историческата непрекъснатост на елинизма в Кипър както и
природни и антропогенни туристически ресурси (2 часа). Сравняват климата в Кипър с
този на Гърция - извеждат прилики и разлики. Разглежда се състава на населението на
острова, език, социална и политическа структура, образование, история. Като задача се
поставя да събират информация (фотография, литература , вестници, списания и т.н.),
които представят дейностите и постиженията на гръцката диаспора и за гръцките
училища в други страни.
Индивидуалността и самобитността като подход в работата намира израз в
самостоятелни оценки на обекти, явления и процеси на острова, в мотивирани прогнози за
тяхното развитие и изменение, в рационален пренос на знания и умения, усвоени от други
информационни източници и чрез други средства, в цялостно отношение, поведение и
действеност в процеса на учебната работа по география във всички нейни форми и в
цялостното и съдържание. Особено ценен е личностният подход в дейността на учениците
при изучаване на родната страна, на родното селище, залегнал като изискване в учебните
програми.
Съгласуван и достатъчен обем от знания в обучението се постига чрез разглеждането
на абсолютни и отосителни въпроси и положения [ 3]. Напр.: Учениците ще придобият
един последователен и всеобхватен обем от знания по следния начин:
y Къде? - α. Абсолютни и б. Относителни положения
y Местоположение –Как и Къде? Морфология, климат, флора, фауна и създадени от
човека елементи. Примери за места: Взаимодейтвието на човека с природата
y Насоченост - продукти, хора, идеи.
306

y Регион: Основна единица в изучаването на географията
Култивиране на ценности, приемане на нагласи и поведенчески прояви, които
изграждат съвременното гражданско общество. Целта е учениците да оформят ценности,
позиции и поведение, които да развиват и утвърждават.
Международните мащаби и глобалната перспектива на народите на всички равнища
са разгледани в учебниците чрез:
y Разбирателство и уважение към всички народи, култури, ценности и начин на
живот, включително и местните особености
y Изследователски въпроси: Има хора, които са направили твърде много в областта
на науката и културата – дайте примери.
y Знаете ли какво арабите правят за науката и световното културно наследство?
Направете някои изследвания в интернет и напишете накратко резултатите от
изследванията в тетрадките си.
y Готовност за използване географски познания и умения по подходящ начин и
отговорно в частния, професионалния и обществения живот.
Въведение в Географията:
y Къде служат
географските познания? За кои професии са полезни и
необходими? Споменете някои от тях и напишете защо географското познание е
необходимо.
Професии: строителен предприемач, превозвач, икономист, урбанист, агроном,
земеделски
производител,
туроператор, хотелиер,
търговец,
метеоролог,
телекомуникации и др
y Спазването на общочовешките права, с акцент на равенството между половете,
т.е. между мъжете и жените.
y Колко жени депутати бяха избрани в текущия кипърски парламент и колко като
евродепутати? Направете кратко проучване за някои от тях и напишете кратка
биография за една от тях.
Предлагат се интересни теми за обсъждане:
y Кипърският парламент: четири жени измежду общо 56 депутати = 7%
y Най-висок е процентът в Швеция (47%), Финландия (42%) и най-нисък в Малта
(9%) и Кипър (7%). Средната стойност за ЕС в националните парламенти е около 30%.
В Европейския парламент делът на жените достига 33% от членовете на Европейския
парламент, вкл. и кипърските.
Култивиране на качества, способности, умения, необходими на обществото на
XXI в.
