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RESIDENTS’ ATTITUDE TO�ARDS RAVE TOURISM –
A SURVEY OF AYIA NAPA, CYPRUS

MARIA VODENSKA

Катедра География на туризма
е-mail: maria@gea.uni-sofia.bg

Мария Воденска. ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ РЕЙВ 
ТУРИЗМА В АГИЯ НАПА, КИПЪР. 

Статията е насочена към изследване на отношението на местното население към 
рейв туристите в курорта Агия Напа в Кипър и техните агресивни и необуздани дей-
ности, които непрекъснато се увеличават през последните години. Основна цел на из-
следването е да се анализира как отношението на местното население се влияе, от една 
страна, от ползите, които получава, и, от друга, от негативните последствия в резултат на 
развитието на този вид туризъм. Формулирана е хипотеза, че промяната в рейв дейност-
ите (намаление или увеличение) води до промяна в отношението на местното население. 
Основният използван изследователски метод е анкетното допитване. Събраната инфор-
мация е анализирана и са направени изводи, подкрепящи формулираната хипотеза.

Ключови думи: социално-културни влияния на туризма, анкетен метод, рейв, рейв 
туризъм, оценка, местно население, отношение.

Мария Воденска. ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ К РЕЙВ ТУРИЗМУ В 
АГИИ НАПЕ НА КИПРЕ. 

Статья направлена к изучению отношения местного населения к рейв туристам в 
курорте Агия Напа на Кипре и к их агрессивным действиям, бесперерывно увеличива-
ющимся в последние годы. Основной целью исследования является анализ того каким 
образом отношения местного населения влияется с одной стороны, получаемыми по-
льзами, и с другой стороны, негативными последствиями в результате развития этого 
туризма. Сформулирован гипотез, что изменение в действиях рейв туристов (увеличе-
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ние или уменьшение) приводит к изменению отношения местного населения. Анкетныйили уменьшение) приводит к изменению отношения местного населения. Анкетный 
опрос использован в качестве основного исследовательского метода. Анализ собранной 
информации позволяет сделать выводы в потверждении выдвинутого гипотеза.

Ключевые слова: социально-культурные влияния туризма, анкетный метод, рейв, 
рейв туризм, оценка, местное население, отношение.

INTRODUCTION

Background of the research

T�e aim o�� t�is resear��� is to examine and ana����e t�e im�ortant ��a��tors in-
fl�en��ing rave a��tivities and t�eir negative and �ositive e����e��ts on t�e residents o�� 
A��ia Na�a. T�e �roje��t is �ased ��on t�e q�a�itative resear��� so t�at a��ro�riate 
in��ormation and data are gat�ered and ana���sed. S�ita��e q�estionnaires �ave �een 
designed and �ere distri��ted to �o��a� residents (�ot� C���riot and ��oreign).

T�e findings o�� t�e resear��� ��an �e made �se o�� ��� �o��a� residents, to�rists, 
m�ni��i�a�it�� a�t�orities and to�rism se��tors. Con����sions ��et�er ���rrent to�rism 
strategies are addressing t�ese infl�en��es ��an �e dra�n and re��ommendations �o� 
strategies ma�� �e modified to a���ieve t�is are made.

Research methodology

T�e ke�� ��r�ose o�� t�e �ro�osed st�d�� is to ex��ore attit�des o�� residents to-
�ard rave to�rism. Residents in����de �ot� �o��a�s and ��oreigners, ��o �ive and �ork 
in A��ia Na�a. As a res��t, attit�des to�ard rave to�rism are examined �ot� among 
�o��a� residents (Greek C���riots) and among ��oreigners residing in A��ia Na�a.

T�e resear��� o�je��tives o�� t�e st�d�� are:
1. To des��ri�e rave to�rism in A��ia Na�a (in terms o�� visitors).
2. To identi���� t���es o�� to�rism a��tivities taking ��a��e in A��ia Na�a.
3. To ex��ore resident attit�des to�ard rave to�rism in A��ia Na�a.
�. To identi���� �ro��ems ��a��ed ��� A��ia Na�a residents in re�ation to rave to�rists.
T�e ana���sis is �ased on t�e ��o��o�ing ����ot�esis ��orm��ated �e�o�:
T�e attit�de o�� �o��a� residents in A��ia Na�a �as �een a����e��ted negative��� ��� 

rave to�rism a��tivities in t�e area. 

RESEARCH DESIGN AND APPROACH

T�e em�iri��a� data ��or t�is q�a�itative s�rve�� �as ��o��e��ted t�ro�g� 5�� re-
s�ondents in a �o�se s�rve��. A�� q�estions in t�e q�estionnaire are ���osed-ended 
and ��an �e ��ategori�ed in 5 main gro��s – (1) genera� attit�de to to�rism – � q�es-
tions, (2) genera� image o�� t�e destination – 9 q�estions, (3) negative im�a��ts o�� 
rave to�rism – 27 q�estions, (�) residents’ rea��tions to ravers and rave to�rism – 6 
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q�estions, (5) strategies and �o�i��ies to�ards ravers and rave to�rism – 6 q�es-
tions. A�� ans�ers �ave �een se�arate��� ana���sed. T�e ke�� t�emes emerging ��rom 
t�e a���i��ation o�� t�ese te���niq�es �ave �een ��ategorised to ��orm ��on����sions.

HISTORY OF RAVE CULTURE

T�e term rave first ��ame into �se in �ritain in t�e �ate 5�’s re��erring to t�e �i�d 
�o�emian �arties o�� t�e time. It �as t�en �riefl�� revived, ��t didn’t ��ome �a��k into 
��as�ion �nti� t�e i��ega� London �are�o�se �art�� s��ene in t�e mid eig�ties. Ho�-
ever it is �ike��� t�at t�e term ‘rave’ ��ame ��rom Jamai��an �sage rat�er t�an a reviva� 
o�� an�� �revio�s �sage in �ritain. Rave ��ro�ds �ere and sti�� are most��� (��t not ex-
����sive���) ��o�ng, ��rom a�� se��tions o�� so��iet�� (�tt�://ne�s.����.��o.�k/2/�i/�k_ne�s/
eng�and/��orn�a��/31�23�9.stm)

Ravers �s�a���� dere�i��t in a �are�o�se, a �����, a �ea���, a fie�d, an air��ra��t 
�angar or a s�orts arena – an����ere ��o� ��o��d fit a massive so�nd s��stem and a 
�ot o�� �eo��e. In t�e rave �e��da��s o�� t�e �ate ‘8�s, t�e �arger events attra��ted tens 
o�� t�o�sands o�� �eo��e. T�e ven�e �o��d o��ten remain se��ret �� �nti� �o�rs �e��ore 
t�e �art�� �as to �egin as a �a�� o�� kee�ing t�e �o�i��e a�a��. Organisers �o��d even 
sometimes �ave �a��k�� sites in mind in ��ase t�e ��o�s sni����ed t�em o�t – ��i��� t�e�� 
did more and more o��ten (�tt�://en.�iki�edia.org/�iki/Rave). 

Rave m�si�� is ��at most �eo��e no� ��a�� ‘dan��e’ m�si��, or m�si�� �it� a dis-
tin��tive ‘series o�� re�etitive �eats’. Ear��� ravers dis��overed t�at t�e ��om�ination o�� 
e��stas�� and m�si�� �it� ��ast, re�etitive �eats �as a marriage made in dis��o �eaven. 
(�tt�://en.�iki�edia.org/�iki/Rave_m�si��). 

Rave ��omes in man�� di����erent ��orms, ��t ��an �e defined genera���� as a��-nig�t 
dan��e �arties ��eat�ring �o�d m�si�� a����om�anied �it� a���o�o� and dr�gs. T�e ear�i-
est raves �ere �ndergro�nd. ��� t�e ear��� 199�’s rave �ad emerged ��rom t�e �n-
dergro�nd and rea���ed t�e ��enter o�� �ritis� ��o�t� ����t�re. T�e s��a�e �as ��ge and 
ever in��reasing as rave �e��ame ������� �i��ensed, m��ti �i��ion do��ar entertainment 
ind�str��. Fo��o�ing t�eir gro�t� in Eng�and, rave gained �o���arit�� on t�e ��onti-
nent and in t�e United States, t�o�g� in a m���� sma��er degree t�an in Great �ritain 
(�tt�://en.�iki�edia.org/�iki/Rave).

A ‘rave’ is defined as a gat�ering o�� 1�� ���s �eo��e, at ��i��� am��ified m�si�� 
is ��a��ed ��i��� is �ike��� to ��a�se serio�s distress to t�e �o��a� ��omm�nit��, in t�e 
o�en air and at nig�t. 

RAVE TOURISM AS A DEVELOPMENT VEHICLE
FOR TOURISM INDUSTRY

Rave to�rism in����des ��o�ng or teen-agers attra��ted to�ards vio�ent a��tivities. 
A�t�o�g� destr���tive and �erverted, on one side, rave to�rism �as a�so �e��ome a ma-
jor deve�o�ment ��a��tor in to�rism ind�str��, on t�e ot�er. T�e deve�o�ment o�� to�rism 
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ind�str�� d�e to rave to�rism arises d�e to severa� inter��onne��ted varia��es in t�e des-
tinations.

Yo�ng �eo��e ��� t�eir nat�re enjo�� �aving ���n among t�eir ��riends ��ommitting 
vario�s notorio�s a��tivities, t�e �se o�� �iq�or and ot�er stim��ating �rod���ts attra��t 
t�em and en��o�rage t�eir �n��ons��io�s to ind��ge in s���� a��ts. T�e more t�e�� are 
intoxi��ated t�e more t�e�� are o��ivio�s in in��reasing t�eir ex�endit�re. De�ending 
��on s���� an advantage as a major so�r��e o�� in��ome, inde�endent �ro�ert�� o�ners 
esta��is� re�evant ��siness in in��reasing n�m�ers. T�is is i���strated ��� t�e gro�-
ing n�m�er o�� ���s, �����s, �ars and ��a�arets in man�� ��a��es aro�nd t�e �or�d as 
major attra��tions in destinations. Additiona���� a�read�� existed esta��is�ments �ave 
a�so �een modified and made s�ita��e ��or rave a��tivities. Promotion o�� �iq�or is t�e 
strongest in s���� destinations ��ere ��o�ng �eo��e are attra��ted to�ards t�e ex�e-
rien��es o�� intoxi��ation and a��tivities o�t o�� it. Conseq�ent��� ��o�ng and teenagers 
to�rists �re��er to ���oose ��a��es ��ere t�ere are s���� esta��is�ments satis����ing t�eir 
re�evant interests and �ants.

As a major ��a��tor ��or �ot� �ositive and negative ��onseq�en��es, rave to�rism 
s�o��d �e given a �ro�er ���an��e in order to �ave a s�����ess���� o�t��ome. T�e on��� 
goa� s�o��d �e t�e e�imination o�� destr���tive or �erverted a��tivities ��� a�����ing a 
n�m�er o�� �re��a�tion meas�res s���� as �imiting se��ing ex��ess �iq�or and �sage o�� 
some �reventive �ro��ed�res in �����s and �ars. 

TOURIST-RESIDENT INTERRELATIONSHIPS AND ATTITUDES

So��io-����t�ra� im�a��ts are t�e o�t��ome o�� �arti����ar kinds o�� so��ia� re�ation-
s�i�s t�at o�����r �et�een to�rist and resident as a res��t o�� t�eir ��oming into ��onta��t. 
T�e nat�re o�� t�ese re�ation, or ‘en��o�nters,’ is a major ��a��tor infl�en��ing t�e extent 
to ��i��� �nderstanding or mis�nderstanding is ��ostered ��� t�e to�rist �ro��ess (Sta-
��er, 1997; S�ar�rooke, 1999; Vodenska, 2��6).

A����ording to de Kadt (1979), to�rist-resident en��o�nter o�����r in t�ree main 
��ontexts: ��ere t�e to�rist is ��r���asing some good or servi��e ��rom t�e �ost, ��ere 
t�e to�rist and �ost find t�emse�ves side ��� side, ��or exam��e on a sand�� �ea��� or at 
a nig�t-����� �er��orman��e, and ��ere t�o �arties ��ome ��a��e to ��a��e �it� t�e o�je��t 
o�� ex���anging in��ormation and ideas. He a�so �ointed o�t t�at ��en it is ���aimed 
t�at is an im�ortant me���anism ��or in��reasing internationa� �nderstanding, it is 
norma���� t�e t�ird t���e o�� ��onta��t t�at is in mind. Ho�ever, t�e first t�o t���es o�� 
��onta��t are q�antitative��� more ��ommon. Dire��t ��onta��t is not ne��essar�� ��or im�a��t 
to o�����r and t�e mere sig�t o�� to�rists and t�eir �e�avior ma�� ind���e �e�aviora� 
���anges on �art o�� �ermanent resident.

T�e to�rist- resident en��o�nter, in ��i��� one o�� more visitors intera��t �it� one 
or more �osts, is staged �it�in a net�ork o�� goa� and ex�e��tation. On t�e one �and, 
t�e to�rist is mo�i�e, re�axed, and ��ree s�ending, enjo��ing �is �eis�re and a�sor�-
ing t�e ex�erien��e o�� �eing in a di����erent ��a��e. In ��ontrast t�e resident is re�ative��� 
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stationar�� and, i�� em��o��ed in t�e to�rist ind�str��, s�ends a �arge �ro�ortion o�� t�e 
time ��atering to t�e needs and desires o�� visitor. (Mat�ieson and �a��, 1982).

T�e attit�de o�� �ost ��omm�nities to�ards to�rists and t�e to�rism ind�str�� 
is ��ast �e��oming a major iss�e a��ross t�e �or�d. Residents ma�� �ave s�e��ifi�� 
negative attit�de a�o�t to�rism and trave�ers ��or severa� reasons. T�ese in����de 
a�tomo�i�e and ��oot tra��fi�� ��ongestion, in��reased ��ommer��ia�ism, �oss o�� ��om-
m�nit�� identit��, in��rease in taxes and ��osts, �itter and vanda�ism. Converse���, 
t�ose em��o��ed in to�rism find �ositive �enefits asso��iated �it� t�e ind�str��, as 
do genera� retai� mer���ants and deve�o�ers. Jo�s, �enefits, and ��ontri��tion to 
a ��omm�nit��’s q�a�it�� o�� �i��e are j�st a ��e� o�� t�e �ositive e����e��ts to�rism ��an 
�ave. In some �arts o�� t�e �or�d, to�rism �rovides �re��io�s ��oreign ��a�ita� t�at is 
needed to ��r���ase ot�er im�orts, manage de�t, and �rovide em��o��ment (Friges, 
1996; Geo�dner, Rit���ie, 2��8).

Residents �iving in ��ore to�rism areas ma�� ��ee� o��ressed ��� t�e gro�t� o�� 
to�rism and deve�o� negative attit�de to�ard t�e ind�str��. Some resear���ers �ave 
��o�nd t�at a resident’s �eve� o�� atta���ment to a destination is re�ated to �is/�er nega-
tive attit�de to�ards to�rism. A resident ��o �as a strong atta���ment to t�e ��om-
m�nit�� is more �ike��� to �ave a negative attit�de to�ards to�rism t�an t�ose ��o 
are �ess atta���ed (G�rso�� et a�., 2��2; J�ro�ski et a�., 1997).

To�rists, too, �ave attit�des and �er��e�tions a�o�t destinations and �o��a� resi-
dents. T�e tenor o�� t�ese attit�des and �er��e�tion ��an s�ing �et�een good and �ad 
de�ending ��on t�e inter�ersona� re�ations�i�, ��i��� deve�o�s �et�een t�e trave�ers 
and t�e resident. Ex��e��ent �os�ita�it��, or in ��ontrast, r�de treatment ��� �o��a� residents 
or trave� re�ated �ersonne� ��an �ave signifi��ant infl�en��e on t�e tri� and t�e trave�er’s 
�ro�ensit�� to ret�rn to t�e destination (Lind�erg et a�., 1999;  Lind�erg, 2��1).

To�rism de��ision is �ased ��on to�rists’ �er��e�tions and attit�des to�ards 
destinations, attra��tions, to�rism servi��e ind�stries and em��o��ees, and residents. 
A�t�o�g� t�ese im�ressions ma�� �e ina�����rate or overstated, �e s�o��d re��ogni�e 
t�at t�ese im�ressions ��orm t�e �ase ��or to�rism de��ision. �it� t�is in mind, to�r-
ism �romotiona� e����orts s�o��d strive to generate �ositive images o�� destinations 
and attra��tions in order to en�an��e or modi���� �er��e�tions, attit�des, and a��t�a� 
trave� �e�avior (Ha��, 2���).

TOURISM DEVELOPMENT IN CYPRUS – A GENERAL OVERVIE�

C���r�s is t�e t�ird �argest is�and in t�e Mediterranean Sea, �o��ated in t�e 
Nort�eastern ��orner �it� S��ria 1�5 km to t�e east. Its geogra��i��a� �osition is 
�arge��� res�onsi��e ��or t�e ���imate t�at �o��d seem to �e divided into t�o seasons 
�it� nine mont�s o�� s�mmer and t�ree mont�s o�� s�ring. A�t�mn and �inter do 
not �ra��ti��a���� exist and t�e rain�� season is s�ort. Sno� ��a��s on��� on t�e �ig�est 
mo�ntains in Jan�ar�� and Fe�r�ar��. T�is is one o�� t�e reasons ��or t�e gravest s�ort-
��oming o�� C���riot to�rism – t�e �ater s�ortage.
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T�e is�and �o��ation a�so �ies at t�e root o�� C���r�s’ t�m��t�o�s �istor��. Standing 
at t�e ��rossroads o�� E�ro�e, Asia and A��ri��a, t�e is�and �as �een vie�ed over t�e 
��ent�ries as a strategi��a���� im�ortant strong�o�d ��� a �ong s�����ession o�� ��onq�er-
ors. T�e kno�n �istor�� o�� C���r�s dates �a��k to over 8��� �.C. O�� a�� t�e events to 
s�ee� t�e ��o�ntr�� t�ro�g� t�e next ��e� t�o�sand ��ears, t�e most im�ortant �as t�e 
dis��over�� o�� ��o��er, t�e meta� t�at gave its name (K���ros) to t�e is�and and gener-
ated �nto�d �ea�t�.

No�ada��s C���r�s is one o�� t�e most �o���ar E�ro�ean �o�ida�� destinations 
in t�e Eastern Mediterranean. It is an is�and o�� diversified nat�ra� �ea�t��, ��easant 
���imate o�� a�most ��ontin�o�s s�ns�ine as �e�� as s�e��ta����ar s��ener��, marked ��� 
go�den �ea���es, �i��t�resq�e vi��ages �it� vine��ards and ��r�it or���ards and �ine-
���ad mo�ntains �� to 2��� m �ig�. �esides its ����si��a� �ea�t��, C���r�s �as a�so a 
distin��tive ar���aeo�ogi��a� and ����t�ra� �ea�t�, originating ��rom its �ong �istor��. A�� 
t�ese, ��om�ined �it� t�e traditiona� �os�ita�it�� and ��riend�iness o�� �o��a� residents, 
make C���r�s an attra��tive to�rist destination.

As an e��onomi�� a��tivit�� to�rism in C���r�s �egan a��ter t�e �ro���amation o�� 
t�e is�and’s inde�enden��e ��rom t�e �ritis� regime in 196�. To�rism deve�o�ment 
in C���r�s ��an �e des��ri�ed in t�o ��ases: �re-invasion �eriod (196�–1973) and 
�ost-invasion �eriod (197� – on�ards). D�ring t�e first ��ase t�e ne���� esta��is�ed 
Re����i�� o�� C���r�s gave first �riorit�� to t�e to�rist se��tor. In 1969 t�e C���riot gov-
ernment esta��is�ed t�e C���r�s To�rism Organi�ation (CTO) ��i��� �as res�onsi-
��e ��or t�e deve�o�ment and t�e �romotion o�� t�e is�and’s to�rist ind�str��. D�ring 
t�is �eriod to�rism in t�e ��o�ntr�� s�o�ed a ra�id gro�t�. Ann�a� to�rist arriva�s 
rea���ed 26� ��� in 1973 ��rom j�st 25 7�� in 196�, re�resenting an ann�a� average 
gro�t� rate o�� 2�% and to�rist re��ei�ts gre� at an ann�a� average rate o�� 22%.

D�e to t�e T�rkis� invasion in 197� C���r�s �ost a signifi��ant �art o�� its to�rist 
se��tor �it� t�e o������ation ��� t�e T�rks o�� 13��� �eds ��onsisting 71.7% o�� its tota� 
�ed ��a�a��it�� ���s 5�� �eds �nder ��onstr���tion and ��% o�� t�e is�and’s ��atering and 
entertainment o�t�ets (resta�rants, ��a��es, �ars, ���s, nig�t �����s, et��.). More im�or-
tant���, C���r�s �ost �o���ar destinations s���� as K��renia and Famag�sta.