Ключови умения[ 9], които учениците да придобият :
y Необходимото критично и абстрактно мислене, за да се опрости,възприеме и
интерпретира пространството, да се представят и анализират данните от него, да се
използват географски модели и да анализират както пространствени, така и
географски понятия.
y общува свободно на базата на предварително зададени цели.
y Географско понятие: Ориентация. Учениците да направят подобни презентации,
например «Моят квартал», и т.н.
y Да прилагат методи, да изследват различни въпроси,да анализират данни от
различни източници и да мислят градивно. По този начин едно съвременно обучение по
география благоприятства и развитието на образованието като цяло.
y Търсене на решения на проблеми на местно, национално и международно
равнище.
y Актуални въпроси: екологични проблеми, финансови новини и икономически
проблеми, природни бедствия, предизвикани от човека бедствия на природната среда и
т.н.
y Къде причислявам новината, която научих, и какви решения предлагам ?
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y Приносът на информационните технологии и съобщенията (ИТС) за урока по
география
В училището Географията по самата си изначална природа, изисква
използването на много различни учебни помагала от класическата традиционна карта до
компютър. По време на учебния процес ще бъде много полезно да се използват карти и
снимки от интернет така , че учениците да могат да анализират сателитни снимки.
y Те също могат да използват образователни CD-та с географско съдържание,
подходящи видеоклипове или да гледат телевизионни програми по образователна
телевизия
y Новата учебна програма за началния курс. Планетата Земя. Земята в космоса.
Определяне на географско местоположение (GPS) и неговото значение.
y Пътуване по света
y Чрез различни теми, засягащи икономиката, населението, околната среда,
проблеми в развитието, се предоставя възможността да се споменат редица страни от
всички континенти (с изключение на Европа). Кипър е на Източното Средиземноморие доказателственост.
Осъществяване целите за началния курс (до 6 клас) се извършва чрез игрови
задачи :
y Ученици (трима): Работете с карти като източник на информация и като
средство за култивиране на основните умения в пространството (ориентация,
измерване на разстояние, координати).
y Къде? а. абсолютната позиция (координати) б. относителното положение
(морета и океани, континенти, геоморфоложки данни).
y Следвайте инструкциите, за да разберете къде е скрил съкровището пиратът
Червената брада.
A. Начертайте на точките на картата използвайки компас водоравни линии.
B. Географдсите координати показват къде са тези острови. Отбележете
тяхното местоположение в червено на картата на света.
C. От остров Ланай, дайте 50 км. на юг, след това 75 км на изток и трябва да
намерите пътя (като се използват посоките на света) до пристанището на Капитан
Кук. Колко км ще пътувате? (25 км северозападно от Капитан Кук е съкровището!)
Маркирайте курса в зелено.
Реализирането на целите за основния курс на обучение по география се
осъществява чрез практически задачи и подходи:
y Учениците: Да посочват кои са големите световни икономики и да анализират
въздействието им върху околната среда и природата.
y Да обогатят знанията си по география със статии,атласи,филми, предавания и т.н.
y Местоположение – къде? Морфология, климат, флора и фауна и изследване
влиянието на човешкият фактор.
y Взаимодействието човек - околна среда, дискусия.
y Учениците: Да вземат позиция по теми, засягащи всекидневито и живота в други
райони по света - изграждане на основи на политическата география.
y Да се запознаят с помоща на тематичния подход с разцвета на най-големите
световни икономики и причините за него.
y Да анализират връзките на Кипър с другите страни по света,в частност
европейските.
y Да определят човешкия фактор и влиянието му върху емиграцията и имиграцията.
Примери за въпроси: тематичен подход, свързване на факти и явления от ежедневието и
практиката. Обсъдете значението на думите: емигрант, имигрант, бежанец, политически
бежанец, икономически емигрант.
y Каква е разликата между бежанец и политически бежанец?
y Имате ли роднини, които работят в чужбина? Колко? В кои страни, и защо са
заминали? Отбележете страните на картата на света - практически задачи.
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Съдържание на основният (гимназиалният) курс (7 до 10 клас) [9] - изучава се
континента Европа.
С изключително внимание се разглеждат темите в раздел «Картография и
информационни приложения в картографията»
y Геология на Европа (кратко), минералогия и снимки
y Физическа география (на природната среда - на концепцията за пейзажа – чрез
примери)
y Антропография – чрез презентации и снимков материал
y Икономиката на континента. Основни показатели на икономиката - чрез
сравнения и анализи
y Теми, страни, икономика – чрез сравнението със страни от ЕС
y Специфични отношения на Кипър: Позоваването на търговските и туристически
отношения на страната с други страни:
y Търговията между Кипър и Гърция
y Туристическия поток от Русия
y Политическите отношения Турция - Кипър. Кипърският въпрос.
y Европейския съюз: институциите на Европейския съюз и икономическата
политика
y Екологични проблеми и причини за тях
Целите и показатели за успех в гимназията са следните :
Учениците да придобият умения за критическо мислене и задълбочено разбиране.
Един общ поглед и познание за физическата и политическа география, за природните и
човешките фактори, влияещи върху процесите, случващи се на Земята. Чрез избор на
теми, що се отнася до континентите да бъдат затвърдени знанията за околната среда и
човешкия фактор, за да се открои ясно картината на света,в който днес живеем, но и ще
определи и характеризира и връзките на Кипър с другите държави[ 5].
Прилагане таксономия на Bloom в работата по география чрез примерни задачи:
Знание: Кои европейски страни са членове на ЕС ?

Разбиране : По какъв начин топлите течения в
Атлантическия океан влияят върху океанския климат ?

таксономия на Bloom

Анализ: След като разгледате геоморфоложката карта
на Европа обяснете защо повечето европейски страни
са избрали мореплаването и са станали световни
морски сили?
Прилагане на знанията : След като се запознаете с
климатограмата на различните градове на Европа
назовете типа климат в региона, където са те.
Взаимовръзка:
Как влияе застрояването и
разрастването на крайбрежните градове, както и
изграждането на инфраструктура върху околната
среда ?
Оценяване: По какъв начин според вас изменението
на климата ще засегне Кипър
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Използване на дидактическа методология при обучението по география [6]:
y Формиране на педагогически модели на учене и преподаване,
y Прилагането на принципите на съвместното учене
y Използване на най-активния и ефективен учебен процес
y Използване на практически опит и опита/общата култура на учениците,
y Използване на много учебни помагала за подпомагане на географското мислене и
работа, използвайки знанието
y Подчертаване на съвместния добив за наблюдение и данни от непосредствена
географска близост
y Усилия за свързване на придобитите знания и умения с факти и явления от
ежедневието и практиката,
y Тансфер и приложение на придобитите знания в практиката в други когнитивни
области и използване на интердидактически подход за извличане и усвояване на
информация а също и в други когнитивни области.
Оценяване Ι в началното училище се извършва чрез следните алгоритми:
A. Затвърждаване на постигнатия през деня успех, поставяне на различни цели и
изпълнението им. Б. Определяне на постиженията в трите области (познавателна,
психомоторна, афективна), така, че да има пълна картина на развитието на учениците. В.
Използването на диагностика и прогресивно-крайна оценка на редовни интервали, с
конкретни критерии, служеща за надеждно измерване на постигането на предварително
определени цели на всяко ниво. Г.Оценка на методологията на преподаване, за да се
появят подходящи действия за подобрение и постигане на най-добри резултати от
обучението
Оценяване ΙΙ в гимназиален етап чрез следните алгоритми:
A. Съгласно закон 24 (2) от дейността на държавните средни училища се
регламентира (1990-2010 ) : "Учителите са задължени да оценяват учениците писмено
най-малко веднъж на тримесечие." Поради това, следва определянето на минимално
задължение на учителите във връзка с писмения изпит на ученици на всяко тримесечие. Б.