For a ��o���e o�� ��ears C���r�s �as engaged in so�ving t�e �rgent �ro��ems 
��a�sed ��� t�e T�rkis� invasion. T�en on�ards, it on��e again gave �riorit�� to t�e 
to�rist se��tor. As a res��t to�rism a��tivities ��ontin�ed to gro� �it� a q�i��k �a��e. 
Ne� destinations in t�e so�t�ern �art o�� t�e is�and �ere deve�o�ed. Gro�t� rates 
in t�e �eriod 1975–1985 �ere aro�nd 33% �eaving �e�ind t�e overa�� gro�t� rate 
o�� �or�d to�rism. D�ring t�e next de��ade (1986-1996) to�rism ��ontin�ed to gro� 
steadi��� �it� t�e ex��e�tion o�� 1991, ��en t�e G���� �ar red���ed to�rist n�m�ers. 
T�is �as �e��a�se o�� t�e adverse ����i��it�� C���r�s re��eived �it� regards to its �rox-
imit�� to t�e G���� (�tt�://���.visit�����r�s.org.����, CTO, 2��9).

In �ate 199�s, to�rist arriva�s in C���r�s rea���ed more t�an 2 mi��ion �it� t�e 
�ig�est n�m�er o�� to�rist arriva�s o�� 2 696 732 in 2��1. A����ording to t�e �atest 
fig�res o�� CTO, to�rism arriva�s in re��ent ��ears are stead�� �it� a ver�� �o� or even 
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negative gro�t� rate tota�ing in 2�1� a �itt�e more t�an 2 mi��ion. Internationa� 
to�rism reven�es are de���ining at an even ��aster rate, amo�nting in 2�1� to 1 5�9.8 
mi��ion E�ro (Ta��e 1).

Ta��e 1
To�rism deve�o�ment in C���r�s

Year 2006 2007 2008 2009 2010
Internationa� To�rist Arriva�s (t�o�sands) 2 ��1 2 �16 2 ��� 2 1�1 2 173
C�ange ��om�ared to �revio�s ��ear (%) - 2.8 �.6 - �.5 - 1�.9 1.5

Internationa� To�rism Reven�es (mi��ion 
EURO)

1 755.3 1 858.1 1 792.8 1 �93.2 1 5�9.8

C�ange ��om�ared to �revio�s ��ear (%) 2.2 5.9 - 3.5 - 16.7 3.8

So�r��e: CTO, Ni��osia, C���r�s, 2�11.

Internationa� flo� o�� to�rists to C���r�s ��an �e ��ategori�ed �nder t�ree market 
segments, name��� – �ig� �riorit�� market segment (UK, German��, R�ssia and Gree��e, 
��orming a�o�t 7�% o�� a�� to�rist arriva�s, UK �it� more t�an �a��� o�� t�em), medi�m 
�riorit�� market segment (S�it�er�and, A�stria, t�e Net�er�ands, S�eden, �e�gi�m, Is-
rae�, Po�and, Ire�and, Fran��e and Fin�and) and �o� �riorit�� market segment (Nor�a��, 
Ita���, Ara� ��o�ntries, Denmark, C�e��� Re����i��, H�ngar�� and Ja�an) (CTO, 2��9).

Con��erning domesti�� to�rism, statisti��s s�o� t�at most C���riots o�t to s�end 
t�eir �o�ida�� a�road. T�is trend ��an �e attri��ted to a n�m�er o�� reasons s���� as 
t�e need to get to kno� and ex�erien��e ot�er destinations and ����t�res. CTO is tr��-
ing to in��rease and intensi���� its e����orts to�ards t�e �romotion o�� domesti�� to�rism 
t�ro�g� advertising and �romotiona� a��tivities (CTO, 2��9).

To�rism generates a signifi��ant amo�nt o�� reven�e to t�e e��onom�� o�� C���r�s. 
A��t�a� to�rism in��ome is �ig�er t�an t�e amo�nt s�o�n in Ta��e 1 �e��a�se it does 
not in����de t�e amo�nt o�� mone�� to�rists s�end on ti�s and gratit�de, i��ega� in-
��ome earnings and tax de��e�tion. To�rism not on��� generates in��ome ��or t�e �o�se-
�o�ds and ��sinesses o�� t�e �o��a� ��omm�nit�� ��t a�so generates governmenta� in-
��omes t�ro�g� vario�s taxes. �esides, to�rism �as added ���e� to ot�er se��tors o�� t�e 
e��onom��. In ot�er �ords, it generates m���� more indire��t in��ome and em��o��ment. 
To�rism ��ontri��tes a��roximate��� 2�% to t�e GDP in C���r�s.

O�serving t�e ���rrent sit�ation it ��an �e easi��� stated t�at C���r�s is o�erating 
on t�e mass to�rism market ��ere �ri��e ��om�etition is intense and it is a�read�� evi-
dent t�at �rofit margins are �eing sq�ee�ed. T�e rate o�� gro�t� �as s�o�ed do�n, 
even de��reased a��ter 2��1 (Ta��e 1). To�rist arriva�s in vi��ages and o�tside ��oasta� 
areas are sti�� neg�igi��e. T�e �ro��em o�� seasona�it�� �as �een re�ative��� re�ieved in 
Pa��os area ��ereas ot�er destinations sti�� re��� on t�e s�mmer season. Deve�o�-
ment and �romotion o�� diversified to�rist �rod���ts s���� as ����t�ra� to�rism, marine 
to�rism, ��on��eren��e to�rism and s�orts to�rism ��an �e�� to over��ome t�e �ro��em 
o�� seasona�it�� and o�� s�atia� �o�ari�ation o�� to�rism on t�e is�and.
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A st�d�� on t�e so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts in C���r�s (Vodenska, 2�1�) 
s�o�s t�at ��i�e t�ere is no evident re�ations�i� among t�e �ositive so��io-����t�ra� 
im�a��ts in t�e investigated t�ree areas on t�e is�and (6 o�� t�e �ig�est va��es are o�-
served in A��ia Na�a, 5 – in Limasso� and 3 – in Pa��os area), t�e negative im�a��ts 
s�o� a more distin��t trend – 1� o�t o�� 11 �ig�est va��es are o�served in A��ia Na�a, 
��i�e a�� �o�est va��es are given ��or Pa��os area. T�is ��onfirms t�e ��a��t t�at t�e 
more deve�o�ed a to�rist destination is, t�e more o�vio�s t�e negative so��io-����-
t�ra� to�rism im�a��ts (Mat�ieson, �a��, 1982).

Even more, t�e average va��e o�� t�e negative statements in A��ia Na�a – 3.83 
is �ig�er t�an t�e average va��e o�� t�e �ositive statements – 3.81. T�is s�o�s t�at 
in t�is area d�e to t�e ra�id and mass to�rism deve�o�ment and t�e �arge n�m�ers 
o�� rave to�rists t�e negative so��io-����t�ra� im�a��ts �ave a�read�� o�t�eig�ed t�e 
�ositive ones (Vodenska, 2�1�).

THE STUDY AREA

Ayia Napa

A��ia Na�a is a resort at t�e ��ar eastern end o�� t�e so�t� ��oast o�� t�e is�and o�� 
C���r�s, ��amo�s ��or its sand�� �ea���es. In re��ent ��ears, a�art ��rom �eing a ��ami��� 
�o�ida�� destination, it �as �e��ome a ‘�art�� ��a�ita�’ simi�ar to I�i�a, Rimini and 
M��konos. T�ent�� ��ears ago A��ia Na�a �as a sma�� fis�ing vi��age �it� a �o���a-
tion o�� t�o ��ndred �eo��e. T�e name o�� A��ia Na�a ��omes ��rom Saint Pana�� (Mar�� 
– Mot�er o�� C�rist). A��ia Na�a �as a ver�� �oor vi��age and t�e �eo��e �ere str�g-
g�ing to make ends meet, t�e on��� in��ome ��ame ��rom t�e fis�ing �ort. 

A��ter t�e invasion in 197� ��rom T�rke��, Famag�sta �ost a�� t�e reven�e ��rom 
t�e to�rist ind�str�� and A��ia Na�a �as �orn. For t�e ��o�ng A��ia Na�a ��aters ��or 
t�eir nig�t �i��e �it� �����s and �ars. No�ada��s A��ia Na�a is one o�� t�e most �o���ar 
to�rist s�ots in C���r�s.

Over t�e ��ears A��ia Na�a �as deve�o�ed into a �o���ar �o�ida�� resort d�e 
to its �ea�ti���� ��r��sta� ���ear ���e �ea���es �it� go�den sands and man�� to�rist at-
tra��tions. A��ia Na�a �as �e��ome �o���ar and is visited ��� man�� �eo��e ��rom a�� 
over t�e �or�d. It is a�so ver�� �e�� kno�n ��or its magnifi��ent nig�t �����s and �ars 
��i��� ��ater ��or �eo��e o�� an�� age. T�is to�n �as m���� to o����er ��or ��o�ng or o�d. 
T�e �o���ation o�� A��ia Na�a as estimated in �ate 2��8 is aro�nd 2,798 and aro�nd 
�5,��� in s�mmer, t�e a��tive �o���ation is aro�nd 18�� o�� ��i��� ��% are o������ied 
in t�e �rimar�� se��tor main��� ��arming and fis�ing. 

D�e to t�e s��tro�i��a� ���imate o�� t�e is�and t�e air tem�erat�re in A��ia Na�a 
sometimes rea���es �� degree Ce�si�s d�ring t�e s�mmer mont�s. In �inter, t�e 
da��time tem�erat�re �s�a���� rea���es �� to 16 degree Ce�si�s, and its attra��tive 
��eat�res make it an idea� ��a��e to �ive.
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Rave in Ayia Napa

T�e so�t�eastern ��oasta� to�n o�� A��ia Na�a �as �e��ome a �o���ar destination 
��or �ritis� dis��-jo��ke�� and rave to�rist sear���ing ��or a C��� �o�ida�� in t�e s�n. T�e 
�����s s��ene in A��ia Na�a �as ex��oded into �i��e over t�e �ast five ��ears, trans��orm-
ing t�is remote s�ee��� fis�ing vi��age into t�e dan��e ��a�ita� o�� E�ro�e. T�ere are 
no� seventeen �����s s�read over �ess t�an t�o sq�are ki�ometer, a�� ��om�eting �it� 
one anot�er to generate most noise and maxim�m ����e.

C���r�s attra��ts �arge n�m�er o�� E�ro�ean to�rists, t�e majorit�� �eing �ritis�. 
Veteran E�ro�ean ma�es are adamant t�at A��ia Na�a �as ���ea�er, ��riend�ier and 
o����ered “���assier �irds” t�an t�ose to �e �i��ked �� in I�i�a. T�e ot�er di����eren��e 
em��asi�ed re�eated��� and �it� some re�ie�� ��� ������ers o�� �ot� sexes, �as t�at 
A��ia Na�a is �arge��� dr�g ��ree. As one ��o�ng �oman ex��ained t�is �as a ���ear 
advantage. A����ording to t�e n�m�er o�� sei��res, �o�i��e �e�ieve dr�g �se in C���r�s 
�as risen ��� ��ort��-five �er��ent in t�e first five mont�s o�� t�e ��ear 2��6. Aro�nd 
��ndred and t�ent�� C���riots and fi��t�� ��oreigners �ave �een detained ��� �o�i��e ��or 
dr�gs re�ated o����en��es sin��e Jan�ar�� 2���. Rave �arties are o��ten asso��iated �it� 
t�e �se o�� “����� dr�gs” s���� as e��stas��, LSD and more re��ent��� ketamine. Fo�r 
�ritis� to�rists �ave �een jai�ed ��or �� to t�irt�� mont�s ea��� ��or �ossessing and 
intending to s������ t�e dr�g e��stas�� at a C���r�s �o�ida�� resort (�tt�://ne�s.����.
��o.�k/2/�i/�k_ne�s/722�95�.stm).

Ever�� s�mmer residents �ave a��a��s �een ��om��aining a�o�t nois�� gro��s. 
Some o�� t�em �ave ���aimed t�at t�ere �ere times ��en t�e�� ��eared ��or t�eir sa��et��. 
T�e �o��a�s admitted t�at t�e�� need to �ang on to traditiona� so��ia� va��es, and ���aim 
t�at t�e�� �ave to ��i�d t�eir �o�ses o�tside A��ia Na�a, in order to �rote��t t�eir 
���i�dren. Residents �ave �een tr��ing to organise and ��onta��t a�� �o��a� �arties a�o�t 
t�ese iss�es �o�ing t�e�� �o��d do somet�ing a�o�t it. T�e�� a�so ���aim t�at t�e 
�art�� �eo��e �ave got tota���� o�t o�� ��ontro�. 

Residents’ problems

S��ores o�� �ars, dan��e �����s and ��a��es �ave s�r�ng �� in A��ia Na�a area. 
Man�� ne� residents attra��ted ��� re���r�is�ment ��ans �ave �o�g�t and renovated 
�o�ses, making ��or a ��ro�ded mix o�� �oor a�artment ��o��ks, neat �o�ses, r�ins 
and nig�t�����s No�, instead o�� �ig��ig�ted mon�ments and ar���aeo�ogi��a� �a�ks, 
t�e �istori�� neig��or�ood o�� A��ia Na�a �as �een s�a��o�ed �� ��� t�e nig�t�i��e 
ind�str��. T�e e����e��t on t�e q�a�it�� o�� �i��e ��or t�e ��e� remaining �o��a� residents 
�as �een drasti��, �it� �rot�e�s and nig�t�����s next door to semi-r�ined ��i�dings. 
T�at is not t�e �orst. Lo��a� a�t�orities �ook t�e ot�er �a�� ��i�e �o��a� residents, 
es�e��ia���� t�ose ��o dare �rotest t�e �na����e�ta��e a��tivities at nig�t, are terror-
i�ed ��� t�e �eavies and �arking va�ets em��o��ed ��� nig�t�����s. T�e streets o�� 
A��ia Na�a are grad�a���� �eing taken over ��� nig�t�����s �arge and sma��, dan��e 



1�

�����s, ��a��es and �ars a�ong t�e �ines. T�is �as great negative ��onseq�en��es ��or 
t�e �o��a� ��omm�nit��. In A��ia Na�a, �o�ever, �ossi���� d�e to man�� ��ears o�� ne-
g�e��t o�� t�e area, matters are ra�id��� getting o�t o�� �and, �it� a rising in��iden��e 
o�� atta��ks ��� �aid �eavies on �o��a�s ��o resist t�e ���anges. “Peo��e �ave ended 
�� in �os�ita� �e��a�se t�e�� dared to ��om��ain a�o�t t�e anno��an��es,” sa�� �o��a� 
�eo��e des��ri�ing t�e mafia-st���e ta��ti��s o�� t�e nig�t�i��e t��gs. “T�e�� t�ink t�e 
area is �nin�a�ited �e��a�se o�� t�e r�ined �o�ses and genera� neg�e��t and t�at 
t�e�� ��an do ��at t�e�� �ike: ��a�� dea��ening m�si��; make noise �a�g�ing, s�o�t-
ing, fig�ting; and taking over roads, side�a�ks, tra��fi�� is�ands and garages”. D�e 
to t�ese kinds o�� a��tivities, �eo��e don’t ��ee� sa��e to go o�t ��ree��� an����ere t�e�� 
�ant, and �arents tend to get �orried i�� t�eir ���i�dren are not �ome on time. It 
�as not �ike t�is �e��ore in t�e �ast ��en ��rime �ard��� existed. Freedom, sa��et��, 
se���rit�� �ave �een ��ading a�a�� and in t�e same time ��rime rates �ave �een in-
��reasing at a q�i��k �a��e.

T�is st�d�� examines t�e iss�e o�� dr�g-�se d�ring va��ation in terms o�� to�rists’ 
vo��ntar�� risk-taking in A��ia Na�a. �ased on in de�t� intervie�s and o�servations 
at se�e��ted “dr�g to�rism” sites, t�e st�d�� ex��ores t�eir �er��e�tions o�� risk and 
re�ated �atterns o�� �e�avior. T�e findings revea� t�at t�e�� are ��on��erned �it� �ega�, 
so��ia�, and medi��a� as�e��ts o�� risk; t�e�� take �re��a�tions to red���e it as asso��iated 
�it� t�eir �e�avior; and t�e�� �er��eive dr�g �se as �ess �eri�o�s in t�e ��ontext o�� 
to�rism t�an in t�e ro�tine o�� ever��da�� �i��e. A����ording���, t�e st�d�� em��asi�es t�e 
am�iva�ent nat�re o�� t�eir vo��ntar�� risk-taking. 

DISCUSSION OF RESULTS

Demographic information

T�is se��tion �resents t�e �rofi�e o�� t�e 5�� st�d�� res�ondents. Res�ondents 
�ere 58% ma�e and �2% ��ema�e.  Anot�er ���ara��teristi�� is t�e ed���ation �eve� o�� 
res�ondents. Re��erring to t�e s�rve��, 16% �ave a ��o��ege di��oma (�a���e�or’s de-
gree), 18% a grad�ate di��oma (Masters’ degree), 3�% on��� a �ig� s���oo� di��oma 
and 36% some ��o��ege st�dies. 6�% o�� t�e res�ondents are �o��a� C���riot nationa�s, 
16% are �ritis� nationa�s ��o �ave �een sta��ing in A��ia Na�a ��or more t�an 15 
��ears and ot�er 2�% o�� t�e res�ondents are ot�er E�ro�ean nationa�s ��rom ��o�n-
tries �ike Romania, ���garia, German��, Gree��e, et��. 

Residents �ave a varied range o�� �ork ex�erien��es in di����erent fie�ds. Over 
�2% o�� t�e residents �ave �een �orking in t�e to�rism se��tor and 39% are �ork-
ing in ot�er se��tors, among t�em some are ��siness �ersonne�, some �orking 
in t�e government and t�e �rivate se��tor, some are fis�ermen, and some are 
��armers. On��� 11% o�� t�em are st�dents and t�e ot�er remaining 8% are retired 
�ersonne�.
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GENERAL ATTITUDE TO�ARDS TOURISM

T�e genera� attit�de o�� res�ondents to�ards to�rism revea�ed t�ro�g� 
� more genera� q�estions is q�ite sensi��e, t�o�g� a �it ��ommer��ia�i�ed – �a��� 
o�� t�em t�ink t�at “To�rism deve�o�ment �as to �e �ased on ��at t�e destina-
tion ��an s������ rat�er t�an ��at to�rists �ant”. 52% agree t�at “To�rism is 
�ased ��on to�rist �er��e�tion and attit�de to�ards destination” and 5�% t�ink 
t�at “T�e most im�ortant t�ing in to�rism is �rofit” and t�at “T�e rave ��si-
ness (a���o�o� ��ons�m�tion, �����s, ���s, dis��os, ��a�arets) are a good so�r��e o�� 
in��ome” (Ta��e 2). 

Ta��e 2 

Q�estionnaire and S�rve�� Res��ts

Part A: Questions in this part of the survey are intended to find out undergoing rave activi-
ties in Ayia Napa. Pl���� ���p��� by ����l��� t�� ���w�� t��t ��p�����t� ��w mu�� y�u ����� 
w�t� ����  �f t�� �t�m�. Pl���� �� ��t l��v� ��y u����w���� �t�m�. T���� y�u.
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1 The noise from the clubs and pubs disturbs the 
residents or the people nearby 6 12 10 22 50

2 Rave activities encourage the use of drugs. 2 16 16 34 32

3 Ayia Napa is a “paradise for drugs” 18 10 22 28 22

4 The drugs use in Ayia Napa is growing rapidly 10 12 20 36 22

5 Tourism helps increase drug use 6 20 18 42 14

6 Educating tourist about the consequences of 
alcohol will result in low consumption of alcohol 8 16 26 30 20

7
The consumption of alcohol by individuals in 
Ayia Napa is more than that of other destination 
in Cyprus

12 12 22 26 28

8 Increasing tax on alcoholic products results in 
low consumption of alcohol 6 22 26 22 24

9 Development of appropriate licensing laws can 
regulate the sale and consumption of alcohol 2 12 26 34 26

10 The only way to eradicate drinking is to limit 
drinking behavior 12 14 12 36 26
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Ta��e 2 (��ontin�ed)

11 The usual social environment is also responsible 
for irresponsible drinking 4 14 18 34 20

12 The accident rate has gone up due to rave 
activities 8 12 16 36 28

13 The rave business (alcohol consumption, clubs, 
pubs, discos, cabarets) are a good source of 
income

6 18 22 16 38

14 Ayia Napa is known for its late night revelry and 
dusk to dawn rave parties 4 30 12 14 40

15 Local people are not happy from the noise of 
clubs and /or pubs and / or high tech discos 6 20 14 26 34

16 Local people have moved away, from the alcohol 
related behavior, leaving their home and village to 
the tourists

18 20 16 10 36

17 Tourism helps destroy local cultural identity 12 22 20 26 20
18 The most important thing in tourism is profit 8 18 20 18 36
19 Tourism is based upon tourist perception and 

attitude towards destination 10 14 24 22 30

20 The influx of visitors reduces privacy within the 
community 4 18 32 22 24

21 Ayia Napa is cheaper for the tourists than any 
eastern Mediterranean destination (Crete, Malta, 
Greece, Turkey)

18 24 20 18 20

22 Ayia Napa has been unable to preserve its old 
culture 10 14 22 26 28

23 Ayia Napa will not have the same image and 
its value as Europe’s most popular holiday 
destination without late night activities

10 24 14 24 28

24 Cabarets are considered to be a moral problem in 
Ayia Napa 14 16 20 20 30

25 The level of prostitution in Ayia Napa area has 
gone up than that of past few years 12 20 30 10 28

26 Tourism increases local crime 6 16 28 20 30
27 Tourism development has to be based on what 

destination can supply rather than what tourists 
want

8 16 26 34 16

28 I do not want rave tourists in Ayia Napa 14 22 20 12 32
29 Ayia Napa has to change its image of a rave 

destination by offering other tourist products 8 8 26 26 32

30 All disturbances caused by rave tourists should be 
reported to the police 6 6 10 32 46
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GENERAL IMAGE OF AYIA NAPA DESTINATION

T�is gro�� o�� 9 q�estions aims at revea�ing t�e image A��ia Na�a �as among its 
o�n residents. T�e genera� image o�� t�e resort is q�ite ��avo�ra��e, e.g. 76% o�� t�e 
res�ondents ��onsider t�at to�rist servi��es in A��ia Na�a are good or ver�� good ��om-
�ared to ot�er E�ro�ean destinations. T�e same n�m�er o�� �eo��e agrees t�at t�e 
resort �as s�dden��� �e��ome ver�� ��as�iona��e ��t 68% ��onsider t�at “A��ia Na�a’s 
�ars, �����s, and nig�t �����s �ave a�read�� ex��eeded its ��arr��ing ��a�a��it��” (Ta��e 
2). On t�e ot�er �and t�e resort is vie�ed as an ex�ensive one sin��e �2% o�� t�e 
res�ondents disagree �it� t�e statement t�at “A��ia Na�a is ���ea�er ��or t�e to�rists 
t�an an�� eastern Mediterranean destination (Crete, Ma�ta, Gree��e, T�rke��)”. 2�% 
are ne�tra� and on��� 38% agree to t�at.