Изпълнението на заложената програма предоставя възможност на учителите да се въведат
нови форми на регенеративна, непрекъсната и творчески обусловена оценка отвъд
стандартизираните тестове, като ще се оценяват различни умения, способности и знания
на учениците. Забележка: презентации, интердидактическа работа, проекти, изготвяне на
печатни, електронни или други материали и т.н. В. Предвижда се, както бе подчертано, в
оценяването на учениците с нови форми на изпити да се намали до най-голяма степен
писмения изпит, като по този начин се постига облекчаване на учители и ученици от
ненужно бреме, което се създава. Успешното приложение на учебните програми по
география в кипърските училища предполага внимателното и проучване и открояване на
новите моменти: избора на учебник, който предполага най- добри възможности за
постигане на целите, планиране и оптимално/ най- целесъобразно/ организиране и
осъществяване на образователния процес в конкретната училищна среда. Последното е
свързано с друго качество на взаимодействието между учителя и учениците:
хуманизиране - утвърждаване на нови социални роли за постигане на сътрудничество,
партньорство и взискателност за постигане на общите цели. Учениците развиват умения
за комуникация, за отстояване на собствена позиция и мнение, за водене на диалог и спор.
Въведените нови умения в поведението на учениците продължават формирането на
ценности, разбиране на взаимодействието между обектите, разбиране проблемите на
хората, необходимост от сътрудничество и опазване на природната среда.
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Приложение 1
Архив от стари учебници – География /ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ/
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ
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МОДЕЛ ЗА ПРАВИЛА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В ІХ КЛАС И НЕЙНОТО
ПРЕДСТАВЯНЕ
MODEL ZA PRAVILA PRI IZGOTVYANE NA PREZENTACIYA ZA UCHEBNOTO
SADARJANIE PO GEOGRAFIYA I IKONOMIKA V ІХ KLAS I NEINOTO
PREDSTAVYANE
Тамара Драганова
THE MODEL OF RULES WHEN PREPARING A PRESENTATION FOR THE
EDUCATION CONTENT BY GEOGRAPHY AND ECONOMY - 9-TH GRADE AND
ITS PERFORMANCE
Tamara Draganova
Abstract: Presented is a model of rules for preparing a presentation in geography and economy –
9 -th grade, mandatory training, as well as rules for oral presentation of the final product. Presented the
status and capabilities of ppt, as a resource for training, standard ways of preparing and oral
presentation, as well as trends and problems of their application in secondary education.
This is one a successful model and correction of the existing understanding of the presentation of
the education content in teaching units through the application of ICT - presentation.
Keywords: presentation, ICT – presentation, model, education content, geography and economy

„Мъдростта на един ум не
се измерва по струпаните от него
знания, а по способността му да
открива нови истини.”
И. Иванов
В съвременното общество се откриват все нови и нови истини за знанието, а една от
тези истини е света на информационните и комуникационните технологии.
Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те са
неделима част от общата грамотност на съвременния човек, крайна необходимост за
подрастващите. Все повече се изисква тяхното пълноценно ползване, както в
професионалната сфера, така и в ежедневието. През последните седем години обучението
чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии в българското
образование е приоритетна област на развитие и гарант за просперитет на младите хора.
Все повече се активизира необходимостта от прилагане на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в образователните институции и ползите за всички
учещи от тях. Ролята на електронното обучение чрез Интернет, образователни игри,
обработване на текстови файлове, електронни таблици, бази данни, програмни продукти,
вътрешни мрежи, презентации ppt и други, както и всички възможности прилагани
конкретно в образованието, в частност и по учебния предмет география и икономика,
стават все по-популярни и важна част от съвременните методи за обучение.