No ���ear di����erentiation ��an �e made o�� t�e most �o���ar ��r�ose o�� to�rists 
visiting t�e resort – a�t�o�g� 2�% o�� t�e res�ondents give “Sea, sand and s�n” as 
t�e main ��r�ose, anot�er 6�% in����de a�so “C����ing, nig�t�i��e, dr�gs and dis��os” 
(Ta��e 2). 

Con��erning rave a��tivities in t�e resort �8% o�� t�e res�ondents t�ink t�e�� start-
ed some 1� ��ears ago. 5�% agree t�at “A��ia Na�a is kno�n ��or its �ate nig�t reve�r�� 
and d�sk to da�n rave �arties”, t�o�g� on��� 8% t�ink t�at rave a��tivities are �en-
efi��ia� ��or t�e resort (Ta��e 2). F�rt�ermore, 52% o�� t�e res�ondents ��onsider t�at 
“A��ia Na�a �i�� not �ave t�e same image and its va��e as E�ro�e’s most �o���ar 
�o�ida�� destination �it�o�t �ate nig�t a��tivities”.

NEGATIVE IMPACTS OF RAVE TOURISM IN AYIA NAPA

General

T�e genera� im�ression o�� t�e majorit�� o�� res�ondents (76%) is t�at “To�rism 
a��tivit�� o�� A��ia Na�a �as ���anged t�e q�a�it�� o�� �i��e o�� �o��a� �eo��e”. A �ig �art 
o�� t�e res�ondents (6�%) t�ink t�at vario�s t���es o�� i��ega� a��tivities (�rostit�tion, 
dr�g a��se, et��.) infl�en��ing t�e so��ia� �i��e o�� t�e resort take ��a��e in A��ia Na�a and 
t�at “Pro��ems ��an �e ��a��ed d�e to rave to�rists”. 72% are ��on��erned a�o�t t�e ��a��t 
t�at “C�i�dren are infl�en��ed ��� rave a��tivities” (Ta��e 2).

T�e greatest im�a��ts o�� rave a��tivities are re�ated to t�e dr�g a��se and t�e 
noise ��a�sed ��� ravers in t�e resort.

Drug abuse

T�e most �o���ar dr�g �sed in A��ia Na�a (a����ording to t�e res�ondents) is 
marij�ana – 3�% ��onsider it to �e t�e most ��ommon dr�g at t�e resort. Ot�er dr�gs 
are e��stas�� (16%), ��o��aine (8%) and steroids (2%). ��% ���aim to �ave no idea 
a�o�t dr�g �se at t�e resort (Ta��e 2). Ha��� o�� a�� res�ondents agree t�at “A��ia Na�a 
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is a ‘�aradise ��or dr�gs’”. Q�ite ��ommon is t�e o�inion (56%) t�at “To�rism �e��s 
in��rease dr�g �se” and 58% agree t�at “T�e dr�gs �se in A��ia Na�a is gro�ing ra�-
id���”. Ver�� strong is t�e o�inion t�at s�e��ifi��a���� “Rave a��tivities en��o�rage t�e �se 
o�� dr�gs” (66%). T�ese ans�ers indi��ate t�e great negative im�a��t o�� rave to�rism 
in A��ia Na�a as a main ��a�se ��or dr�g a��se.

Noise

A major ��on��ern ��or �o��a� �eo��e is t�e noise ��reated ��� to�rists in A��ia Na�a. 
“T�e noise ��rom t�e �����s and ���s dist�r�s t�e residents or t�e �eo��e near���” 
a����ording to 72% o�� a�� res�ondents. Even more �eo��e (76%) t�ink t�at “Noise 
��rom rave ven�es dist�r�s �eo��e”. T�is is a ���ear indi��ator t�at rave a��tivities are a 
so�r��e o�� s��stantia� dis��om��ort ��or a�� �eo��e �esides ravers t�emse�ves. Noise is 
generated ��� �ot� ���s/�����s and �eo��e a����ording to t�e s�rve��. Fe�er res�ond-
ents ��t sti�� q�ite a �ig� �er��entage (6�%) agree t�at “Lo��a� �eo��e are not �a���� 
��rom t�e noise o�� �����s and /or ���s and / or �ig� te��� dis��os”.

Alcohol abuse, crime and accidents

A����ording to t�e s�rve�� “T�e ��ons�m�tion o�� a���o�o� ��� individ�a�s in A��ia 
Na�a is more t�an t�at o�� ot�er destination in C���r�s” – 5�% o�� t�e res�ondents 
agree �it� t�e statement. ��t t�e�� do not ��ame on��� t�e resort or its �rofi�e as a 
rave destination ��or t�at – t�e same amo�nt o�� res�ondents (5�%) t�ink t�at “T�e 
�s�a� so��ia� environment is a�so res�onsi��e ��or irres�onsi��e drinking”, i.e. to�r-
ists �ring t�eir �e�avio�r and drinking �a�its a�ong �it� t�emse�ves to t�e resort 
(Ta��e 2).

On��� �a��� o�� t�e res�ondents agree t�at “To�rism in��reases �o��a� ��rime” ��t 
a greater �er��entage (6�%) t�ink t�at ��rimes are dire��t��� �inked to ex��essive ��on-
s�m�tion o�� a���o�o� (Ta��e 2). 

Rave a��tivities are a dire��t ��a�se ��or t�e in��rease in t�e a����ident rate in t�e 
resort a����ording to 6�% o�� t�e res�ondents. 76% o�� a�� a����idents o�����r �it� motor-
�ikes ��i��� is t�e �re��erred trans�ort o�� ��o�ng rave to�rists (Ta��e 2).

Prostitution and sex activities in public areas

On��� 38% o�� t�e res�ondents agree �it� t�e statement t�at “T�e �eve� o�� �rosti-
t�tion in A��ia Na�a area �as gone �� t�an t�at o�� �ast ��e� ��ears” ��t 6�% t�ink t�at 
“Sex�a� a��tivities are seen aro�nd ����i�� ��a��es”. As a�read�� mentioned, �nin�i�-
ited sex a��tivities are ���ara��teristi�� ��or ravers. So a greater �art o�� t�e res�ondents 
(76%) ���aim t�at t�e�� �ave �eard or seen ��o�ngsters invo�ved in sex�a� a��tivities 
(36% – dai���, 2�% – �eek��� and 16% – ver�� o��ten) – (Ta��e 2).
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Social, cultural and environmental impacts

Negative so��ia� im�a��ts in genera� are �ess dominant in A��ia Na�a – 5�% o�� 
t�e res�ondents agree t�at “Ca�arets are ��onsidered to �e a mora� �ro��em in A��ia 
Na�a” and �6% t�ink t�at “T�e infl�x o�� visitors red���es �riva���� �it�in t�e ��om-
m�nit��” (Ta��e 2).

To�rism �as ��a��ed a negative ro�e ��or t�e �o��a� ����t�re a����ording to t�e s�rve�� 
– 5�% agree t�at “A��ia Na�a �as �een �na��e to �reserve its o�d ����t�re” and �6% 
are ��onvin��ed t�at “To�rism �e��s destro�� �o��a� ����t�ra� identit��” – Ta��e 2.

In addition, negative environmenta� im�a��ts are a�so o�served in t�e resort – �6% 
o�� t�e res�ondents t�ink t�at “To�rism �as �o���ted A��ia Na�a area” (Ta��e 2).

REACTION OF LOCAL PEOPLE TO�ARDS TOURISM
AND RAVE ACTIVITIES

T�e rea��tions o�� �o��a� �eo��e to�ards rave a��tivities var�� ��rom indi����eren��e 
and �e���essness t�ro�g� �assive �rotest on to aggressive �e�avio�r. �8% ��� t�e re-
s�ondents t�ink t�at “T�e residents o�� A��ia Na�a are not ��on��erned a�o�t t�e ���t�re 
o�� t�e ��omm�nit��” and a �ig majorit�� o�� t�em (7�%) agree t�at “T�ere is not�ing 
to �e done a�o�t rave to�rists” (Ta��e 2). 

At t�e same time ��% o�� t�e res�ondents de���are t�at t�e�� do not �ant rave 
to�rists in A��ia Na�a and �6% �ave o�served t�at “Lo��a� �eo��e �ave moved a�a��, 
��rom t�e a���o�o� re�ated �e�avior, �eaving t�eir �ome and vi��age to t�e to�rists”.

On t�e ot�er �and, res�ondents are q�ite determined t�at t�e �o�i��e s�o��d ��a�� 
a �eading ro�e in ��ontro��ing rave to�rists in A��ia Na�a – 78% agree t�at “A�� dist�r-
�an��es ��a�sed ��� rave to�rists s�o��d �e re�orted to t�e �o�i��e” and 76% t�ink t�at 
“Nois�� and vio�ent rave to�rists s�o��d �e san��tioned ��� t�e �o��a� �o�i��e” (Ta��e 2). 

Policies and strategies for future tourism development

T�e o�inion o�� �o��a� �eo��e a�o�t t�e �ros�e��tive meas�res in red���ing rave 
a��tivities in A��ia Na�a are re�ated main��� to t�e introd���tion and im��ementation o�� 
�i��ensing �a�s, ed���ation o�� to�rists and taxation. 61% o�� t�e res�ondents agree t�at 
“Deve�o�ment o�� a��ro�riate �i��ensing �a�s ��an reg��ate t�e sa�e and ��ons�m�tion 
o�� a���o�o�” and t�at “T�e on��� �a�� to eradi��ate drinking is to �imit drinking �e�av-
ior”. Ha��� o�� t�em �o�e t�at “Ed���ating to�rists a�o�t t�e ��onseq�en��es o�� a���o�o� 
�i�� res��t in �o� ��ons�m�tion o�� a���o�o�” and on��� �6% agree t�at “In��reasing tax 
on a���o�o�i�� �rod���ts res��ts in �o� ��ons�m�tion o�� a���o�o�” (Ta��e 2).

A greater �art o�� t�e res�ondents t�ink t�at more radi��a� strategi�� meas�res 
s�o��d �e �ndertaken in t�e ���t�re deve�o�ment o�� t�e resort – 58% t�ink t�at 
“A��ia Na�a �as to ���ange its image o�� a rave destination ��� o����ering ot�er to�rist 
�rod���ts” (Ta��e 2).
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CONCLUSIONS 

From o�r ana���sis �e ��o�nd o�t t�at most o�� t�e residents �e�ieve t�at rave 
a��tivities en��o�rage t�e �se o�� dr�gs and �rostit�tion; rave a��tivities �e�� in��rease 
��rime, vio�ent �e�avior, noise �o���tion and a����idents. T�e �o���ation in A��ia Na�a 
is ������� a�are o�� t�e ro�e o�� rave to�rism in �arti����ar ��or t�e in��reased noise and 
�se o�� dr�gs. T�e�� kno� t�at to�rism in genera� �as s���� a negative im�a��t ��t rave 
to�rism is dire��t��� �inked �it� it. A�o�t ��% o�� res�ondents agreed t�at A��ia Na�a 
is kno�n ��or its �ate nig�t reve�r�� and d�sk to da�n rave �arties ��i��� means t�at 
A��ia Na�a is a�read�� an esta��is�ed rave to�rism destination and it �i�� �e ver�� �ard 
to ���ange its image in t�e ���t�re. 

Rave ��siness en��o�rages a �ig� s�ending �o�er o�� to�rists, so man�� o�� t�e re-
s�ondents ��onsider rave to�rism to �e ����rative and to �ring good �rofit. T�e�� are a�so 
a�are t�at t�e rave ��siness �i�� a�so en�an��e t�e negative image o�� t�e destination. 
T�e residents o�� A��ia Na�a are in ��avor o�� to�rism ��t t�e�� don’t �ant rave a��tivities 
��i��� �e�� destro�� ot�er to�rism a��tivities. T�e�� are not �a���� �it� rave a��tivities 
��i��� in����de dr�g �se, i��ega� driving, et��., t�e�� �o��d rat�er �e �a��ier �it� nor-
ma� to�rism a��tivities �ike s�mmer a��tivities, �inter a��tivities, et��. To�rists are not 
������� a�are o�� �ro��ems t�at ��o��d �e ��a��ed d�e to rave �e�avior. T�e im�ortant is-
s�e t�at s�o��d �e taken into ��onsideration and t�e res�onsi��e de�artment s�o��d �e 
a��e to take ��orre��tive a��tions, is to red���e t�e dr�gs �se �rom�t���. T�e residents are 
dist�r�ed ��� t�e noise ��oming ��rom �����s and ���s; t�e�� are a�so dist�r�ed �it� t�e 
noises ��rom ot�er so�r��es �ike �eo��e, ��ars, motor �ikes et��., and ot�er rave ven�es.

T�e �o���ation in A��ia Na�a is ������� a�are o�� t�e ro�e o�� to�rism in �arti����ar 
��or t�e in��reased ��rime. T�e�� are against i��ega� a��tivities �ike �rostit�tion, dr�gs 
�se and i��ega� driving ��i��� ��an �e major �ro��ems ��or t�e residents and t�e�� 
�ant to minimi�e s���� t���e o�� i��ega� a��tivities. T�e�� kno� t�at to�rism in genera� 
infl�en��es to�rists in ��ommitting ��rime and a�so �as s���� a negative im�a��t. So, 
residents are m���� more ��on��erned a�o�t s������ing ot�er to�rism �rod���ts to t�e 
to�rists in order to ���ange t�e image o�� t�e destination as rave destination.

T�e residents in genera� �ave noti��ed t�at to�rism �as destro��ed t�e ����t�ra� 
identit�� o�� A��ia Na�a. On t�e ot�er �and t�e�� a�so kno� t�at to�rism in genera� �as 
s���� a negative im�a��t on ����t�re. T�e�� �ave �een a��e to �reserve t�eir o�d ����t�re 
to some extent, ��i��� indi��ates t�at t�e �o���ation o�� A��ia Na�a kno�s t�at t�e�� 
are s�o���� �osing t�eir o�d ����t�ra� identit�� and are tr��ing to �reserve it. T�e �o���a-
tion o�� A��ia Na�a is a�are o�� it and t�e�� s�o��d minimi�e t�e n�m�er o�� ��a�arets 
so t�at t�e�� ��an minimi�e t�e �ro��ems ��a�sed ��� t�em.

On t�e ot�er �and, t�e majorit�� o�� �eo��e agreed (s�ig�t��� or strong���) t�at 
to�rism ��siness in A��ia Na�a is �rofita��e; it �as �e��ed �o��a� residents im�rove 
t�e q�a�it�� o�� t�eir �i��e and �eve� o�� in��ome. In �rie��, t�e�� are against rave a��tivities, 
��t in ��avor o�� to�rism. It indi��ates t�at t�e�� �o��d �re��er di����erent kind o�� to�rism 
rat�er t�an rave to�rism.
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Key directions and recommendations

1. Forma�i�ing t�e management o�� entertainment ven�es: To red���e t�e �ossi-
�i�it�� o�� dr�g tra��fi��king at dis��os, a �ersona� �i��ensing s��stem ��or dis��o sta���� needs 
to �e set �� to ens�re t�at no mem�ers o�� sta���� �ave a ��rimina� re��ord. 

2. Dr�g �revention ed���ation: Dr�g ed���ation s�o��d �e an integra� �art o�� se��-
ondar�� s���oo�s’ �ea�t� and so��ia� st�dies ���rri����a, and dr�g ed���ation �rograms �e 
�rovided as extra���rri����ar a��tivities. 

3. Anti-dr�g �rograms and ����i��it�� ���n��tions: T�e�� s�o��d �e target-s�e��ifi�� 
to di����erent gro��s, in����ding dr�g a��sers, at-risk ��o�t�s, and norma� ��o�t�s. 

�. So��ia� servi��es: More reso�r��es s�o��d �e a��o��ated to �e�� dr�g a��sers, 
��o ��an easi��� get ��ree dr�gs. 

5. Taxation �a�s s�o��d �e maximi�ed; �imits on a���o�o� advertising and s�on-
sors�i� s�o��d �e minimi�ed in order to ��ontro� t�e drinking �e�avior.  Po�i��e de-
�artments s�o��d �e a��e to ��t ���arges on drinking ex��ess amo�nts o�� a���o�o�. 

6. Deve�o�ment o�� an integrated s��stem a��roa��� �it� meas�ra��e indi��ators 
��or t�e resear��� o�� so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts in A��ia Na�a and ot�er resorts 
and destinations in C���r�s.

7. More detai�ed and in-de�t� resear��� o�� �o��a� residents’ attit�de and rea��tions 
to�ards to�rism deve�o�ment.

8. More detai�ed and in-de�t� resear��� o�� t�e ��a��tors ��or so��io-����t�ra� to�rism 
im�a��ts’ mani��estation, t�e negative in �arti����ar.

9. Fore��ast eva��ation o�� �ossi��e so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts ��en ne� to�r-
ism deve�o�ment is �eing �ndertaken and �ossi��e �revention o�� t�e negative ones.

1�.Monitoring o�� so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts and t�eir ���anges in time and 
s�a��e.

It �as �roved t�at to�rism im�a��ts ��an �e and are eva��ated ��� �o��a� residents. 
T�is eva��ation is as im�ortant ��or to�rism im�a��ts’ management and ��ore��ast as 
are t�e eva��ations done ��� ot�er �odies or ��� di����erent met�ods.

A �ase�ine ��or t�e so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts’ mani��estation in A��ia Na�a 
�as �een set and em�iri��a� data �as �een gat�ered ��i��� ��an assist to�rism man-
agement and deve�o�ment in t�e area and against ��i��� ���t�re ���anges in so��io-
����t�ra� to�rism im�a��ts’ eva��ation ��an �e ��om�ared.

A mode� ��or em�iri��a� resear��� and ana���sis o�� so��io-����t�ra� to�rism im�a��t 
eva��ation t�ro�g� residents’ attit�de to�ards t�em �as tested and its re�ia�i�it�� 
and ��easi�i�it�� �ere �roven. A �ra��ti��a� instr�ment �as deve�o�ed ��i��� ��an assist 
�o��a� and regiona� to�rism organi�ations and management.

It �as esta��is�ed t�at in A��ia Na�a some negative im�a��ts are a�read�� going 
o�t o�� ��ontro�.

A ne��essit�� ��or ���rt�er detai�ed and ��ontin�o�s resear��� and monitoring o�� 
so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts in vario�s C���r�s resorts and destinations �as es-
ta��is�ed.
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Fina����, an o�je��tive and ��ontin�o�s so��io-����t�ra� to�rism im�a��ts’ eva��a-
tion is needed so t�at �ot� ����i�� and �rivate organi�ations res�onsi��e ��or to�rism 
��anning and deve�o�ment ��an �nderstand t�e ����� s��o�e o�� t�e resort’s to�rism 
deve�o�ment �ro��ems. As a res��t some ��on��e�ts a�o�t t�e �ositive ���ara��ter o�� 
rave to�rism and to�rism im�a��ts ma�� ���ange. T�is �i�� ena��e t�e re�ositioning o�� 
to�rism as a vita� �ositive ��a��tor ��or t�e e��onomi��, e��o�ogi��a� and so��ia� �e���are o�� 
t�e resort’s �o���ation. In t�is �a�� it �i�� �e �ossi��e to en��o�rage ��orms and �a��s 
o�� to�rism deve�o�ment o�� A��ia Na�a en�an��ing to�rism’s “�enefits” and �imiting 
its “damages and ��osts”.
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Key words: �o�iti��a� ma�, territoria� identit��, state ��ormation o�je��ts, state-��entrist s��stem, 
state-nation, ev��tioni�m, ���n��tiona�i�m, geo�o�iti��a� ��ore, �inear mode�, �������e mode�. 
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Какво е, как е устроено, как се появява, и как се изменя във времето ге-
ографското пространство на балканските страни ?�. Всеки географски обект 
има свое географско пространство. Географското пространство в най-общ 
план може да се приеме като философска концептуална категория, като 
обективна и всеобща форма на съществуване на географските обекти в пре-
делите на глобалната геосфера. Съвкупността на геообектите, разположени 
на земната повърхност и развиващи се във времето, съставляват същността на 
географското пространство.

Държавата като относително неподвижна и завършена пространствена 
форма, е географски обект. Тя се намира в определено положение на земната 
повърхност и по отношение на другите обекти, с които е във взаимодействие. 
Всяка държава притежава собствено географско пространство, което се 
образува от собственото £ физическо пространство и ареала, в рамките на 
който се проявява взаимодействието й. В резултат държавата формира сво-
ето геопространство, чиито обхват надхвърля собствената £ територия, 
ограничена от държавните граници, и въздейства върху значително по-го-
лямо пространство. Обхватът му зависи  както от собствените количествени 
параметри (територия, акватория,аеротория или обобщаващо по Алаев (1983) 
геотория, население, икономическа мощ, интензивност на международните 
връзки и др.), така и от възможностите на съседните £ страни. В този смисъл 
особено значение има съседството от първи ранг, защото непосредствените 
съседни държави чрез своите  геополитически  пространства  ограничават 
или разширяват ареала на въздействие на тази държава.

В един георегион обикновено съседстват няколко държави с нееднакви 
територии, население и степен на икономическо развитие, а следователно и  
с различни геопространства. Те си влияят взаимно, като същевременно обра-
зуват едно съвкупно географско пространство, чието въздействие надхвърля 
„физическите“ рамки на конкретния регион. Промените в геопростраственото  
въздействие на отделните държави се отразяват най-пряко върху положението 
на региона в който се намират. Наред с това върху съвременното геополитиче-
ско положение на региона оказват влияние близките и далечните геополити-
чески центрове. Възникването или решаването на определено спорни въпроси 
(териториални, етнически, политически или икономически) между съседните 
държави е най-прякото отражение на измененията, които настъпват в геопо-
литическото положение. Конкретната оценка, която съседните държави 
правят от икономическа, политическа и военно-стратегическа гледна точка 
на своите граници, е свързана със стремежа им чрез размера на държавната 
им територия, нейната форма и брой на населението да отредят за себе си 
по-значимо място в глобалното и регионалното геопространство.

� С известна условност към географското пространство на Балканските страни включваме 
азиатската част на  Турция, и с още по-голяма условност  Кипър. Несъмнено обаче и двете те-
ритории принадлежат към културно-цивилизационното  пространство на Балканите.
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Политическата карта отразява историко-географското развитие на об-
ществото и политическото деление на света на страни и региони. Нейното 
формиране е дълъг исторически процес, свързан с развитието на човешкото 
общество и с измененията в неговата политическа и стопанска структура.

Политическата карта на света отразява пространствените различия в по-
литическата организация на обществото. Политиката възниква на такъв етап 
от човешкото развитие, когато на хората им се налага да спазват определен 
ред за защита на постигнатото материално богатство, територията на съответ-
ната общност, границите на държавното обединение и други общи ценности. 
Политиката е синоним на държавността, свързана с възникването и същест-
вуването на държавата. В своята работа „Държавата като форма на живот“ Ру-
долф Челен изследва различни страни от живота на държавите, но от тях той 
отделя : географското пространство, народа, стопанството, обществото, 
управлението. Челен разбира държавата като интегративна единица, включ-
ваща в себе си територия, население, икономическия, политическия и социа-
лен живот на обществото.

Нашата планета представлява единно геопространство.Създаването му се 
засилва особено след Великите географски открития. Съвременното геополи-
тическо пространство има характера на система, т. е. представлява ця-
лостност, състояща се от взаимодействащи елементи -държави, техните 
съюзи, международните организации, транснационалните корпорации. Това 
пространство и неговата конфигурация на всеки етап от развитието е резултат 
от глобалното взаимодействие на държавите. Характерът, формата  и насоче-
ността на това взаимодействие е обусловено от редица фактори – географски, 
исторически, политически, военни, икономически, културно-цивилизацион-
ни. Съвкупността на тези фактори в крайна сметка определят стратегическия 
потенциал на отделните държави. И още нещо, границите на тези държави, 
не са просто линии на картата, погранични стълбове или пропускателни пун-
ктове, тези граници представляват идеологическата основа на държавната 
власт (цит. по Jones, Jones, �oods, 2���). Според Ратцел държавата като гео-
графски обект притежава три базови характеристики:

• пространство (територия) Raum;
• местоположение – положението както в системата на географските ко-

ординати, така и по отношение на другите държави Lage;
• чувство за пространство или териториална идентичност – Raumsinn.
Човешкото общество в определена степен усвоява и организира прос-

транства, размерите и особеностите на които зависят от редица фактори. Или 
с други думи, отделните социални групи притежават териториалност. Тери-
ториалната идентичност на човека е едно от най-важните направления на 
политическата география и геополитиката. Главни видове на териториална-
та идентичност са политическата и етническа идентичност. Те широко се 
използват в различни области на политическата география – в изследването 
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на държавните територии и граници, етнотериториалните конфликти, избори-
те и др. Според Колосов (2��5) към териториалната идентичност има два под-
хода. Първият, счита авторът, е фокусиран към ключовите признаци, опреде-
лящи същността на идентичността, и следователно, позволяващи да се изяви 
нейното териториално ядро, вторият е насочен към изучаване на функциите 
на установените граници като демаркационните линии между ареалите на 
идентичността.

Обособяването на държавите, счита Туровский (2��5), е проява на тери-
ториалност от страна на т. нар. държавнообразуващи субекти. Територията 
на държавата, според същият автор, може да се изучава по три основни на-
правления:

• нееднородност на територията – качествените различия между терито-
риалните обекти;

• йерархичност на територията – отношенията на съподчиненост  на те-
риториалните обекти;

• еволюция на територията – изменящата се във времето структура на 
нееднородност или йерархичност.

Държавата – това е таксономична категория на политическото прос-
транство. Световното политическо пространство представлява единна йе-
рархично изградена териториална структура.

Съвременната политико-географска структура на света се формира в про-
дължение на няколко хилядолетия. Трябва да се подчертае, че стремежът за 
разширение на жизненото пространство е своеобразно иманентно свойство 
на всяка цивилизация, която е демонстрирала своята самодостатъчност и 
ефективност. Съвременното световно общество – това е държавно-центри-
ска система, тъй като суверенните национални държави са носители на власт 
не само в рамките на отделно взета страна, но и на международната арена.

Политическата карта на света представлява глобална геополитическа 
система, формирана в резултат на продължително икономическо, военно-по-
литическо, историческо-културно взаимодействие на субектите и обектите на 
международните отношения. Еволюцията на политическата карта на света 
– това е органична съставна част на общия световен исторически процес, или 
процес от политическата история на страните и народите (Голубчик, 1998).

Във формирането на политическата карта на Европа условно могат да се 
отделят следните периоди: древен, средновековен, нов и най-нов. Такава пе-
риодика не може да обхване цялото многообразие на тенденциите на развитие 
на политическата карта, но обхваща неговите основни закономерности. Древ-
ният период (до V в. сл. Хр.) обхваща епохата на възникването, развитието 
и упадъка на първите държави в Европа – Древна Гърция, Древен Рим и др. 
Тези държави имат голям принос към световната цивилизация.

Средновековният период (от V до ХV в.) е свързан с епохата на феода-
лизма. Политическите функции на феодалната държава са значително по-бо-
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гати и сложни, отколкото организацията на политическата власт при робов-
ладелския строй. Освен формирането на вътрешния пазар, преодоляването 
на изолираността на стопанството и районите, ясно се проявява стремежът 
на феодалните държави да увеличават своята територия. Европа е поделена 
между Франция, Свещената Римска империя, Византия, Португалия, Испа-
ния, Англия, България, Киевска Рус и т. н. Повечето от тези страни завоюват 
територии и в други континенти .

Новият период от формирането на политическата карта на Европа (от 
началото на ХVІ в. до края на Първата световна война) съвпада с Великите ге-
ографски открития, епохата на реформизма във Великобритания, Нидерлан-
дия, Франция и Германия. През този период се поставя началото на европей-
ската експанзия и разпространението на международните стопански връзки в 
целия свят.

Най-новият период  може да бъде поделен на три отделни подпериода. 
Първият се свързва с края на Първата световна война, последвалата Парижка 
система от договори и разпадането на Османската, Австро-Унгарската, Гер-
манската и Руската империя. Появяват се на политическата карта на Евро-
па страни като Кралството на сърби, хървати и словенци, Полша, Австрия, 
Унгария, Чехословакия, Финландия и др. Вторият подпериод (след края на 
Втората световна война) налага значителни териториални промени на картата 
на Европа. Реално се създават две конфронтиращи се – западна и източна. В 
първата попадат всички западноевропейски страни, както и балкански страни 
като Гърция и Турция, докато в източната (съветската) са страните от Цен-
трална и Източна Европа – сателити на СССР. В тази зона са и балканските 
страни  Румъния, Югославия, България и за известен период Албания. Трети-
ят подпериод се характеризира с разпадането на СССР. На картата на Европа 
и Азия се появяват 15 нови независими държави. Разпадна се и създаденото 
от Великите сили изкуствено държавно образование Югославия. През 199� г. 
се обединяват двете германски държави ФРГ и ГДР, а през 1993 г. се обособя-
ват двете независими държави – Чехия и Словакия.

Независимо от многовековната история, политическата карта на Европа и 
в частност на Балканите не е завършена, нейното формиране продължава и до 
наши дни. Най-важното е ,че базовата териториално-политическа конструк-
ция на нашата съвременност – държава-нация, се ражда именно в Европа и 
оттук получава разпространение в целия свят.

Благоприятните природно-географски условия на Балканите благоприят-
стват създаването и разцъфтяването на високоразвити цивилизации.  Обшир-
ните и плодородни равнини и низини, широките и достъпни речни долини, 
както и леснопроходимите, богати на минерални суровини планини, са осно-
вата за ранната поява на човека по тези земи. През древността географското 
пространство на Балканския регион се населява от племена и народи, които 
създават висока материална и духовна култура. Днес почти никой не оспорва, 
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че балканските земи стават люлка на най-ранните и развити цивилизации в 
Европа. Но така или иначе в общественото съзнание  на немалко среди в За-
падна Европа и САЩ Балканите са „барутния погреб на Европа“, „европей-
ска културна покрайнина“, „задния двор на Европа“. Понятията „Балкани“, 
„балканизъм“ станаха нарицателни и служат като парадигма при обсъжда-
нето на различни проблеми. „Балкани“ се възприема не само като географ-
ска даденост, но и ката социална и културна идентичност. Производното от 
„Балкани“ понятие „балканизация“ се използва много често в политическата 
география и в геополитиката като процес на създаване на нови държави с про-
блематична жизнеспособност. 

Особената структура на природата на географското пространство на бал-
канските страни и променливата историческа съдба на тази типично кръсто-
пътна земя са £ попречили да достигне през вековете до единение и да намери 
трайни политически форми сред собственото си население. Пъстрата смесица 
от народности, които по стечение на исторически обстоятелства населяват тяс-
но пространство, винаги са изложени на силни външни влияния. Те определено 
имат непосредствена роля в историческия живот на съседните народи. Общото 
географско пространство на Балканския регион трябва да бъде разгледано  от 
универсална или по-скоро от глобална гледна точка, която надхвърля национал-
ните рамки и вписва съдбините на балканските народи в историята на Европа.

Човешко присъствие на територията на Балканите е установено още от 
времето на новокаменната епоха (неолит) или 7���–55�� г. пр. Хр., от времето 
на меднокаменната (халколит) или 55��–35�� г. пр. Хр., както и от бронзовата 
епоха или 35��–12�� г. пр. Хр. През бронзовата епоха се осъществява първата 
миграция на племена от северното черноморско крайбрежие към полуострова 
и от полуострова към Мала Азия. От тези далечни епохи датират движенията 
на различни народи, чиято история представлява впечатляваща поредица от 
последователни вълни, образуващи онази алхимична смес, от която се зараж-
дат съвременните балкански народи. Носители на хилядолетна история, те 
образуват основната човешка тъкан на региона.

За най-старо население на балканите се считат критяните, пеласгите, 
фригите, мизите, гърците, траките, илирите, либурните, даките и сродните им 
племена (Делирадев, 1953; Данов, 197�; Фол, 1979; Коледаров, 1979; Влади-
ков, 1988). Тези и много други автори приемат, че споменатите племена и на-
роди не са дошли от някоя далечна прародина, както се считаше доскоро, а са 
имали самостоятелно развитие на местна почва от началото на новокаменната 
епоха. Към тях можем да прибавим дарданите и сатрите. На територията на 
съвременна Турция за най-старо население се считат хетите. Хетите заемали 
централната и източната част на Мала Азия. Трябва да се каже, че хетския 
език е най-древния засвидетелстван индоевропейски език, т. нар. хетско кли-
новидно писмо. Все повече се налага мнението, че хетите са индоевропейски 
народ придвижил се на изток от Балканския полуостров.
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Форми на политическа организация в Тракия съществуват още във втора-
та половина на ІІ хил. пр. Хр. Развитието на тракийския политически живот 
в условията, породени от развитието на черната металургия, се проследява 
най-добре. Развитието на поселищната система в Тракия през първата поло-
вина на І хил. пр. Хр. – оформянето на откритите села, на различните видове 
крепости, на средищните укрепени центрове – разкрива обособяването на 
малки държавни обединения (Фол, 1979). В Древна Тракия най-малко в пет 
района се забелязват благоприятни условия за развитие на държавен живот. 
Създаването на Одриската държава в края на VІ и началото на V век пр. Хр. е 
в резултат на вътрешноикономическо и политическо развитие на тракийско-
то географско пространство. Наред  с Одриската държава на запад от нея се 
обособяват и други държавни обединения като Дардания, Пеония, Илирия, 
държавата на мизите трибали, Македония и редица други (фиг. 1).

Много важно териториално-политическо образование е Древна Гърция, 
която играе значителна роля в развитието на човечеството. Създаването на фе-
номена  Древна Гърция може да се обясни с комбинация от редица фактори, но 
най-важния е географския. Древна Гърция контролира изключително важен в 
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геополитическо отношение регион – тук гръцкия свят е в непосредствен контакт 
със своите съперници – финикийците, а впоследствие и Рим. Критско-миной-
ската и микенската  цивилизация – ІІ хил. пр. Хр. – І хил. пр. хр. достигат своя 
възход. След т. нар. тъмна епоха ХІІ–ІХ в. пр. Хр. – (време на икономически и 
културен упадък и свързан с нашествието на дорийците) VІІІ пр. Хр. бележи 
началото на нов разцвет на гръцката цивилизация. През VІІ и VІ в. пр. Хр. по 
крайбрежието на целия Балкански полуостров извън Елада (по крайбрежията 
на Средиземно и Черно море)  са създадени и процъфтяват гръцките полиси. 
Реално гърците не създават голяма държава. Те са били организирани в малки 
градове-държави, наречени полиси. Това е причината те (Атина и Спарта) лесно 
да бъдат завоювани първо от Филип и Алексардър Македонски, а впоследствие 
от Рим. Рим воюва с Дардания, Пеония, Илирия, Македония и постепенно ги 
присъединява към империята си. Рим завоюва (1�6 г. сл. Хр.) и дако-гетското 
царство на Буревиста (създадено през І в. пр. Хр.) През следващите векове (до 
271 г. сл. Хр.) тези територии попадат в римската провинция Дакия (фиг. 2).

Етноценозата на народите на Балканския регион в близкото минало е била 
свързана преди всичко с миграционните процеси. Разбира се, преселвания е 
имало, но те в никакъв случай не са могли да ликвидират автохтонното насе-

.
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ление. Нещо повече, понякога завоевателите са се претопявали от него. На-
пример, завоеватели като келтите (галите), пристигнали от Франция в края на 
ІV в. пр. Хр. и се настанили (според Данов,197�) в Софийско, по долините на 
Тополница и Места, създали държава на територията на сегашната Бургаска 
област. През 211 г. пр. Хр. тази държава е престанала да съществува под сил-
ния напор на обграждащите я от всякъде траки2. Според Велков (1979) най-
голямото нападение над балканските земи от т.нар. „варварски“ сили се осъ-
ществяват от готи, херули, гепиди, бастарини през 269 г. Разбити тези народи 
се претопяват в превъзхождаща ги тракийско-илирийско етническа маса.

Много по-рано още през ІІ хилядолетие пр. Хр. (около 188� г. пр. Хр.) в 
централната и северната част на Мала Азия е създадена силно централизирана-
та Хетска империя. През VІ в. пр. Хр. тя е завоювана от Лидия, а малко по-къс-
но става част от Персия. ІV в. пр. Хр. това географско пространство е съставна 
част от империята на Александър Македонски. Римската империя включва това 
географско пространство в пределите си. При разделянето на Римската империя 
през 395 г. на Източна и Западна  тези територии остават в източните £ предели, 
позната повече като Византия. За да разберем Византия,  пише Бакалов (2��6), 
трябва да я възприемаме като християнска източноправославна цивилизация. 
Трите компонента на византизма – римската държавност, християнството 
и елинската култура, счита същият автор, коренно променят коренно характе-
ра на някогашната Римска империя. Географското положение на Византия има 
изключителна роля и значение за геополитическото пространство на Евразия. 
Данилевски (2��7) оценява високо геополитическото положение на Константи-
нопол и пише: „...няма друго такова място на земното кълбо, което да се сравни 
с централното местонахождение на Константинопол. Няма на Земята друго 
такова кръстовище на световни пътища“3.

Заселването на Балканския полуостров от славяните практически слага 
край на една цяло епоха – античността. Като се позовава на Йоан Зонара  и 
Прокопий Кесарийски, Дуйчев (1972) счита, че значими нападения на т. нар. 
дакийски славяни над Византийската империя се осъществяват още от време-
то на император Анастасий (�91–518). Заселването на славяните на Балкан-
ския полуостров се извършва на няколко етапа. Първият етап на славянското 
заселване, пише Матанов (2��7) започнал след 582 г. Тогава нашествието на 
славяните е мащабно – те достигат южните райони на съвременна Гърция. 
Естествено възниква въпросът за мащаба и обхвата на етническите промени, 

2 Келтите в Югоизточна Европа са тема, която вълнува не само българските историци. 
През 2�1� г. излезе от печат  сборникът „В търсене на келтската столица Тиле в Тракия (ІІІ 
в.пр.Хр), съставен от Л.Вагалински. В него се разглеждат различни аспекти на трако-келтските 
отношения. Счита се, че столицата на келтите Тиле е в района ограден от днешните градове 
Николаево, Гурково и Твърдица.

3 Книгата на Н.Данилевский „Русия и Европа. Поглед върху културните и политическите 
отношения на славянския и германо-романския свят“ излиза през 1869 г. като апологетика на 
панславизма.
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настъпили на територията на целия Балкански регион и съдбата на автохтон-
ното население – елини, македони, траки и илири. Отговорът на този въпрос 
никога не е бил еднозначен. Но един факт е безспорен – славяните нахлуват 
не само като нашественици, а и като заселници  в определини територии на 
Мизия, Тракия, Далмация, Истрия, Епир, Тесалия и Пелопонес. Според голе-
мия английски историк Стивън Рънсиман (1993) славяните правят своя първи 
набег през Дунав около 53� г. През 5�5  и 5�9 г. те проникват до Тракия, а през 
5�7 г. достигат Драч. Заедно с древните българи от племето на кутригурите 
през 558 г. достигат стените на Константинопол. Много важен е и един факт, 
изтъкнат от Малкълм (2��1). Според него движението на славяните на юг е 
предизвикано от пристигането на аварите в северозападните райони на Бал-
канския полуостров (впоследствие достигат дори Константинопол). Точно в 
този исторически момент, пише Малкълм (2��1), византийския император 
Константин Багрянородни кани хърватите и техните съседи – сърбите от Цен-
трална Европа заедно да се справят с аварската заплаха. По късно те се засел-
ват в напуснатите от аварите територии: хърватите в съвременна Хърватия и 
западна Босна, а сърбите в района Рашка и някои части на съвременна Черна 
гора. Счита се, че това е първото заселване на сърби и хървати на Балканския 
полуостров. Към този исторически момент, а и значително след това, те нямат 
нещо подобно на държава. Хьош (1998), като използва работите на императо-
ра Константин Порфорогенит, свързва пристигането на хърватите и сърбите 
с политиката на император Ираклий (61�–6�1). Според Хоьш, Ираклий кани 
сърбите и хърватите за отбрана срещу аварите и ги настанява в Далмация.

Повечето политикогеографи и геополитици с основание считат, че в по-
литическата география и геополитиката  са се сформирали две направления 
в изследването на държавите : 1. Еволюционизъм, разглеждащ еволюцията на 
държавата и нейната територия в пространството; 2.Функционализъм,анализи
ращ териториалното единство на държавата като консолидираща система.