Днес образованието е една от темите с най-голямо обществено значение. Все повече
преобладава мнението за нуждата от предефиниране на целите на българското училищно
образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобализация и регионализация,
социологизация и икономизация, конструктивизъм и интегралност, предизвикателствата
на конкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз и в света, съобразно
Международната харта за географско образование. [6]
Една нация може да бъде определена като просперираща и богата само ако е
образована нация. Част от тази образованост се базира и на географската наука, на науката
312

на трите „Х” – холистична, хорологична и хронологична. За успешното реализиране на
учениците на пазара труда е важно у тях да се развиват и усъвършенстват умения за
решаване на проблеми, работа по проект, работа в екип, информационни умения,
практически и интелектуални умения, умения за представяне на информация, прилагане
на уменията в географска и информационна среда, пространственото изменение във
времето и пространствените отношения. [3]
Презентациите с PowerРoint се използват най-често в съвременното обучение за
създаване на мултимедийни материали с цел постигане на образователен ценз и
ориентиране, адаптиране и реализиране на пазара на труда от страна на подрастващите. Те
са предзначени непосредствено за уроци за нови знания, преговор и обобщение, както и за
самоподготовка и самостоятелна работа на учениците. Тази генерална констатация е
резултат от анкетно проучване проведено през периода октомври 2012 – април 2013 г.,
сред ученици и учители по география и икономика от 7 области на страната за
прилагането на ИКТ в обучението по географи и икономика на примера на IX клас. Една
от целите на изследването беше да се изготвят правила за изработване на презентация за
учебното съдържание по география и икономика на примера на ІХ клас и нейното
представяне, като най-често използваната възможност на ИКТ в средното училище при
ограничения достъп до интернет за всеки учебен час по география и икономика сред
изследваните училища, ученици и учители. Получените резултати от изследването
доказаха, че именно в този гимназиален клас и при работата с учебните програми при
спазване на ДОИ, липсва единна политика и стратегия за интегриране на ИКТ продукти и
ресурси в обучението. [9]
Информационни и комуникационни технологии (на английски език: Information and
Communications Technology - ICT) е термин, който се използва за обозначаване на всички
компютърни и комуникационни технологии. Терминът информационни и
комуникационни технологии е с широко значение, обхващащо всички познати начини и
средства за обмен на информация, като радио, телевизия, мобилни телефони, компютърен
софтуер и хардуер, сателитни системи и др., както и различни видове услуги и
приложения, свързани с тях, като видео конференции и дистанционно обучение. [1]
Информационните
и
комуникационни
технологии
са
съвременното
предизвикателство за образованието. Като такова, те целят обучаемият да възприеме
дадена тема и да обобщи нейното съдържание чрез включване на по голяма част от своите
сетива. Получените в клас знания, умения и компетенции се преговарят непринудено и по
нестандартен начин, чрез разнообразни средства – текстове, рисунки, анимация, звук.
Така се излиза от областта на един отделен учебен предмет /география и икономика/ и се
осъществяват по резултатни междупредметни връзки /информатика, информационни
технологии, български език и литература/. Използването на информационнокомуникационните технологии, като приоритетна дейност в образованието е проектирано
в различни документи за образованието, на различни равнища - национално, регионално и
глобално. На глобално равнище има два стратегически документа на ЮНЕСКО за
посоките в използване на ИКТ в образованието. В курикулума за ИКТ в образованието са
дефинирани четирите етапа на използване на ИКТ – въвеждане, прилагане, интегриране,
трансформация, а дейностите с ИКТ са конкертизирани за всеки етап. В Програмата за
професионално развитие на учителите за успешно внедряване на курикулума са
определени седем групи компетентности на учителя за използване на ИКТ.
На регионално равнище – в Европейския съюз е приет „Плана за действие – е-учене“
(Common European...), който конкретизира двете посоки на действие, определени на
глобално равнище.
На национално равнище има приета Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в
българските училища (Национална стратегия за въвеждане на информационните и
комуникацинни технологии в българските училища). В нея също са определени две групи
цели. Главната цел на използване на ИКТ са трите акцента:
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x повишаване качеството на образованието;
x обогатяване на учебното съдържание;
x въвеждане на иновационни образователни технологии. [7]
Развитието на ИКТ уменията в училище може да се постигне с помощта на модерно
обучение, което се основава на активни методи на учене, при които ученикът играе
централна роля, а учителят е най-вече партньор на учениците, техен модератор и
сътрудник. Използването на ИКТ в учебния процес са силен и мотивиращ фактор за
изпълнение на поставените задачи и постигане на дидактическите цели.
За постигане на надградени с ИКТ умения е необходимо всички членове на еобществото да разполагат с достъп до интернет, повишаване на знанията, уменията и
компетенциите на подрастващите чрез увеличаване на инвестициите в тяхното развитие,
подготовка на всички граждани за работа в информационното общество, повишаване на
уменията на преподавателите за работа в дигитална среда, реализиране на дистанционни
образователни курсове, използване на Web-базирани приложения, като нови методи на
обучение във училищата.
Основното приложение на ИКТ, при малкия годишен хорариум в задължителна
подготовка по география и икономика е в ядро „География на населението и селищата” и
„Географски региони в света и страни в тях”. Над 97 % от учителите прилагат ИКТ
продукти, изработени от тях или техни колеги, или ученици, или просто случайно
намерени в Интернет пространството, но в никакъв случай не стандартизирани и одобрени
от МОН именно в тези две ядра. Остава въпроса за тяхната достоверност, грамотност при
техническото оформление и критериите за тяхната изработка. Това се прилага основно
при ядро „География на населението и селищата”, стандарт № 2 и № 3, както и при ядро
„Географски региони”, Стандарт № 1. [9]
Използването на система от ИКТ продукти в учебните часове предлага следните
възможности:
а) по отношение на развитието на учениците:
– разкриват се допълнителни възможности за развитие на моделните географски
представи;
– разширява се географската култура;
– повишава мотивацията за учене;
– индивидуализира процеса на учене;
– разширява познанията на учениците за съвременните информационни
средства;
– подпомага се устойчивостта и непрекъсната обратна връзка между учениците и
електронната среда, като се създава чувство за сигурност и спокойствие в
процеса на учене.
б) по отношение на организацията на учебния процес:
– осигурява се добра систематизация на знанията;
– усъвършенстват се практическите и информационните умения;
– създават се условия за индивидуализация и диференциация на процеса на
обучение;
– организира се бърза проверка на хипотеза, предложена от учениците;
– реализира се бърза вътрешна оценка на резултата от процеса на обучение и
качествена тестова проверка;
– осигурява се възможност за самоконтрол.
в) по отношението на техническите възможности:
– въвеждане на данни за учениците, изучаваните раздели и теми от учебното
съдържание и задачите в тях.;
– регистриране на потребителите и управление на достъпа;
– поддържане на достъпните за учениците данни (профил на обучаемия и текущи
задачи);
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– наблюдение и контрол над ежедневната работа на учениците от преподавателя;
– управление на учебните задачи на базата на стандартни подходи, методи и
правила;
– събиране и поддържане на данни за действията на учениците на всички нива на
провеждане на електронното обучение;
– стандартен анализ на учебната работа за постигане на образователните цели.