Без съмнение еволюцията на всяка държавна територия се разбира като 
процес на придобиване и загуба на пространства. Развитието на държавата е 
продължителен процес на  формиране на историческо ядро и постепенното 
присъединяване на обкръжаващите го територии. Този модел на Po�nds (1963) 
получи голяма известност, защото разглежда еволюцията на територията на 
държавата като процес на линейно нарастване. Съвременните модели на ево-
люционизма имат в състава си геополитически център (геополитическо ядро) 
съставено от три слоя (по Дж. Паркър). Първият слой – първичното ядро за-
ема неголяма територия. Следва историческото ядро, което е в резултат на 
разширяването на първоначалното ядро. Третият слой е т. нар. мантия на ис-
торическото ядро, която включва територии над които в историко-географ-
ски план държавата установява свой контрол. Тези земи са присъединени в 
резултат на експанзия, независимо, че за един продължителен период те вече 
са интегрирани в състава на държавата. Авторът на функционалния подход 
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в политическата география Harts�orne (195�) разглежда държавата като ком-
плексна интегрирана система, единството на която се осигурява чрез вертикал-
на интеграция на социалните групи и хоризонтална интеграция на терито-
риалните общности. Така например Рим систематически завоювал и заселвал 
огромни територии. През І в. сл. Хр. огромната Римска империя се простирала 
от Ламанш до Сахара и от крайбрежието на Атлантическия океан до Месопо-
тамия. Получавало се затворен кръг – увеличаването на територията изисквало 
увеличаване на армията, а увеличаването на армията изисквало да се завоюват 
нови географски пространства. „ Милитаризираните общества, пише   Дэйвис 
(2��5) развиват неутолим „аграрен апетит“ – апетита за земя“. Вътрешната нес-
табилност на Западната Римска империя довежда до нейната гибел през �76 г. 
Практически нейната гибел означава края на първия древен етап от формиране-
то на политическата карта на Европа и в частност на Балканите.

В Средновековния период, държавно-обществената система, създадена 
от Източната Римска империя (Византия) през VІІ–VІІІ в., можела да функ-
ционира при наличието на две важни условия: запазване на държавно-об-
ществения централизъм и съхраняване на селската земеделска община (цит. 
по Матанов (2��7). Това е епоха на големите империи. Освен Византия през 
VІІІ–Х в. се открояват Българската империя (според Рънсиман), империя-
та на Карл Велики (впоследствие Свещена Римска империя). На Балканите 
през VІІІ–Х в. доминират Византия и България. Византия заема значителни 
територии  в Мала Азия, Балканския полуостров и източното Средиземномо-
рие. Не по-малко значима е била и България. Нейното геополитическо прос-
транство включва поречията на реките Днепър и  Днестър, Влахия, Молдова, 
Трансилвания, Алфьолд (Унгария), Белград и Браничево, Мизия, Добруджа, 
значителни части от Тракия и Македония (фиг. 3). В немалка степен България 
възприема и налага византийската държавно-обществена система. Останали-
те балкански територии (особено тези на наскоро заселилите се хървати и 
сърби) били зависими от трите „велики сили“-Византия, България и импери-
ята на Карл Велики. Периодът на консолидацията и обособяването на ранно-
средновековните  държави на сърбите и хърватите започнал около ІХ в.

От много голямо значение е пространствения обхват на най-ранните сръб-
ски племенни територии. Тези територии, наречени жупи, са ръководени от 
вожд – жупан. Сърбите се настанили върху територии, обитавани от илири, а 
според Николов (1981) – и от мизи и келти.Те обхващат високите и труднодо-
стъпни части от поречията на реките Лим, Ибар, Дрина. Ранносредновековната 
сръбска държава се е формирала постепенно. Важен фактор за нейното възник-
ване имат жупите. Макар че са заемали малки територии, разделени от значи-
телни природни препятствия като планини и реки, жупите се утвърждават като 
административни звена, които постепенно прерастват в племенни съюзи. Това 
е важна крачка по пътя на обособяването на първото държавно образование на 
сърбите. Необходим момент в консолидацията на отделните жупи в отделна 
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държава е и въвеждането на християнството. Не е без значение и фактът, че 
в някои от тези райони сърбите заварили съществуващо славянско население, 
което постепенно приема сръбска идентичност. С оглед на съвременните сръб-
ски тези е необходимо да се види какъв е териториалният обхват на тези ранни 
държавни образования. Според сръбския историк Станоjеви� (191�), „сърби-
те са племе, заселени някъде между Ибар и Лим“. Друг виден сръбски учен 
–Чорови� (1929), представя териториалния обхват на сръбската държава така: 
„Сръбската държава е образувана в горните склонове на Югоизточна Босна и 
северозападна Херцеговина“. Тези цитати ясно показват къде е историческото 
ядро на ранната сръбска държава. Пространството на Рашка е около 15–16 хил. 
km2. Първата официална столица на тази държава е гр. Рас (Раса), разположен 
на 7 km2 от съвременния гр. Нови пазар. Сърбия не е могла да създаде самосто-
ятелна държава главно поради своето географско положение (където са се пре-
сичали интересите на основните геополитически сили на континента). Сърбите 
са се намирали под непосредственото влияние на близки и по-далечни държави 
– Византия, България, Унгария и др. Радикален извод  прави Йелавич (2��3), 
която буквално пише,че „...от VІІІ до ХІІ в. сърбите живеели на територия  под 
българско или византийско управление“.

( )
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Днешните земи на Черна гора първоначално са били населявани от илири. 
Те са част от Римската империя, а след 395 г. – от Византия. Местното население 
е претопено от заселилите се славяни от сърбо-хърватската група. Сегашното 
си име черногорците имат от ХV в., когато венецианнски търговци я наричат 
Монте Негро (Черна планина). Първоначано се създава славянското княжество 
Дукля – управлявано от няколко династии. След това до ХІV в. княжеството се 
нарича Зета. След това е известно със сегашното си име. В пределите на Сърбия 
е приблизително от 119� г. до към 137� г. След това за период от близо петдесет 
години (137�–1�21) Черна гора е във владенията на албанския феодал Георги 
Балша. Черногорският род Църноевичи е начело на Черна гора в периода от 
1�21 до 1516 г.� Номинално Черна гора признава върховенството на турския 
султан през 1�99 г. без да е завоювана от турците. От 1516 г. Черна гора е упра-
влявана  от владици, имащи както духовната, така и светската власт.

Византийският император Константин Багрянородни (912–959) в своя 
труд „За управлението на империята“ посочва, че хърватите плътно заселват 
шест географски области – Кроация (или Централна Хърватия), Далмация, 
Истрия, Славония, Босна и Херцеговина. През следващите три века трайна 
политическа структура на хърватите се установява в Далмация, в Панония 
и по поречието на р. Неретва.Счита се, че Светия престол установява още 
през VІІ в. първите си контакти с хърватите, когато папа Йоан ІV (6��–6�2) 
изпраща в Далмация свои представители. Това е записано в папския летопис 
„ Li�er �оntifi��a�is“. Според Матанов (2��7) хърватското княжество е влязло за 
първи път в официални отношения с Папстовото през 892 г. Допуска се предпо-
ложението (според Щайндорф, 2��9), че хърватите са се заселили най-напред 
около 8�� г. в областта на северното адриатическо крайбрежие. Тогава започва 
и християнизирането на Хърватия (едновременно с това на Великоморавия). 
Хърватската държавност не се развива по българския държавен модел  (цен-
трализирана държава с една столица). В нейното геополитическо пространство 
имало територии с особен статут, т. нар. жупи. Отделните територии са упра-
влявани от бан. Не трябва да се изпуска обстоятелството, че върху формирането 
на хърватската държава силно влияние оказват и Свещената римска империя, и 
Византия. Господството на франките на Хърватия продължило до средата на ІХ 
в. Независимостта е свързана с името на княз Трпимир (около 8�5 г). територи-
алната цялост на хърватската държава (Далмация, Хърватия и Славония) е вече 
факт при княз Томислав (91�–928). След негови победи над унгарците и бълга-
рите през 925 г., княз Томислав бил коронясан за крал. Естественото прекъсване 
на хърватската династия през 11�2 г. е причина между хървати и унгарци да се 
сключи съглашиние, наречено „Pa��ta Conventa“. Според него унгарския крал 
става общ крал, но двете държави запазват самостоятелността си. Практически 

� Не почива на нито един исторически документ твърдението на австрийският геополитик 
Петър Йордан (1992), че : „Черна гора се създава сравнително късно – след смъртта на сръбския 
цар Стефан Душан – от сръбски държавни образования“.
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Хърватия губи своята независимост. Запазват се обаче привилегиите на хърват-
ската аристокрация и зараждащата се буржоазия. След битката при Мохач от 
1526 г. хърватите приемат Хабсбургите за свои владетели. Така те избягват ос-
манското иго. Те обаче се чувстват заплашени от германизация, а след това и от 
маджаризация. Независимо от многовековното си съперничество със сърбите, 
хърватите са тези, които имат най-голямо желание за политически съюз с дру-
гите южни славяни. Парадоксът е и във факта, че те (другите славяни) са доста 
по-изостанали заради продължилото дълго османско владичество, откъснало 
ги от Европа (Ру, 2��5). Хърватите имат големи заслуги в съпротивата срещу 
турците. Тяхното национално самосъзнание, пише П. Йордан (1992), до голяма 
степен се основава на ролята им като преден пост на Западния свят и на католи-
ческото християнство. Трябва да се подчертае, че на хърватска земя от 1578 г. е 
установена т. нар. австрийска военна граница.

В античността съвременните словенски земи (населени с келти) са били 
част от Римската империя. Заселилите се по-късно славяни основават през 
558 г. самостоятелното княжество Каринтия (според някои автори Карантания 
или Карантиния). Географското пространство на княжеството е обхващало 
значителни части от съвременната територия на Австрия. След 976 г. кня-
жеството е в състава на Свещенната римска империя под името херцогство 
Велика Карантания. От 1278 г. за цели шест века то попада под властта на 
Хабсбургите.5 Едва през време на т. нар. „Пролет на народите“ – 18�8 г., сло-
венците са съставили първата си политическа праграма, наречена „Обединена 
Словения“, която апелира за обединението на всички области, населени със 
словенци в една страна – Словения.

Сходна с тази на Словения е историкогеографската и политикогеограф-
ската  съдба на Босна и Херцеговина. За първи път името Босна се споменава 
от Константин Багрянородни. Предполага се, че то може да се изведе от прас-
лавянската форма на корена �ASA. Бонев (2��8) счита, че името на Босна е 
свързано с името на славянското племе баси (басанти) и реките Баса (сега 
Босна) и Басанта (сега Босут). За присъствието на племето баси, твърди авто-
рът се споменава в Пасхалната хроника от VІІ в. Херцеговина първоначално 
се нарича Хум, а след 1��8 г., когато бана на Хум получава титлата херцог, за-
почва да се нарича Херцеговина. Местните жупани (банове) през Х в. влизат в 
геопространството на Хърватия. По времето на бан Кулин (118�–12�� г.) въз-
никва първата босненска държава. Пространственият обхват на босненската 
държава е ограничен в планинската част на северна и североизточна Босна. 
За кратък период Босна (тогава начело на малката балканска държава са хър-
ватските банове Шубичи) преминава към Хърватия, вече част от Унгария. 

5 За кратък период от време (18�9–1813 г.) император Наполеон Бонапарт откъсва 
югозападните словенски области и образува Илирийските провинции на френската дър-
жава, включващи територията на Каринтия, Крайна, Гориция, Триест, Истрия, Далмация 
и Хърватия южно от р.Сава, с главен град Любляна.
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През ХІV в. при крал Твърдко (1353–1391) Босна, заедно с присъединилата се 
Херцеговина (Хум) става най-могъщата славянска държава на полуострова. В 
нейното геополитическо пространство са и части от Далмация и Черна гора. 
Към ядрото от най-недостъпните планински области, пише Матанов (2��7) в 
които през ХІІІ в. се съхранява босненската държавност и която била съсредо-
точие на босненската ерес (богомилите дошли от България), се присъедини-
ли територии с католическо и православно население. Практически още през 
Средновековието в Босна се формират три конфесионални области. Даже 
през 1377 г. крал Твърдко е коронясан и за сръбски крал. Той се титуловал „В 
Христа бога крал на Рашка, Босна, Далмация, Хърватия и Приморието“. След 
смъртта на Твърдко през 1391 г. това геополитическо пространство с ядро 
Босна се разпада. Трябва да се подчертае, че превземането на Босна от турци-
те през 1�6� г. става лесно поради  пленяването на последния босненски крал 
Стефан Томашевич и факта, че повечето босненски крепости доброволно се 
предват. Много важен и показателен е и факта, че управляващите в Босна  в 
голямата си част са богомили. Те не само добре  приемат турците, но и въз-
приемат мюсюлманската религия, с което запазват всичките си привилегии 
и власт. Същото важи и за владетелите на Херцеговина, които през 1�63 г. 
попадат под османска власт. Тази политикогеографска и историкогеографска 
особеност има важна роля и  значение за следващите четири века на османско 
господство над Босна и Херцеговина.

Най-сложен и противоречив е етногенезиса на албанското население и 
неговата пространствена проекция на Балканите. Например френския из-
следавател Кастелан (2��2) счита, че илиро-албанците, елините и траките са 
най-древните жители на Балканите. Илиро-албанците, пише Кастелан, са се 
придвижвали от района на Дунав до бреговете на Адриатическо море и в про-
дължение на две хилядолетия остават на тези земи. Така според този френски 
автор те се превръщат в праотци на албанския народ. В античността съвре-
менната територия на Косово, например, попада на територията на Дардания, 
Илирия и Пеония. Предполага се , че смесената дардано-илирийска общност 
постепенно се претопява в етническата маса на българите, славяните и друго 
илирийско племе – албаните. Албаните е името на илирийско племе, населя-
ващо днешна Северна Албания. Най-общо може да се приеме, че албаните 
са населявали територията на днешна Албания, Черна гора, части от Босна и 
Херцеговина, Косово, както и части от съвременна Сърбия. Условно албани-
те са заемали приблизително 8�–1�� ��� km2 площ. Земите им попадат под 
владичеството на Рим, Византия, България, на Сърбия (за кратък период) и 
Османската империя. По време на средновековието в албанските земи се на-
лагат две политическо-културни тенденции, свързани с Византия-България и 
Рим – православния и католическия свят. Наред с това трябва да се изтъкне, 
че тези албани, населяващи преди всичко недостъпните си планини, са усто-
яли на елинизацията, на римското влияние, на българо-славянската инвазия, 
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на османското господство. Затова може да се смята, че албанската народност 
пренася през вековете една самобитна материална и духовна култура (вж. 
подробно Карастоянов, 2��7). Албанските земи най-често са били обект на 
съперничество между България и  Византия. Така не само територията на 
съвременно Косово е в пределите на българското царство, а и тази на днешна 
Албания. За един дълъг период от време (851–1�18) Албания е под българска 
власт. За първичното историческо ядро на албанската държавност се счита 
пространсвото с център Круя (северно от Тирана). Автори като Бобев и Кацо-
ри (1998) пишат, че първото албанско княжество се формира през 119� г. Те 
го наричат Арберия (Арбърия). От своя страна, Коледаров (1989) го  нарича 
Арбанашка земя или Албанон. Под българска власт албанските земи подат по 
времето на Иван Асен ІІ. За периода от 1331–1355 г. (или само за 2� години) 
Арбанашката земя е в обсега на държавата на Стефан Душан. Във втората 
половина на ХІV в. се формират редица албански феодални владения. Такива 
са владенията на фамилиите Балша, Топия, Музаки, Дукагини, Кастриоти и 
редица други. Борещите се за надмощие албански феодали, както и съседите 
им балкански държави не позволяват на Албания да изгради единна средно-
вековна държава на базата на албанската народност. Това става едва през 
1��3 г., когато Георг Кастриот (Скендербег) провъзгласява независимостта на 
Албания. През същата 1��3 г. обединените християнски сили (начело с Янош 
Хунияди) превземат Ниш и София, което стимулира Скендербег да започне 
активни военни действия  срещу султана. Скендербег успява да обедини пове-
чето албански  феодали и през март 1��� г. в Лежа поставя началото на Албан-
ската лига. Съдбата на Балканите се решава отново на Косово поле през 1��8 
г., когато армията на Янош Хунияди след тридневни ожесточени сражения е 
разбита от султана. Една от причините за това е забавянето на Скендербег. 
Това дава основание на английския историк Ноел Малкълм (2��1) да пише, 
че: „именно тази втора битка за Косово е една от най-големите пропуснати 
възможности в балканската история“. Георг Кастриот (Скендербег) успешно 
се противопоставя на султанските войски  и чак след неговата смърт през 
1�68 г. Круя и Шкодра падат под турска власт през 1�78 г.

Счита се, че даките са най-древното население на територията на днешна 
Румъния. Херодот (около ��� г. пр. Хр.) ги нарича още гети и скити. Първото 
държавно образование дакийските гети създават около 326 г. пр. Хр. на тери-
торията на днешна Молдова. Най-голямо териториално разширение Гетското 
царство има при Буревиста (7�–�� г. пр. Хр.) (фиг. 3). Рим води продължител-
ни войни с гетите и при император Октавиан Август приемат върховенството 
на римляните. Окончателното им завоюване става едва при император Траян 
през 1�2–1�3 г. Създава се нова провинция на Римската империя – Дакия. На 
нейната територия е настанен ХІІІ римски легион. Властта на римляните не е 
трайна. Рим е бил принуден да води чести войни с дакийските гети. През 269 
г. император Клавдий ІІ  Готски  ги побеждава. Оттогава те сякаш изчезват за  
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историята. Някои историци ги свързват с дошлите от Скандинавия готи. През 
272 г. император Аврелиан заповядва окончателното изтегляне от провинци-
ята. През следващите векове за кратки периоди от време Дакия е била отново 
римско владение. Така или иначе, за античен румънски етнос не може да ста-
ва и дума. Историко-географските области Влашко, Молдова и Трансилвания 
стават част от Първото  и Второто българско царство (фиг. 3). Освен бълга-
рите на територията на днешна Румъния трайно се настаняват куманите и 
печенегите (до 1123 г.). Едва от ХІV в. постепенно се обособяват княжествата 
Влашко и Молдова. В княжествата до средата на ХІХ в. ползваната азбука 
е кирилицата, а до ХVІ в. официалният административен и църковен език е 
българския. Едва след това той постепенно се замества от влашкия.6

Дунавските княжетва попадат под властта на Османската империя, но за 
разлика от България, Сърбия и Гърция запазват известна самостоятерност. 
След известната битка при Мохач през 1526 г. под османско влияние попада и 
Трансилванското княжество.

Анализът на  териториално-политическата система на балканските стра-
ни би бил непълен, ако се пропусне обособяването на Латинската империя 
върху част от Византия. Освен цитирания вече линеен модел на Паундс, в 
политическата география и геополитиката съществува и цикличния модел  на 
териториалната еволюция на държавите на ван Валкенбург. В излязлата още 
през 1939 г. книга E�ements o��  Po�iti��a� Geogra��� (1939) той счита, че държа-
вата преминава през няколко стадия на териториална еволюция – младост, 
юношество, зрелост и старост (намаляването на международнта роля и за-
губата на територии) (цит. по Бусыгина, 2�1�).Този път е характерен не за 
съвременните държави, а за империи като Римската и Латинската например. 
Възникването на последната е свързано с Четвъртия кръстоносен поход от 
12�� г. Вместо да освободят Светите места, рицарите под предводителството 
на Бонифаций Монфератски завладяват Константинопол и основават новата 
държава – Латинската империя. Тя обхваща само част от Византия. Наред 
с Латинската империя в малоазиатските владения на Византия се създават 
Никейската и Трапензундската империя, а в Епир – епирското деспотство. 
Самата Латинска империя е разделена на множество графства, херцогства и 
княжества. Сред тях по значими са Солунското кралство, Ахейското княже-
ство и Атинското херцогство. Латинската империя престава да съществува 
през 1261 г. Атинското херцогство (на територията на Атика и Беотия) както 
и Ахейското княжество (на територията на Пелопонес) са значително по-ус-
тойчиви. Атинското херцогство просъществува цели 25� г. – от 12�� до 1�58 
г., когато е завоювано от турците, Ахейското княжество съшествува до 1�32 г. 
когато се обединява с деспотство Морея. Може да се твърди, че Морея (заедно 

6 При княз Бранкувиану (1688–171�) българския език е заменен с влашки (дако-ла-
тински), наречен румънски едва през 1862 г.
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с Ахея) е една от последните независими християнски държави на Балканския 
полуостров .Трябва да се  подчертае, че князете на Ахея и херцозите на Атина 
през ХІІІ и ХІV в. участвали най-активно в борбата за „византийското наслед-
ство“. Тези латински държавици са били управлявани от различни династии, 
главно от Франция и Италия. Всички латински държавици на територията на 
Балканите са известни като Латинска Романия.

В резултат на Четвъртия кръстоносен поход значително териториално 
разширение на Балканите  получава Венеция. Балканските земи на Венеция, 
наречени Венецианска Романия остават под нейна власт до ХV, а някои дори 
до ХVІ в. Още през първата половина на ХІІІ в. Венеция окончателно налага 
своята власт в част от п-ов Истрия, Задар, Трогир, Сплит и Хвар в средната 
част на Далмация, и Котор, Бар и Дубровник в южната част на Далмация. 
Венеция завоювала пристанището Драч, значителна част от Йонийското край-
бражие, важни пристанища на Пелопонес. о. Евбея (наричан още Негропон-
те). В акваторията на гръцкия бряг и Мала Азия,  и между бреговете на Тракия 
и островите Крит и Родос, пише Матанов (2��7), почти нямало парче земя, на 
което да не се развява венецианския флаг. През 12�� г. Венеция купува от Ла-
тинската империя (по-точно от Солунското кралство) о. Крит (наричан тогава 
Кандия). Венецианската власт се задържа до т. нар. Кандийска война от 16�5 
до 1669 г., водена между Венеция и Османската империя. Чак през 1715 г. 
турците завладяват окончателно острова. Венецианската колониална империя 
успява да завоюва и о. Кипър през 1�89 г., когато Османската държава вече 
трайно е завладяла почти всички балкански територии. Венеция успява да 
задържи Кипър само до 1571 г., когато той е превзет от османците.