Основните проблемни въпроси, които провокираха изследването са:
 познават и прилагат ли се чуждите добри практики в е-обучението в България;
 популяризират ли се добрите практики на българските преподаватели;
 съществува ли страх от експериментиране;
 как държавата стимулира компаниите, разработващи български продукти за еобучението;
 кога българското образование ще разполага с интерактивни електронни учебници
/одобрени от МО/ по география и икономика по всички класове;
 ще бъде ли осигурен еднакъв достъп до ИКТ във всички училища, за всеки учител;
 кое и кой ще гарантира ИКТ средата в българското училище, нейната устойчивост
и актуализация;
 ще има ли единни критерии за ИКТ мултимедиите по учебни предмети, в тома
число и по география и икономика;
 учителите по география притежават ли необходимата квалификация за широкото
навлизане на ИКТ в обучението;
 каква е личната квалификация на учителя и неговата мотивираност да използва
ИКТ в учебния процес;
 какво е материалното състояние на кабинетите, с които разполагат учителите по
география и икономика;
 какво е отношението на родителите към прилагането на ИКТ в училище;
 как родителите осигуряват достъпа до ИКТ в домашни условия;
 каква е вътрешната квалификация в училище по ИКТ;
 какъв е вътрешно-педагогическия климат, свързан с прилагането на ИКТ в училище;
 ролята на базовите учители в работата със студентите за прилагане на ИКТ по
география и икономика – приемственост и иновации;
 на какво ниво е ролята на междупредметните връзки за развитие, прилагане и
изследване на резултатите от учебния процес;
 къде се поставя мястото и ролята на личностно-ориентираното обучение за всички
участници в учебния процес;
 кой, на какво ниво и как се събира и систематизира цялостния обем от статии,
учебници, учебни помагала, публикации, книги и други електронни материали за
подпомагане и насочване дейността на учителя;
 каквизнания, умения и компетенции е необходимо да притежава учителя по
география и икономика;
 какви каквизнания, умения и компетенции е необходимо да развиват учителите у
учениците във връзка с прилагането на ИКТ в учебния процес;
 каквистратегиииметодиизискваприлагането на ИКТ в учебния процес;
 какИКТмогатдапомогнатза повишаване на ефективността на учебния процес и
покриване на ДОИ;
 какви специфични методи и форми за оценяванепредлага ИКТ?
И днес тези и още много други въпроси не са намерели отговори.
Изследването предлага един успешен модел за правила при изготвяне на
презентация за учебното съдържание по география и икономика на примера на ІХ клас.
Правила при изготвяне на презентация по география и икономика:
¾ подреждане на кабинета или класната стая така, че всички да виждат добре;
¾ използване на един плътен, изчистен шрифт, който да е четим и разпознаваем;
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¾ да се ползват главни и малки букви;
¾ за един учебен час от 45 минути, презентацията не трябва да е над 15 слайда,
включващи титулна и крайна;
¾ в един слайд да се помества една хипотеза, една теория или идея;
¾ ако на слайда се разполага снимков материал той трябва да бъде нечетна цифра;
¾ към всяка снимка да има обозначаващ/заглавен текст, даващ информация за
снимката;
¾ един слайд да не съдържа само текст, ако е наложително да има само текст, то той
да не е повече от 8 реда;
¾ когато текста се показва поетапно, а не изведнъж и цялостно, резултатите и
концентрацията от учениците е по-висока;
¾ при прилагане на таблици, диаграми и други изображения, същите да се надписват;
¾ при презентиране не трябва да се чете едно към едно от слайдовете, те могат да
бъдат опора, но не и учебния час да се превръща в прочет на слайдовете;
¾ да не се поставят знаци, като цветя, слънца и др., които не са по темата и отвличат
вниманието на учениците;
¾ слайдовете да не се украсяват и запълват празните места;
¾ при използване на цветово оформление, същото да не е повече от два цвята;
¾ всеки слайд да не е с различен цвят;
¾ да не се ползва червен цвят за текста;
¾ на всеки слайд да не се ползва различен цвят на текста;
¾ тапета на слайда да е съобразен с темата, да не отвлича вниманието на учениците,
да осигурява четимост на текста;
¾ текстовете по слайдовете да бъде форматиран;
¾ задължително е презентацията да не отвлича вниманието на учениците, когато
към нея има звук, който е поставен за пълнеж; ако музиката е в тясна връзка с учебното
съдържание, то може да се пусне отделен фрагмент;
¾ снимките по слайдовете да не са малки, а така да бъдат представени, че да са
видими и разпознаваеми обектите по тях;
¾ комплексното представяне на един обект, процес или явление трябва да бъде в
строга закономерност и да изисква коментара на учениците;
¾ поставянето на анимации, които не са в корелация с темата отвличат вниманието
на учениците;
¾ слайдовете да не са точно възпроизводство на учебното съдържание от учебника,
а да съдържат нови и актуални данни и информация, която не се съдържа в учебника;
¾ презентацията да бъде изработена чрез топ бутони, за да се постигне вътрешна
гъвкава структура;
¾ да се съдържат слайдове със задачи за дейност/упражнения;
¾ информацията по слайдовете да бъде проверена за научна достоверност;
¾ да се спазват граматическите, пунктуационните и стилистичните правила;
¾ статистическата информация да бъде актуализирана;
¾ да не се допуска директно копирана информация от интерент, бе да бъдат
отстранени препратките към интернет страници;
¾ снимките по слайдовете да бъдат тясно свързани с темата и задачата на процеса,
обекта или явлението;
¾ да се съдържа информация, отговаряща за покриване на ДОИ.
Прилагането на ИКТ са новата парадигма в областта на образователните технологии.
Интересът към проблемите, общите аспекти и приложението на ИКТ в обучение
непрекъснато ще се увеличава.
Чрез прилагане на ИКТ в учебния процес по география и икономика на примера на
ІХ клас се постига по-добра система за обратна връзка; обучаващата полезеност се
увеличава при провеждане на урок по география и икономика чрез презентация, поради
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малкия брой хорариум часове в ІХ клас; подпомага се собствената стратегия на учене от
учениците; налагат се нови правила на самодисциплина и мобилизация; провокира към
необходимост от допълнително обучение за работа с компютър /от ученици и учители/;
реализират се вътрешнопредметни и междупредметни връзки на хоризонтално и
вертикално ниво; информационните технологии поставят непрекъснато все нови и нови
предизвикателства и изпитания пред образованието на учениците; реализира се бърза
комуникация, висока мобилност, лесен достъп до информация от различен вид; ИКТ дават
широки възможности за личностно познавателна изява и съвместна работа между учител
и ученик; уроци с прилагане на ИКТ внасят промени в мисленето и действията на
учениците, създават нови оценъчни критерии за стойността и значението на знанията,
променят стила и метода на обучаеми и обучаващи; в процеса на обучение в съчетание с
ИКТ, обучаемите могат да бъдат насочени не само към знанието, като краен резултат, но и
към самия процес на усвояване и затвърдяване на знания и ценности; силно се повишава
положителната мотивация на учениците, стимулира се активността и развитието на
познавателните интереси на учениците; създават се многообразни възможности за оценка
и самооценка на ученици и учители; повишава се авторитетът на учителя; възпитават се
нови ИКТ ценности, умения, компетентности; подобрява се комуникацията на всички
нива и се преминава от двустранна към тристранна система на комуникация –
информационна среда, учител и ученик; подобрява се качеството и ефективността на
учебната дейност; училището се превръща в желана територия за ученици и учители;
обучението чрез ИКТ променя ролята и мястото както на учителя, така и на учениците в
учебния процес; променя се отношението на учениците към учебния предмет, засилва се
интереса към учебната дейност; методиката на преподаване и атрактивните възможности
за компютърно моделиране и визуализиране създават условия за по-качествено обучение
и обективни географска картина за света; евтино разпространение на готовите продукти –
учебни ресурси /презентации/; открива нови възможности за подобряване на
учебновъзпитателния процес в училище; комплексност и интегративност на придобитите
знания; комуникативност на обучението; ИКТ провокират динамичност, актуалност,
адаптивност и адекватност на обучението; ИКТ поставят отговорност по отношение
достиженията на науката и технологиите и тяхното своевременно навлизане в класната
стая; ИКТ в обучението отразява степента на съответствие на обучението на реалните
потребности на обществото и неговата възможност да реагира адекватно към техните
промени; прилагането на ИКТ в обучението по география и икономика са отговор на
нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво обучение, достъп по всяко време и от всяко
място.
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