След превземането на Константинопол през 1�53 г. престава да съществу-
ва Византийската империя. В пределите на Османската държава под различни 
форми попадат всички съвременни балкански държави, а след битката при 
Мохач от 1526 г. – и значителни територии на Централна Европа. Поставя се 
началото на продължилото почти пет века османско владичество. Създава се 
Османската империя, която за дълъг период от време оказва решаващо влия-
ние върху бъдещия ход на балканската история и върху развитието на балкан-
ското общество. Трябва да се направи уговорката, че османската администра-
тивна, поземлена, стопанска, религиозна и съдебна система не се прилага в 
еднаква степен в завладените територии на Балканския полуостров. За някои 
от бившите владетели на отделните балкански държави Османската империя 
запазва определени привилегии. Османската държава е изградена върху кон-
цепцията за Свещената война като крайната цел е била налагането на исляма 
на колкото се може по-големи територии. Затова първото голямо разделение 
в Османската държава е по конфесионалност. Немюсюлманските народи са 
третирани като нискостоящи по статут. Османското общество е организирано 
в строга съсловна структура. Абсолютната власт на султана е съчетана със 
Свещената война, като основна функция на държавата. Най-фундаментални-
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те характеристики на Османската империя не са свързани с религията, а с вой-
ната. Назначеният от султана  патриарх с юрисдикция върху целия Балкански 
полуостров показва, че османските турци съумяват да съчетаят абсолютната и 
милитаристична форма на управление с известна автономия в културно отно-
шение. Независимо, че „Рум милиет“ –„гръцки“милиет в смисъл на „Гръцка 
църква“, на Източна християнска църква и фаворизира гръцкия етнос за смет-
ка на другите, като цяло поддържа и развива християнската идентичност на 
балканските народи (вж. подробно Карастоянов, 2��7).

Успоредно със събитията от политически и военен характер, на те-
риторията на Балканите продължава да се осъществява и процесът на ис-
люямизация. Тя, като цяло има негативни последици за всички балкански 
народи. Забавят се възрожденските процеси, възпрепятсва се и национал-
ноосвободителното движение. През ХVІІ в. зачествяват военните неуспехи  
на Османската империя. Започва процес на разпадане на военно-ленната 
система. Макар бавно и мъчително, в империята се забелязват наченки на 
стоково-парични отношения.  

През ХVІІІ в. в определени райони на Османската империя се засилва 
властта на някои от местните феодални владетели. Феодалният сепаратизъм 
се проявява както в районите на Видин и Русе, така и в района Шкодра (Буша-
ти), на Янина (Али паша Тепеделенли), в Египет (Мехмед Али паша) и много 
други. Историческият момент е бил много труден за империята. През втората 
половина на ХVІІІ в. тя води неуспешни войни с Австрия и Русия. Практи-
чески през ХІХ в. в Османската империя ясно се очертават две тенденции. 
Първата е задълбочаващата се криза в съществуващата феодална система, а 
втората е свързана с възраждането на балканските народи. Национално-ос-
вободителните движения на балканските народи довеждат до разпадане на 
Османската империя и до формиране на национални държави. Много важна 
особеност е и фактът, че балканските народи започват и завършват национал-
ните си възраждания в различно време. Епохата на балканското възраждане 
започва от началото на ХVІІІ в. и протича до началото на Първата светов-
на война. Либерализмът, роден от идеите на Просвещението през ХVІІІ в., 
и национализмът са двете политически доктрини, които влияят силно върху 
балканските националосвободителни движения. Практически революцион-
ните движения в цяла Европа през ХІХ в. съчетават либерализъм и нацио-
нализъм. Ускоряването на националните движения на Балканите е следствие 
на факта, че през ХІХ в. регионът става главен център на геополитическото 
противопоставяне на Великите сили. Затова съдбата му е тясно свързана с 
поддържането на баланс на силите. Първоначално Великобритания, Фран-
ция, Австрия и Русия са силите, които отстояват по различен начин своите ин-
тереси на Балканите. След осъществяването на националното си обединение 
към тях се присъединяват  Германия и Италия. Без да се спираме в детайли 
върху основните геополитически насоки на отделните Велики сили, трябва да 
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обобщим, че те едва ли са в интерес на борещите се  за своята политическа са-
мостоятелност балкански народи. За да се запази статуквото и спокойствието 
на Изтока, Великите сили сключват Свещения съюз, за да защитят общите си 
интереси и консервативните си принципи. Главна заплаха за тях са национал-
ната и либерална основа на повечето въстания на балканските народи. Раз-
личните позиции на Великите сили проличават особено по време на Второто 
сръбско въстание през 1815 г. и Гръцкото въстание през 1821 г. Ще проличава 
и при всички по-важни събития през следващите години.

Националноосвободителните движения и неуспешните войни доказват 
на султанското правителство необходимостта от провеждането на реформи. 
Те започват при управлението на султан Махмуд ІІ (18�8–1839). Още по вре-
ме на войната с Русия от 1828–1829 г. е подготвен проект за административна, 
военна, данъчна и поземлена реформа. Реформаторското дело на Махмуд ІІ е 
продължено от неговия наследник Абдул Меджид. Настъпва ерата на Танзи-
мата (реорганизация). На 3 ноември 1839 г. тържствено е провъзгласен Гюл-
ханския хатишериф. Обещанието за равенство пред закона има за цел да се 
притъпят противоречията между господстващата и покорените народности. 
Султанското правителство се надява, че така ще притъпи националноосвобо-
дителните движения в баланските си провинции. В крайна сметка в резултат 
на реформите се създава силен военно-бюрократичен апарат, способен да на-
лага и поддържа османското господство на покорените балкански народи. Фе-
одалната класа на Турция, както и зараждащата се турска буржоазия, са ярки 
привърженици на неделимостта на империята. През втората четвърт на ХІХ 
в. обществено-политическото развитие на Османската империя довежда до 
изостряне на противоречията между покорените балкански народи и управля-
ващата класа. Направените, макар и частични ,отстъпки в правно-икономиче-
ската сфера улеснява дейността на националните буржоазии на балканските 
народи в стремежа им към национална еманципация.

През 1856 г. е обявен Хатихумаюна, който постановява пълно равенство 
на правата на мюсюлмани и немюсюлмани, както и пълна свобода на рели-
гиите. Всичко това обаче остава само едно добро пожелание. Проведените 
реформи съдържат елементи с буржоазна-либерална насоченост, но срещат 
ожесточена съпротива и се осъществяват бавно. На практика османския абсо-
лютизъм е съхранен.

Второто сръбско въстание от 1815 г. и последвалите го събития довеждат 
до обособяването на васално сръбско княжество, утвърдено с Одринския мир 
през 1829 г. Във ферман от октомври 183� г. османското правителство дава 
на сръбското княжество напълно автономен статут, като Милош Обренович 
е признат за наследствен княз. Смяната на династията през 18�2 г. (за княз е 
наложен Александър Караджоржевич) е свързано с доминирането на т. нар.
Конституционна партия. Нейното управление остава отпечатък върху истори-
ята на Сърбия до 1858 г.
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Още през ��-те години на ХІХ в. Сърбия пристъпва към формиране на 
своя национална политика, в основата на която заляга великодържавната 
идея. В основата си тази идея е насочена създаване на голяма и силна сръбска 
държава. Държава, която да има териториалния обхват на Душанова Сърбия. 
Автор на първата национална доктрина става изтъкнатияг сръбски държав-
ник Илия Гарашанин (1812–187�). През 18�� г. той публикува „Начертание. 
Програма за външната и националната политика на Сърбия“. В него систе-
матично се излагат възгледите му за външнополитическия курс на Сърбия, 
който трябва да £ осигури водещо място на Балканите. Сърбия трябвало да се 
стреми да създаде на мястото на Турция „една нова независима християнска 
държава“, наследник на Душановата империя от ХІV в. Така Гарашанин се 
обръща към „историческото право“, най-оспоримото право, за да обоснове 
хегемонната роля на Сърбия и нейната претенция да оглави бъдещата христи-
янска държава на Балканите ( Димитров, 1985). Без съмнение, с „Начертание-
то“ Гарашанин става изразител на идеята около Сърбия да се обединят всички 
южнославянски народи. Поставя се началото на пансърбизма. Зад пансърби-
зма винаги е стоял панславизмът и неговия носител Русия.

Вече беше казано, че гърците в рамките на Османската империя запазват 
своя език и най-вече религията си – православното християнство. Като наци-
онална държава Гърция се ражда през 1821 г. в резултат на гръцкото въстание 
от 1821–1829 г. и Руско- турската война 1828-1829 г. Одринският мир подпи-
сан през 183� г. практически дава независимост на младата балканска държа-
ва. Гърция е с монархическа форма на управление и в рамките на доста огра-
ничена територия (Пелопонес и малка част от Тесалия). Тази територия е пре-
сечена от тесния Коринтски провлак. От 1893 г. е в експлоатация Коринтския 
канал – дълъг – 6,3 km широк 21–25 m и дълбок 8 m. Идеята за гръцка държа-
ва се ражда далеч преди въстанието в руския императорски двор. „Гръцкият 
проект“ е геостратегическа инициатива на Руската империя за християнско 
овладяване на Балканите под егидата на Русия. Това е изложено в едно писмо 
на Екатерина Велика до император Йосиф ІІ от 1�.ІХ. 1782 г.“Гръцкият про-
ект“ на Екатерина предвижда от централните области на Балканския полуос-
тров – териториите на днешна Гърция, Македония и България, да се създаде 
„независима“ Гръцка византийска империя под покровителството на Русия 
(вж. подробно Коршунова, Н. Восточный вектор геополитики Екатерины ІІ 
„Греческий проект“, ���. �i�-���.r�…)7 Мегали идеята или Великата идея 
като идеологически проект на гръцкия национализъм се появява значително 
по-късно – през 18�� г. Тя е представена от група депутати в гръцкия пар-
ламент. Тази национална доктрина, повлияна от просветения национализъм, 
доминиращ в Европа след Великата френска революция, пледира за гръцка 

7 Авторката се позовава на „Переписка Екатерины ІІ с Йосифом ІІ“. Руский архив. 188�, 
кн. І.
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държавност в границите на някогашната Юстинианова империя. Илюзията, 
че Източната римска империя (Византия) ще може да бъде възстановена като 
гръцка национална държава (въпреки някои частични успехи) в следващите 
десетилетия претърпява пълен крах.

Революционните събития в Сърбия и Гърция  се отразяват и в Дунавски-
те княжества (Влахия и Молдова).  Още през 2�-те години на ХІХ в. избухва 
въстание в Влахия, начело с Тудор Владимиреску. В същото време възниква 
т. нар. етериско движение (Филики Етерия), ръководено от княз Александър 
Ипсиланти. Двете движения се разминават по своите политико-икономически 
цели, поради което султанското правителство бързо възстановява статуквото. 
От много голямо значение за княжествата е руско-турската война от 1828–1829 
г. Според Одринския договор Влахия и Молдова получават широка автономия 
и правото на собствени въоръжени сили.  Наред с това Влахия и Молдова 
трябвало да преживеят първо турска, а впоследствие и руска окупация. Рево-
люционната ситуация в Европа през 18�8 г. е повод за действие  в Молдова и 
Влахия. След първоначалните успехи въстанието е потушено във Влахия от 
Османската империя, а в Молдова – от Руската. Княжествата отново трябва да 
преживеят съвместната турско-руска окупация. Тази окупация продължава до 
1851 г. и има тежки последици за княжествата. Точно в този период възниква 
движение за тяхното обединяване. Тази идея е подкрепена от Франция. През 
1853 г. румънските емигранти предават на френския император Наполеон ІІІ 
един мемоар, в който се обосновават основанията за пълно обединение на 
румънския народ (Манчев, 2��6). Последвалата Кримска война  1853–1856 г. 
не решава въпроса за обединението на княжествата. Парижкият мирен дого-
вор от 3� март 1856 г.заменя руския протекторат с протекторат на държави-
те победителки във войната (Франция, Англия, Сардиния, Турция), както и 
с Австрия и Прусия. Наред с това се отнема правото на Руската империя да 
покровителства православните християни в пределите на Османската импе-
рия. Отнема £ Южна Бесарабия  и я предава на Молдова. За кратък период от 
време княз на Молдова е котелския българин Никола Богориди (син на княз 
Стефан Богориди). Малко съвременни българи знаят, че княз Никола Богори-
ди издава хрисовул (грамота), с който се учредява гимназията „Свети Свети 
Кирил и Методий“ в Болград, изиграла голяма роля в Българското възраждане 
и наред с Роберт колеж в Цариград подготвя много от първите политически, 
просветни и културни дейци след Освобождението. През 1859 г. княз Алек-
сандър Куза е избран за княз на Влахия и Молдова. На 2� декември 1861 г.той 
обявява тяхното обединение в една държава – Румъния. До 1877 г. тя запазва 
своето васално положение спрямо Османската империя.

 
Следва продължение
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ФОРМИРАНЕ НА РУДНИТЕ НАХОДИЩА В КРАИЩЕ
И СЕВЕРОИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТЯХНАТА РОЛЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА

АНГЕЛ ВЕЛЧЕВ

Катедра Ландшафтознание и опозвание  на природната среда

Angel Velchev. FORMATION OF DISSIMINEITED ORE DEPOSITS IN KRAISHTE 
AND NORTHEASTEN MACEDONIА AND THEIR CONTRI�UTION TO THE ENVIRO-
MENTAL CHANGES

�it�in t�e ��o�e area o�� Krais�te  and Nort�eastern Ma��edonia intr�sive �odies �ave 
�een ��ormed and e�����sion �as o�����rred, res��ting in t�e in��rease o�� disseminated ore de�osits. 
O�ing to t�e �ro��ess o�� ��anition, ��i��� ��rom t�e Pa�aeogene �� to t�e �resent da�� �as taken 
��a��e at severa� stages, and to re�ated den�dation, man�� o�� t�ese �odies �ave �een degraded 
and disseminated de�osites �ave dis�ersed into ��ontem�orar�� sediments. From t�e Medieva� 
Ages to t�e �eriod o�� Nationa� Reviva� t�e�� �ere a��tive��� ex��oited, ��i��� �ed to ��onsidera��e 
man-ind���ed environmenta� ���anges. T�is �a�er �rovides a t�roro�g� ana���sis o�� t�e a��oresaid 
���anges and makes �ro�osa�s ��or o�timi�ation o�� t�e nat�ra� environment, as �e�� as ��or �etter 
�ti�i�ation o�� t�e t�o regions irres�e��tive o�� t�e ��a��t t�at t�e�� are �order areas.

Key words: ore, re�ie��, ant�ro�ogeni�� re�ie��, ant�ro�ogeni�� �ands��a�e.

Последните археологически разкрития на златните съкровища в доли-
ната на тракийските царе (Казанлъшко и Карловско), при с.Старосел, както 
и големите архитектурните ансамбли при Татул и Перперикон в Родопите, 
идват да покажат, че нашите предци още в дълбоката древност развиват 
една висока култура и започват активно да усвояват природните ресурси. 
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Отдавна е известно, че редица селища по р. Струма (Чохаджиев, 2��7), в 
това число и Гълъбник, Радомирско, преди повече от 6��� години ВР са 
били изградени от солидни дървени постройки, а на места и от кирпич, и 
са били с дървени подови настилки. Тези разкрития ясно говорят за едно 
активно вмешателство на хората в нормалните природни процеси и до на-
рушаване и изменение на естествено развилите се релефни форми на ланд-
шафтни комплекси. Особено осезателни изменения настъпват при добива 
на благородни метали (злато и сребро) и на желязо. А добиваното желязо 
и произвежданите метални изделия в районите на Краище и Осогово са 
били известни и далече зад пределите на Балканския полуостров. Това се 
потвърждава от бронзовия меч от с. Смиров дол, община Земен, и от добре 
оформеният и изсечен от варовик надгробен паметник от с. Блатешница, 
Земенско, датиран от V в. пр. Хр. (експонати в музея гр. Перник). За Осо-
говските (Кривопаланешки) метални изделия пишат и някои турски пъте-
шественици като Сеадедин, Евлия Челеби и др. (цитат по Г. Бончев, 192�). 
За тях през 17�6 г. говори и дубровчанинът Кабога, а по-късно и сръбският 
патриарх Бркич, който твърди, че в Кюстендилско има добри железни руди 
(по Георгиев, 1973).

За старата рудодобивна металургична промишленост в Краище и Кри-
вопаланечко пишат още Ами Буе, Й. Ванков, Г. Бончев и др. Те установяват 
на много места по р. Тораница, Киселичка река, при с. Железница, Кратов-
ско, с. Саса и други райони множество нарушения в релефа, свързани с до-
бива на магнитен пясък и на желязо. В Краищенската област и сега личат 
множество антропогенни форми от тази дейност (фиг. 1). Достатъчно е да 
споменем множеството вади за превеждане на води за смиване на изветрял 
материал и флотация (плавене) на магнетита,  както и на отделяне на злато и 
сребро. Тук трябва да споменем огромните каменни блокажи, разположени 
по речните тераси на реките Треклянска, Драговищица и Струма в Земен-
ския пролом, както и районите на Самоковищата, където е топено и пър-
вично преработвано добиваното желязо, за Краище при селата Габрешевци, 
Драголъовци, Божица (фиг.1).

Класически пример в това отношение е районът на Златареви Рупи при 
с. Габрешевци по река Треклянска. Там районът, който е активно прерабо-
тен, заема пространство, широко около един километър и дълго около три 
километра. Релефът в този район от една леко наклонена плиоценска аку-
мулативна повърхнина е превърнат в силно нахълмена и дълбоко пресечена 
местност, изградена от каменни греди и понижения, разположени перпенди-
кулярно на склона, както и една присклонова понижена част, откъдето е бил 
извличан плиоценския пясък за промивка и добив на магнетит и самородно 
злато. Това много добре личи на ландшафтната схема, разработена от нас на 
този ключов участък (фиг. 2).
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На фигурата много добре личат остатъчните възвишения с каменни блоко-
ве, перпендикулярно или кóсо разположените древни пътища, имащи формата 
на долчини, скалните блокажи в окрайното понижение, разполагащи се почти 
успоредно на реката, но отделно от нея посредством остатъчните възвишения.

Всичко това идва да покаже, че в района на Краището, пък и в Осогово, 
още в зората на културното развитие на обществото, или поне от тракийския 
период, се е осъществявала активна миннодобивна дейност, която е довела до 
формиране на нов антропогенен релеф, коренно различен от стария, естестве-
но формирал се денудационен, ерозионен и карстов релеф.

За формиране на тези рудни находища огромна роля са изиграли внедре-
ните интрузивни тела както в Осоговска, така и в Милевска планина, и добре 
проявилият се денудационен срез, довел до откриване на разнообразни нахо-
дища на полиментални руди, разсипен магнетит и златосъдържащи пясъци. 
Формирането на интрузивните тела в двете планински територии вероятно е 
станало по едно и също време (Дабовски и др., 1989) или може би Осоговски-
ят батолит е по-стар от Милевските бластомилонитови скали, описани много 
добре от Колчева, Недялкова (1966).

Фиг. 1. Схема на рудничната дейност в Краище (по Георгиев, с допълнение)
Fig. 1. A diagram o�� mining a��tivit�� in Krais�te (a��ter Georgiev, �it� additiona� in��ormation) 
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От особено значение е дълбочината на срязването на интрузивните тела. 
Вземайки под внимание възгледите на Ферсман (193�) за формиралите се 

геохимични концентрати (зонални, кръгови сечения) в батолитите на базата 
на формата и съдържанието на флуидите, образували рудните тела, може да 
се допусне, че в тези планини се разкриват различни съчетания на руди, макар 
и често в ограничени количества, които са проектирани на земната повърхност 
и имат дълбочинен произход. Осоговска планина е изнесена по-високо  от епей-

Фиг.2. Антропогенни ландшафти от древна миннодобивна дейност в с. Габрешевци, Краище
1. Заравнена и леко заблатена заливна тераса; 2. Заливна тераса, припокрита с пролувий; 

3. Склонови ландшафти с дъбово-габърови гори; �. Склонови ландшафти с дъбови гори; 5. 
Ерозионни ландшафти със смесени гори; 6. Пасищни ландшафти; 7. Карни полета; 8. Орни 
земи; 9. Древни минни разработки с дъбово-габърови гори; 1�. Древни минни разработки с 
вторични иглолистни гори; 11. Древни пътища в мината с тревна растителност; 12. Остатъчни 
възвишения с каменни блокове; 13. Силно ерозиран склон в края на минната разработка; 1�. 
Ландшафти на скални блокове, останали след прекратяване на добивната дейност

Fig. 2. Ant�ro�ogeni�� �ands��a�es o�� an��ient mining in t�e vi��age o�� Ga�res�evtsi, Krais�te
1. Leve�ed and s�ig�t��� s�am��� flood terra��e; 2. F�ood terra��e over�ain ��� �ro��vi�m; 3. 

S�o�e �ands��a�es �it� oak and �orn�eam ��orests; �. S�o�e �ands��a�es �it� oak ��orests; 5. Erosion 
�ands��a�es �it� mixed ��orests; 6. Past�re �ands��a�es; 7. Karren fie�ds; 8. Ara��e �and; 9. An��ient 
o�en-�it mines �it� oak and �orn�eam ��orests; 1�. An��ient o�en-�it mines �it� se��ondar�� ��oni��ero�s 
��orests; 11. An��ient roads in t�e mining area �it� grass; 12. Degraded �i��s �it� ro��k ��o��ks; 13. 
Heavi��� eroded s�o�e in t�e �eri��er�� o�� t�e o�en-�it mine; 1�. Lands��a�es o�� ro��k ��o��ks, �reserved 
a��ter t�e termination o�� mining
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рогенните движения; нейното издигане е започнало през кредата и в най-общ 
план е завършило през миоцена след внедряване на палеогенските деленити. 
Това и последвалите по-млади денудационни периоди са довели до разкриване 
преди всичко на полиментални руди (оловни, цинкови и медни), т. е. това е края 
на пневматолитния  и начало на хидротермалния концентър.

Обратно, в Краище денудацията се проявява по-бавно и разкрива преди 
всичко самородно злато и сребро и в по-ограничен обем оловно-цинкови руди 
в по-западните части, сега извън пределите на България. По съдържанието  на 
руди тези територии може би трябва да бъдат отнесени към зоната на хидро-
термалния етап на разкриване на рудните находища. Това се потвърждава и от 
допустимата  възраст на инициалната повърхнина, която започва развитието 
си преди палеогена и го завършва след нейното фосилизиране в Земенска пла-
нина по време на миоцена, пък може би и след него (Вапцаров, 1972).

От всичко разгледано дотук могат да бъдат изказани няколко предполо-
жения за развитието на релефа, продукт на стопанската дейност, и в особено-
стите на съвременната ландшатна обстановка в района на двете изследвани 
планински системи както в България, така и в Североизточна Македония.

На първо място изследването на земеповърхните форми, които бележат 
остатъците на миннодобивната дейност, потвърждават тезата на Власков 
(2��2) за формиране на двата основни типа форми: екскавационни и съпът-
стващи. Спецификата на рудодобива от коренни и вторични изветрителни на-
ходища внасят определен нюанс във формообразуването и на преден план 
излизат форми като стари рудища, щетини, дворища и силно навълнен ре-
леф, продукт на строителство на видни и самокови. Особено характерни са 
построените изкуственни вади за провеждане на водите от един басейн към 
друг и строителството на бентове за задържане на води, които след изпускане 
усилват ерозионната дейност за смиване на изветрял материал, предварител-
но подложен на разрохкване върху речните тераси или по склоновете на пла-
нинските ридове (фиг. 1)

От описаните съоръжения са се запазили само отделни детайли, предста-
вляващи остатъци от насипища или изкопи, които в по-голямата си част са 
затлачени от свлечени делувиални материали по склона. Най-характерният 
изкоп е направен на билото на Милевска планина до с. Побиен камък и носи 
името „Прекоп“. Неговата дълбочина е над шест метра поради допусната 
грешка в изчисленията от строителя.

Старите рудища се характеризират с формирането на редица форми, част 
от които са описани във втората фигура. Такива форми са образувани при 
продължителна преработка  на седиментните находища и промивка на делу-
виалните и алувиалните материали. Съвсем друг характер имат скалните гра-
мади, образувани върху терасите на реките Драговищица, Крива, Треклянска, 
и преди всичко по река Струма в Земенския пролом след пети ж п тунел и 
около село Пастух в Скринския пролом.
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Тези форми на релефа в Осоговска планина в известен смисъл се съпътст-
ват от формите продукт на геологопроучвателната дейност и съвременните 
минни разработки. Поради тази причина те не правят такова голямо впечатле-
ние както в Краище. В Осогово с най-важно значение са насипищата и таба-
ните, образувани от съвременната миннодобивна дейност. Твърде характерни 
в Земенския пролом са натрупванията на скални блокове, хаотично разпръс-
нати, с неправилни очертания, а в района на шести, на десния бряг на реката 
срещу осми и над девети тунел, формират и скално блокови амфитеатри вър-
ху осемметровата и двадесетметровата тераси.

За районите на Краище и части от Осоговска планина са характерни и  
заравнени терасни площадки на въглищно производство,  известни сред на-
селението като „щетини“. В действителност това са микроформи на релефа, 
образувани от натрупване на пепел, въглища и ситнозем. Те са разложени по 
склоновете на планинските ридове там, където топографската повърхнина 
е с по-малък наклон, и са в зоната на широколистните и по-малко – в игло-
листните гори.

На второ място тази миннидобивна дейност се е отразила извънредно 
силно върху антропогенизацията на естествените ландшафти. Може да се 
твърди, че в тези планини почти не са останали територии, които да не са 
подложени на антропогенно изменение. Само във високите части на Осогово 
са запазени малки площи с почти незасегнати ландшафти. Най-силно развита 
е антропогенизацията в районите на миннодобивната дейност. Като се добави 
разораването на значителни територии, пашата и дърводобива, и не на послед-
но място бегеларативната дейност (мирновременни или военовременни нару-
шения от дейността на военните) на определените места, природната среда е 
доведена до това положение, че липсва почвена покривка, растителността е 
силно деградирала и почти липсва животински свят. Такива са преди всичко 
скалните грамади и силно опороените склонове, подложени на преработка. 
На много места антропогенната преработка е довела до коренна или частична 
промяна на вида или рода ландшафти. Разбира се, тези промени са най-сил-
ни там, където има осезаемо съчетание на миннодобивна, селскостопанска и 
горскостопанска дейност.

Не са редки случаите на създаване и на бегеларативните ландшафти, 
привързани с относително продължително стациониране през XX в. на дър-
жавната граница, и отделните сражения, водени в тези райони между нашите 
войски и сръбските нашественици.

В резултат на всички тези дейности на сегашният етап на развитието на 
обществото и природната среда всички ландшафти могат да бъдат групира-
ни в няколко групи или типове: 1 – ландшафти, слабо подложени на антро-
погенно въздействие; 2 – ландшафти със осезаеми антропогенни промени; 3 
– силно нарушени и изменени ландшафти; � – деградирали ландшафти или 
ландшафти, изведени от нормално самовъзстановяване.
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В досегашната физикогеографска литература няма специализирани ста-
тии и студии относно този район, разположен от двете страни на държавната 
граница с Република Сърбия. Поради това целта на настоящето изследване 
е да се направи обща характеристика на екзогенните процеси и условията 
за развитието им. Подробното предварително проучване постави пред екипа 
редица въпроси, от които по-важните са за:

• уточняване на границите на двете планини;
• избор на подходяща климатична станция;
• индикационни признаци, показващи протичането на процесите и др.;
В изследването са използвали климатични и хидроложки справочници, 

топографски карти в мащаб 1:5� ���, а така също и цифров модел на релефа 
(DEM – 9�х9� m, подобрен на 2�х2� m) във връзка с морфохидрографската 
характеристика и изчисляването на порядъците на речната мрежа на р. Тре-
клянска. При теренните дейности бяха заложени няколко ключови участъка 
за изследване на различни екзогенни процеси. Беше използвана методиката 
на Клюкин и Толстых (1983) за маркирани репери, които бяха наблюдавани 
няколко пъти и последователно са отбелязани промените в тях. На ключо-
вите участъци е направена паспортизация. Наблюденията обхванаха периода 
от май 2�1� до април 2�11 г. Екипът се надява да продължи работата си и да 
получи резултати от по-дълъг период. Местоположението на реперите е отбе-
лязано на морфохидрографската карта (фиг. 1). Наслагите са характеризирани 
чрез гранулометричен и морфоскопски анализ (Pettijo�n, Poter, Siever, 1986; 
Серебрянный, 198� и др).

ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ИЗУЧЕНОСТ

Кървав камък и Милевска планина (фиг. 1) са били изучавани като части 
от Краището. В монографиите „География на България“, т. 1. (Иванов, 1966) 
включва изследвания район в Краищенско-Ихтиманската подобласт, която 
е част от Преходната блоково-разломна област. Краищенско-Ихтиманската 
подобласт се състои от 2 части: Витошката планинско-котловинна и Краи-
щенско-Конявска планинско-котловинна област. Авторът отнася Милевска 
планина към Краищенско-Конявската планинско-котловинна част и посочва, 
че нeйният връх Милевец (1733 m) е най-високата точка в Краище. Същият 
автор посочва седловината Славчето като граница между Милевска и Земен-
ска планина. Прави впечатление, че в дадената монография никъде не се спо-
менава името на планината Кървав камък. 
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В следващото издание на същата монография „География на България“, 
т. 1, Физическа география, Вапцаров и Мишев (1982) поставят двете планини 
в Преходната блоково-разломна планинско-котловинна област, а в геоморфо-
ложката карта на страната те са посочени като „хорстови планини и възвише-
ния с метаморфни и гранитни ядра“ (с .15�, фиг. 27). Прави впечатлние обаче, 
че в текста отново не се споменава планината Кървав камък. 

В следващата монография от 1997 г. в раздела типология и регионална 
характеристика на морфоструктурите Вапцаров и Алексиев (с. 5�) посочват, 
че районът е част от „Доганишки локален свод, който, заедно с Бучимския 

Фиг.1. Хипсометрична карта на изследвания район 
Fig. 1. H���sometri�� ma� o�� t�e st�died area 
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съставляват Македонския мезосвод“. И тук двете планини са част от Краи-
щидно-Средногорската блоково-разломна област. В последното издание на 
„География на България“ (2���). Алексиев поставя планините в Руйско-Бела-
сишко блоково стъпало (с. 89). В посочения източник имената на изследвани-
те планини не се споменават, но, изхождайки от Руй и Беласица като крайни 
планини, ние приемаме, че тази верига не би могла да не включва Кървав 
Камък и Милевска планина. 

Канев в университетския учебник „Геоморфология на България“ (1989) 
поставя двете планини в морфоструктурната област Краище. Те, заедно с Руй 
планина и Бранковачки рид, са разгледани като субмеридионална гранична 
верига, в която се губи северозапад-югоизточното направление, характерно за 
останалите вериги в Краище (с. 21�). 

По подобен начин стои въпроса и с климатичните данни, които биха 
могли пряко да характеризират климата на планините. Районът на Милев-
ска планина и Кървав камък винаги е оставал встрани от целенасочените 
климатични изследвания и е напълно неосветлен от климатична гледна 
точка. Основната причина за това е както липсата на добре поддържана и 
площно разпределена метеорологична мрежа, така и на стопанска ангажи-
раност в този граничен район. Няма климатична станция по склоновете на 
планините, нещо, което се потвърди от анализа, направен за територията 
на Сърбия. Още по-трудни стават климатичните изследвания след 198�–
198� г., когато и малкото метеорологични станции, които съществуват в 
района, спират работа, или в метеорологичните им редици има сериозни 
прекъсвания. 

Климатичната характеристика на изучавания район е направена въз ос-
нова на академичните издания „География на България“ 1982, 2���, „Клима-
тът на България“ 1991, Топлийски – „Климатът на България“ 2��6, и Велев – 
„Климатът на България“, 2�1�. Съвременната интерпретация на климатичния 
материал е направена от авторите въз основа на екстраполация на наличните 
данни и ограничен брой теренни наблюдения.

Всичките автори посочват, че Кървав камък се явява част от вододела на 
Балканския полуостров и тук става разделянето на Беломорския от Черно-
морския басейн, т. е. отделят се притоците на р. Ерма от тези на р. Струма. 

По отношение на геоложката изученост за изследвания район обаче след-
ва да се отбележи, че той е част от новата геоложка картировка на страната 
2��3–2��7 г. в мащаб 1:5� ��� (листове Власотице и Брезник, Босилеград и 
Кюстендил, под ред. на Приставова и др, 2��9). Тази картировка е направена 
за цялата територия на Краище. 
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МОРФОХИДРОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Граници на планините

Милевска планина и Кървав камък заемат западната и северозападната, 
т. е. най-високата част от Краище. Двете планини имат общо било с направ-
ление север-юг. Държавната граница следи неговото разположение и отделя в 
българската територия източните им склонове. Ненаименована седловина на 
кота 16�8,2 m дели двете планини и дава начало на две реки. От тях западната 
е р. Пуста и отводнява сръбската територия на планината. Тя е част от водос-
бора на река Драговищища. Източната река е Скоковица и е част от от басейна 
на р. Треклянска. Тази река приемаме за граница между Милевска планина 
и Кървав камък. Според Николов и Йорданова (199�) тази река е наречена 
Бързовица и поради липса на картен материал ние считаме, че авторите имат 
предвид Скоковица. При Велчев (1982) подобна информация липсва. 

Най-северният милевски връх е Острика (167�,9 m), а най-южният по 
билото е първенецът Милевец (1732,6 m). От него държавната граница зави-
ва на изток и югоизток по страничен рид към седловината Славчето (987,� 
m.). Както в северната част, и тук билната заравнената повърхнина е из-
ворна област на две реки – Изворска и Кобилска от посочените по-горе ос-
новни водосбори. Формираното в източната част (българска) Долнокобил-
ско долинно разширение и течението на едноименната река до с. Средорек 
определят южната и югоизточната граница на Милевска планина (Велчев, 
1982; Николов, Йорданова, 1999). Според Велчев (1982) източната граница 
на Милевска следи субмеридионалното простиране на река Шипковичка до 
вливането £ в Кобилска, а според Николов и Йорданова (199�) се движи по 
р. Треклянска.

Кървав камък на север се отделя от Знеполе. Източната граница на плани-
ната се фиксира ясно от седловината на 11�� m, недалеч от мах. Главичинци. 
Седловината, която е разположена на билото – Вълча поляна (Николов, Йор-
данова, 1999), се явява изворна област за реките Бързика (на север) и Коз-
лов дол (на юг). Първата река е част от водосбора на р. Ерма, а втората – на 
р. Треклянска. Река Козлов дол тече на юг и дава началото на р. Меланщи-
ца. Мястото на водослива на р. Козлов дол в р. Поломщица бележи южния 
край на източната граница на Кървав камък. Разположената на север р. Своге 
се влива в р. Скоковица. Мислената линия по междудолинния рид на двата 
басейна според нас се явява югоизточна граница между Кървав камък и Ми-
левска планина това са части от землищата на селата Горна и Долна Мелна. 
Изворите на Поломщица са непосредствено под най-високата част на Кървав 
камък – вр. Било (1737 m), който е и най – високият връх в Краището, част от 
Балканският вододел. 
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Поредност на речната мрежа

Анализът на поредността на реките показа няколко особености на мре-
жата. Билото на Кървав Камък е част от Балканския вододел понеже разделя 
изворните части на р. Ерма от тези на р. Треклянска. В теренната си работа 
екипът постави няколко ключови участъка за наблюдение на екзогенните про-
цеси (вж. Характеристика на екзогенните процеси, фиг. 3, �, 5 и 6). 

Ключови участъци 1, 2 и 3 са разположени в басейна на р. Лишковица, 
която е десен приток на Ерма и се влива в нея западно от Трън. Участък 
3 е разположен на водослива на два потока от 2-ра поредност, след който 
водослив реката става от 3-та поредност. Климатичните условия обуславят 

Фиг. 2. Карта на поредността на речната мрежа (по Stra��er, 1952) в изследвания район
Fig. 2. Ma� o�� Stream orders (a��ter Stra��er, 1952) o�� t�e st�died area 
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това, че и двата наблюдавани потока през изследвания период бяха посто-
яннотечащи. От друга страна, ниската им поредност обуслави значително-
то количество пясък в наслагите, големината на едрите късове и тяхната 
заобленост. 

Дата на залагане: 2�.�6.2�1� г;
Местоположение:
североизточен склон, на юг от с. Костуринци;
�2º �5’ ��,�“
22º 3�’ �3,1“
Надморска височина – 811 m; 
наклон 2�–22о; експозиция – североизточна.
Топографски условия: склон с наклон 18–2�º 
и маломощни (до 2� ��m) склонови наслаги; 
крийп; 
Петрографска провинция: филити от ДФК.
Обща характеристика: развитие на ембрио-
нални ерозионни форми в басейна на р. Чач-
ковица, ляв приток на р. Лишковица; залеся-
вано с черен бор.

Дата на залагане: 2�.�6.2�1� г;
Местоположение: североизточен склон,
на юг от с. Стайчовци;
�2о��’31,7“, 
22о31’33,�“
Надморска височина – 919 m;
наклон 25–28о; експозиция – северна.
Топографски условия: долинен склон на
р. Челинска, десен приток на р. Лишковица, с 
наклон 25–28º и маломощни (до 25 ��m) скло-
нови наслаги и развитие на крийп.
Петрографска провинция – пясъчници, арги-
лити, конгломерати (Тръновдолска свита).
Обща характеристика: плътна тревна по-
кривка; няма следи от ерозионни форми. 

Фиг. 3. Паспортизация на ключов участък 1
Fig. 3. Pass�ort o�� Ke�� site 1

Фиг. �. Паспортизация на ключов участък 2 
Fig. �. Pass�ort o�� Ke�� site 2 
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Дата на залагане: 2�.�6.2�1� г;
Местоположение: североизточен склон, на юг от 
с. Стайчовци.
�2о��’32,3“;
22о31’33,6“
Надморска височина – 9�9 m; наклон 5–8о; експо-
зиция – североизточна.
Топографски условия: ляв бряг на заливна тераса 
на р. Челинска, приток на р. Лешковица с равно 
дъно в което личат от двете страни слаби пречуп-
ки на заливна тераса; ерозия и акумулация.
Петрографска провинция: алувиални руслови 
наслаги.
Обща характеристика: плътна тревна покривка; 
стари следи от русла и старици на малки притоци 
отляво и отдясно..

Дата на залагане: 2�.�6.2�1� г;
Местоположение: североизточен склон, на юг от 
с. Долна Мелна;
�2о38’53,7“;
22о32’��,�“.
Надморска височина – 9�2 m; наклон 3�о; експо-
зиция – югозападна.
Топографски условия: десен бряг на р. Треклян-
ска; склонова пречупка над заливната тераса; 
срутване, сипей, масово движение на наслагите; 
Петрографска провинция – шисти и пясъчници; 
(Бъзовишка свита).
Обща характеристика: склонов откос. 

Участъци � и 6 са в долината на р.Треклянска (Егейски басейн), която в 
тази част е от �-та поредност. Размерите на руслото на реката от 3-та и това от 
�-та поредност са 1,5 пъти по-големи при �-тата поредност. По същия начин 
се променят и наслагите като процента на глина нараства. След с. Трекляно 
едноименната река става от 5-ти порядък. 

Фиг. 5. Паспортизация на ключов участък 3 
Fig. 5. Pass�ort o�� Ke�� site 3 

Фиг. 6. Паспортизация на ключови участъци � и 5
Fig. 6. Pass�ort o�� Ke�� sites � and 5 
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ГЕОЛОГО-ТЕКТОНСКИ УСЛОВИЯ 

В настоящето изследване екипът използва 2 геоложки карти, едната в ма-
щаб 1:1�� ��� и другата – 1:5� ���. В първата карта районът попада в 2 листа: 
Власотинце и Брезник, и Босилеград и Кюстендил (Загорчев, Костадинов и 
др., 1995), а във втората двете планини са части от картни листове: Босиле-
град (К-3�-57-Б), Трекляно (К-3�-58-А) и Драговищица К-3�-58-В (Милова-
нов, Горанов, Желев и др., 2��9). Прави впечатление разнообразието от пет-
рографски разновидности в двете планини. Данните от геоложката карта на 
различните участъци показват, че:

• ключов участък 1 е разположен в район на скали от mD2-3 Тръновдолска 
свита с палеозойска възраст: аргилити, пясъчници, конгломерати и филити;

• ключов участък 2 и 3 е разположен на границата между Тръновдолската 
свита и палеогенски дацити и риолити; 

• ключов участък � и 5 е разположен в ��P�1 – Бъзовишка свита – па-
леозой; метаморфозирани пясъчници, зелени шисти, филити, метабазити. 
В близост са разположени скалите на Косовската свита (кварц-серицитови 
и филитови шисти, калкошисти и прослойки от мраморизирани варовици с 
възраст силур-девон). 

Следователно, два от участъците са разположени във филити и пясъчни-
ци, един е в алувиални наслаги и един е на границата между две провинции. 

Получените данни от гранулометричния анализ показват, че най-много 
фини фракции се образуват в района на репери 3 и 5, където количеството 
на фракции с размери под �,�1 mm е съответно 37,9 и �8,�%. Това съвпада 
с местата, в които има милонитизаране на скалите от Бъзовишката свита, 
представена от „палеозойските пясъчници, шисти, филити и метабазити“ и 
в района на границата между нея и Тръновдолската свита (дацити и риоли-
ти). Върху склонове, изградени от филити, протича склоновия крийп, който 
показва 2 особености:

• тънка склонова покривка – репер 1 и репер 2;
• максимални промени в дълбочината на реперите – до 3,5 ��m, което озна-

чава максимална скорост на процеса;
В територии, изградени от относително по-устойчиви метабазити и пя-

съчници, са наблюдавани и описани срутищни процеси. Максималните раз-
мери на блоковете достигат и надхвърлят 1m по ос „а“, което индикира както 
изветрянето, така и активността на ортогравитационните процеси. 

Реките транспортират изключително разнообразен материал, като се има 
предвид петрографския състав на подхранващите провинции. Налагат се спе-
циални макроскопски проучвания на речния алувий за установяване на ерози-
онната устойчивост на видовете.  
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КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

В климатично отношение районът на Милевска планина и Кървав камък 
попада на границата между умереноконтиненталната и преходната или пре-
ходно-континенталната климатична област. Въпреки че територията според 
климатичните районирания и на Топлийски (2��6), и на Велев (199�) е изцяло 
в умереноконтиненталната климатична област, няма да бъде изненада, ако се 
окаже, че по отношение на някои показатели (напр. сезонно и вътрешного-
дишно разпределение на валежите) изучаваната територия повече се отнася 
към преходната климатична област. Основание за това са изключително сла-
бата изученост на района, трайно наложената климатична екстраполация на 
основни климатични показатели от станции със значително по-малка надмор-
ска височина и ярко изразен котловинен релеф.

От климатичните показатели най-голямо значение за скоростта и си-
лата на екзогенните процеси в изследвания район имат температурата на 
въздуха, количеството и интензитетът на валежите. С изключение на клю-
чов участък 1, който е разположен на 811 m н. в., останалите се намират в 
хипсометричния пояс 9��–92� m н. в. Единствената метеорологична стан-
ция, която е дъждомерна, има представителни данни и е на територията на 
изучавания район е Киселица. При 9�9 m н. в. станцията отчита 65� mm 
среден годишен валеж. Интересно е сезонното разпределение на валежа. 
Пролетта, лятото и есента участват с 26% при формирането на годишната 
сума на валежите, а на зимата се падат 22%. Същото сезонно разпределе-
ние се наблюдава в станция Дивля (6�� m н. в.), която се намира в непо-
средствена близост до изучавания район и чийто годишен валеж е 593 mm. 
В станция Трън (613 mm средногодишен валеж) сезонното разпределение 
на валежа е вече напълно типично за умереноконтиненталната климатич-
на област – лятото формира 3�% от годишната сума, пролетта и есента по 
25% и зимата едва 2�%. 

Явно по-високата надморска височина, югоизточната експозиция на пла-
нинските ридове и по-южното разположение на Милевска планина могат да 
повлияят при по-детайлното позициониране на климатичната граница. Ес-
тествено, това може да стане едва след по-прецизни метеорологични наблю-
дения. Ключовите ни участъци са в интервала 811–92� m. Би било полезно, 
ако се успее да се обвърже обема на оттока на реките с различни поредности 
в района и количеството на сезонните и годишните суми на валежа, тъй като 
годишна валежна сума от порядъка на 6��–65� mm при надморска височина 
от 8��–1��� m за района според нас е малка. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕКЗОГЕННИТЕ ПРОЦЕСИ –
ПОЛЕВИ ОПИСАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

В района бяха описани и заложени няколко ключови участъка (фиг. 3–6). 
Изборът на местата им беше свързан с няколко фактора, чиято промяна е клю-
чова за вида и промяната на скоростта на екзогенните процеси (надморската 
височина, експозиция, литоложки субстрат и наклони на релефа). В местата на 
залагане на реперите са направени измервания на дълбочините им, а отделно са 
характеризирани наслагите чрез гранулометричен и морфоскопски анализи. 

Във всичките участъци е маркиран по един репер като в № � са маркирани 2 
репера (� и 5) с разстояние между тях от 5 m. Разположението на единия е в сре-
дата на повърхностно срутване, което не е активно в етапа на наблюдение, а дру-
гият репер е разположен върху много тънка (до 1�-15 ��m) изветрителна кора. 

В района на ключов участък � (фиг. 7) беше описано срутище, развито 
в пясъчници и шисти. В него бяха измерени едрите (над 3� ��m по ос „в“) 
блокове. През май 2�1� г. те бяха 6 броя, през ноември 2�1� г. се увеличиха с 
още 2, нещо, което се повтори и през април 2�11 г., когато срутените блокове 
също нарастнаха с още 2. Морфоскопските измервания на късовете показаха 
следните данни (табл. 1). 

Таблица1
Резултати от морфоскопския анализ на блоковете от ключов участък �

Преброени късове ��
Минимални размери в ��m��m 68 �6 23
Максимални размери в ��m��m 16� 7� 66
Средни размери в ��m��m 91 58 38
Средно отклонение 27 1� 13

Фиг. 7. Разположение на късовете при срутището в района на ключов участък � 
Fig. 7. Lo��ation o�� t�e �o��ders in t�e ro��k-��a�� in Ke�� site �
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Активността на срутището периода на наблюдение се изрази в общо 5 
срутени блока, откъснали се за периода от май 2�1� до април 2�11 г. Първите 
3 се срутили за 6 месеца, а другите 2 блока – в следващите 5 месеца. Срутва-
нето става по откос на пътя и засяга пряко пътното платно. 

Всичките заложени репери в ключови участъци 1–5 бяха наблюдавани 
три пъти в изследвания сезон и бяха измерени дълбочините за да се устано-
ви движението на материала. Тези измервания показаха следните резултати 
(табл. 2).

Таблица 2
Данни от измерванията на реперите

№ на 
реперите Репер 1 Репер 2 Репер 3 Репер � Репер 5

Дати на
наблюдение 

височина (��m)��m)) височина (��m)��m)) височина
(��m)��m)) височина (��m)��m)) височина (��m)��m))

нагоре
по

склона

надолу
по

склона

нагоре
по

склона

надолу
по 

склона

равна
площадка
на левия
бряг на
реката

нагоре
по

склона

надолу
по

склона

нагоре
по

склона

надолу
по

склона

2�.�6.2�1� 26,5 33 32 32 3� 28 39 22 22
3�.11.2�1� 32 3�,5 3� 35,5 36,� 33 39 2� 23

промени
5,5

  дену-
  дация

1,5
2

акуму-
лация

3,5 2,4 5 - 2 1

2�.��.2�11.��.2�11 29 35 32 3�,5 35 37 �2 2� 2�,5
промени 3 0,5 2 � 1,� 4 3 - 1,4
Общо 
промени 2,5 2 - 2,5 1 9 3 2 2,4

Увеличаването на дълбочината възприемаме като оголване на репера и 
протичане на денудационен процес (сипей, срутище, делувиален смив, крийп, 
повърхностно свличане, линейна ерозия, т. е. по смисъла на En�������o�edia o�� 
Geomor��o�og��, 1968). Обратно – намаляването възприемаме като акумулация. 
Наблюдаваните промени дадоха основание да се направят следните изводи: 

• Най-значителна е скоростта на денудация при репер �, характеризи-
ращ горната част на склон, по който протича сипей и повърхностно свличане 
(между 3 и 9), следван от данните, получени за репер 1 и 5, характеризиращи 
склонове с протичане на крийп и масово движение (mass movement). При ре-
пер 2 (делувиален смив) се наблюдава както денудация, така и натрупване на 
материала, но в относително неголеми размери. 

• Общо за наблюдавания период преобладават процесите на денудация (т. е. 
движение на материала надолу по склона), които като стойности са 2 пъти по-
големи от тези на натрупване на материала. 



67

• Като се има предвид периода на наблюдение (335 дни), може да каже, че 
средната скорост на денудация в изследвания район е �,�268 ��m/��ear, а тази на 
акумулацията е �,��59 ��m/��ear. Подобни стойности обаче следва да се потвър-
дят или отхвърлят при следващите измервания 

• Спецификата на климатичната обстановка в района, надморската висо-
чина и наличието (или липсата) на растителна покривка определят по-голе-
мите стойности на денудация и акумулация през топлото полугодие, когато 
делувиалният смив е значителен. През студеното полугодие и особено в пери-
ода на снежна покривка тези процеси имат по-малък интензитет. 

• Акумулацията има малки стойности и се замества от денудация. В те-
чение на годината двата процеса се заместват един с друг, но преобладава 
изнасянето на материала. 

• Считаме, че скоростта на движение надолу по склона зависи повече от 
влажността на наслагите и техния гранулометричен състав и растителната 
покривка, отколкото от наклона на склона. 

• При оголени скални повърхнини разрушаването на материала се съпро-
вожда с протичане на срутищни и си пейни процеси. Веднага обаче следва да 
отбележим, че тези данни, за да бъдат достоверни следва да се потвърдят с 
поне тригодишни наблюдения. 

ЛАБОРАТОРНИ СЕДИМЕНТОЛОЖКИ АНАЛИЗИ

В лабораторни условия са направени 2 основни анализа: морфоскопски и 
гранулометричен. Данните от гранулометричния анализ за всичките опробва-
ни места са следните (табл. 3). 

Таблица 3

Резултати от гранулометричния анализ да ключовите участъци

Чакъл 
%

Гравел
%

Пясък
%

Глина
%

Репер 1, 33,�3 19,27 15,7 31,6
Репер 2 17,6� 31,1� 3�,3 21,�
Репер 3 1,93 19,13 �1,� 37,9
Репер � 2,93 25,53 23,1 �8,�

Резултатите показаха преобладаване на едрите фракции (чакъл и гравел) 
за наслагите при репер 1 и 2 (характеризиращи крийп и делувиален процес), 
а заливната тераса на притока от 3-та поредност – песъчливо-глинест запъл-
нител. За репера, разположен в горната част на склона, от където преобладава 
глинестата фракция, която достига почти 5�%.  

Морфоскопският анализ на измерените късове от района на репер 1 е по-
каза следните данни (табл. �.).
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Таблица �
Данни от морфоскопския анализ на късовете в района на репер 1 

Преброени късове 16
Минимални размери в mmmm 16 �� �
Максимални размери в mmmm 7� 33 2�

Средни размери в mmmm 3� 19 5
Средно отклонение в mmmm 1� 7 �

От измерените късове 9 броя имат дисковидна форма, а останалите 7 
имат плоскостно-изтеглена. По петрографски състав всичките са филити. 
Данните показват, че наслагите са във фракцията на средния и дребен ча-
къл. Те не са заоблени и формата им изразява начина на разрушаване на 
петрографския вид.

В района на ключов участък 3 са измерени алувиални късове, които пока-
заха следните особености (табл. 5).

Таблица 5

Характеристика на най-едрите късове руслов алувий в р. Челинска, приток на Лишковица

Преброени късове 12
Минимални размери в ��m��m 17 5 �
Максимални размери в ��m��m 25 29 18

Средни размери в ��m��m 2� 15 1�
Средно отклонение в ��m��m 6 6 �

От преброените късове 8 броя имат II степен на заобленост, а останалите 
� имат III, като средно за пробата коефициентът им е 2,3. Това потвърждава 
висшата поредност на реката. 33% от късовете имат сферична и цилиндрична 
форма, а 67% имат дисковидна и плоскостно-изтеглена форма. Това показва, 
че преобладавощо движение на алувия е чрез влачене и по-малко чрез пре-
търкулване. 

В района на ключов участък 1 наслагите са песъчливо-глинести с го-
лямо участие на чакъла (над 33%) и гравела (над 19%). Те имат дебелина, 
чиято максимална дебелина не надхвърли 28 ��m. Значителният наклон (над 
18–2�º), залесеността на терена и скалният състав ни карат да смятаме, че 
там водещият процес е крийп (или дефлукция). Скалната основа е от фили-
ти, които при изветрянето си създават значително количество едър елувиа-
лен материал, който бързо след отделянето си започва движение надолу по 
склона. Движат се в плоскостно-изтеглена и дисковидна форма. В горната 
част на склона преобладават едрите фракции. На места в неспоените насла-
ги се развиват линейни ерозионни процеси, които образуват ембрионални 
форми. В мястото на изследване крийпът вероятно показва по-високи стой-
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ности от средните части на склоновете, защото повърхността на склона е 
подсечена във връзка с построяването на шосето. 

Ключов участък 2 характеризира склонови наслаги, разположени върху 
по-стръмен от участък 1 склон, който оформя малко подножие към руслото 
на безименния десен приток на р. Чачковица (фиг. 7). На терена не личат 
речни тераси. В този участък реката е от 3-ти порядък и има ясно развито 
русло и неголяма заливна територия. В нея личат стари канали, заблатява-
ния и прагове. Описаните форми – действащ канал и старица, в началото 
на летния сезон бяха същите, каквито и в края на зимния, но видимо бяха 
променили местоположението: личеше ново всичане на основния канал и 
изместване на водно огледало в старицата. Следователно, формите имат не-
постоянни размери и те се променят в зависимост от феноменологията на 
процесите. Активността на последните беше причината да изберем мястото 
за ключов участък. 

Данните от гранулометричния анализ на третата проба характеризират 
алувиалните наслаги в руслото на р. Челинска, която в това място е от 3-та 
поредност. Те показаха глинесто-песъчлив запълнител с много високо коли-
чество на пясъка – над ��%. Това потвърждава порядъка и средното течение 
на реката. Значителното количество пясък се свързва и с образуването на не-
постоянни форми (малки острови и коси). Не беше направен петрографски 
анализ на валуните и чакълите, но всичките те имат слаба заобленост (между 
І и ІІ степен) и липсва счупения чакъл, което означава, че реката не е протича-
ла като бурен селеви поток. 

Данните за наслагите при репер 5 (средна част на склон с развитие на 
процеси на срутване, сипей, масово движение на наслагите) показват песъч-
ливо-глинест запълнител с участие на глината близо 5�%. Ние възприемаме 
този висок процент поради това, че реперът е разположен над участък в който 
скалите са милонитизарани. Петрографският състав е от пясъчници, шисти и 
филити. Вероятно високото съдържание на глина е свързано с разрушаването 
на филитите и шистите в зоната на стриване, а почти еднаквото съдържание 
на пясък и гравел свързваме с разрушаването на пясъчниците.

ОБОБЩЕНИЕ 

Двете планини са много слабо изучени във физикогеографско отношение. 
В направеното проучване екзогенните процеси показват вертикална зонал-
ност, която характеризира разпространението им в средновисоки планини. 
Авторите нямат проучвания над горната граница на гората и поради това се 
коментират само подножната и нископланинската части (табл. 6). 
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Таблица 6

Вертикална зоналност на екзогененните процеси

Надморска височина Екзогенни процеси

Подножна част 
склонови процеси: крийп, делувиален смив, повърхностни свличания; 
ерозионни процеси – образуване на ембрионални ерозионни форми 
(оврази, долове) и речни долини (от � и 5 поредност)

Среднопланинска част

склонови процеси: крийп, срутвания и сипеи, повърхностни свлича-
ния, делувиален смив;
ерозионни процеси – образуване на ембрионални ерозионни форми 
(бразди, ровини, оврази, долове) и речни долини от 3 и � поредност 

Движението на неспоените наслаги по склоновете е по-бързо през топлия 
и по-бавно през студения сезон. През наблюдавания период (355 дни) по едни 
и същи места на склоновите повърхнини беше наблюдавана както денудация, 
така и акумулация на материала. От двата процеса преобладава денудацията, 
представена най-много от крийп и делувиален смив. Скоростта на движение 
на наслагите е най-бърза по склоновете, по които протичат няколко процеса, 
в които участват разнообразни по механичен състав наслаги. 

От една страна, гранулометричният състав предизвиква, а, от друга, той е 
резултат от процеса, който протича по повърхността на склона. В значителна 
степен видът на процеса е свързан с петрографския вид и с климатичните ус-
ловия, които определят изветрянето, и по-малко с наклона на склона. По един 
и същи наклон могат (и протичат) различни процеси. 

Без да са правени подробни изследвания, данните показаха, че от раз-
личните петрографски разновидности най-бързо се разрушават и достигат 
до фини фракции филитите, следвани от шистите и пясъчниците и накрая 
дацитите и риолитите. Петрографското разнообразие е значително и вли-
яе върху формата на алувия, както и върху гранулометричния състав на 
наслагите, които изграждат различни по дебелина склонови покривки. Из-
ветрянето на различните петрографски видове, съчетано с климатичните 
условия (които остават неизследвани достатъчно), както и растителната 
покривка определят преобладаването на един или друг склонов процес. 
Върху склонови повърхнини с различен наклон могат да протичат различ-
ни процеси, като най-разпространени са крийпът, следван от делувиалния 
смив. Върху повърхнини, по които протичат едни и същи процеси, актив-
ността се влияе от механичния състав на наслагите, растителността и кли-
матичните условия.

Най-много ембрионални ерозионни форми се развиват в местата, където 
се разкриват филитите. Те образуват по склоновете наслаги с преобладаване 
на фини фракции, а в реките преобладава ситноземът. Потоците до �-та поре-
дност се характеризират с честа смяна на формите и образуват непостоянни 
русла с временни острови, заливни тераси и откоси по склоновете. В по-ви-
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соките поредности се отбелязва добре оформена и широка пойма, а в руслата 
има прагове и временни острови. 

Авторите предлолагат, че в бъдещи проучвания следва да се обърне спе-
циално внимание на развитието на растителността и укрепването на склоно-
вете и деретата в двете планини. Особено внимание трябва да се обърне на 
хода на климатичните елементи и промяната му във височина. 
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ГЕОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА МИНИМАЛНИЯ МЕСЕЧЕН
ОТТОК В БЪЛГАРИЯ

НЕЛИ ХРИСТОВА, КАЛИНА РАДЕВА

Катедра Климатология, хидрология и геоморфология

Нели Христова, Калина Радева. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕСЯЧНОТО МИ-
НИМАЛЬНОГО СТОКА В БОЛГАРИИ 

Настоящая работа рассматривает внутригодогого распределения и устойчивостъ ме-
сячного минималъного стока на територии Болгарии в географическом аспекте. Основой 
данного исследования являются средномесячный минимальный сток и индекс минима-
льного стока, предложенный Хамилтоном и Бергерсоном (198�). Наименьшие значения 
минимального месечного стока регистрируются в сентябре и августе, реже в октябре, для 
почти всех речных бассейнов, за исключением высокогорных рек, где абсолютный ме-
сячный минимальной сток выступает в феврале. Значения индекса между �,�8 и �,81, но 
они часто в интервале �,2� до �,5�. Резултаты показывают что минимальный месячный 
сток устойчив для менее 1� % из изследованых речных бассейнов.

Ключевые слова: минималъный сток, индекс минимального  стока,  устойчивость 
минимального стока.

Nelly Hristova, Kalina Radeva. GEOGRAPHICAL ANALISIS OF MONTHLY MINIMUM 
STREAMFLO� IN �ULGARIA 

T�is st�d�� �resents t�e geogra��i��a� as�e��ts o�� ann�a� distri��tion and sta�i�it�� o�� mean mont���� 
minim�m flo� ��or a�� o�� t�e territor�� o�� ���garia. T�e st�d�� is �ased on data ��rom 218 ���dro�ogi��a� 
ga�ges and t�e index �ro�osed ��� Hami�ton and �ergerson (198�). T�e a�so��te mont���� minim�m 
river flo� �as �een registered in Se�tem�er and A�g�st and �ess ��req�ent��� in O��to�er ��or a�most a�� 
river �asins, ex��e�t ��or t�e mo�ntaino�s rivers. It a��ears in Fe�r�ar�� in a��ine �aters�eds. Va��es 
o�� t�is index var�� �et�een �.�8 and �.81, ��t t�e�� are o��ten ��rom �.2� to �.5�. Res��ts s�o� t�at �ase 
flo� is intermittent and ��onstant in �ess t�an 1� % o�� t�e investigated ��at���ment areas. 

Kew words: �o� flo�, �ase flo� index, sta�i�it�� o�� �o�-flo�.
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УВОД

Минималният отток се изучава чрез най-малките водни количества за 
определени времеви интервали – 1,2, n – дена, десетдневка, месец, сезон, го-
дина, няколко години (Маринов, 1959; Smak�tin, 2��1). Негови основни ха-
рактеристики, наред с водните обеми, са продължителност, честота и обез-
печеност. Към тях се отнасят още и относителният дял от годишния отток и 
от годишния минимален отток. Посочените параметри на минималния отток 
в едно или друго съчетание се изследват при планиране на водоползването и 
хидроенергийното производство, трансфера на води между речните басейни, 
екологичния статус на речните води. Техните стойности се получават чрез 
различни подходи и методи в зависимост от целите на проучването.

Минималният отток на територията на цялата страна е изследван от Ма-
ринов (1958) и Дакова (1985), които използват абсолютният минимален отток, 
получен от петдневката с най-малък отток, както и модулът на минималния 
отток. Той се увеличава от равнинните към планинските райони, като преоб-
ладаващата част от територията на страната е с модул по-малък от 1 �/s/km2 
и за средномесечния и за абсолютния минимум. Проучванията на Маринов 
(1959) се отнасят за минималния отток през летните месеци, докато тези на 
Стойчев (1982) разкриват честота и продължителността на зимния минима-
лен отток. Последният е преобладаващ за речните басейни с надморска ви-
сочина над 19�� m и продължава до �� дни. Анализът на Дакова (199�) за 
минималния отток за дунавските притоци установява големи стойности на 
коефициента на вариация – свидетелство за голяма изменчивост на малките 
водни количества.

Настоящото изследване поставя на фокус географските аспекти на вът-
решногодишното разпределение и устойчивостта на минималния месечен от-
ток. То обхваща територията на цялата страна. 

МЕТОДИ И ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Анализът за режима на минималните месечни водни количества се осно-
вава на осреднените данни, публикувани в „Генерални схеми за използване на 
водите в районите за басейново управление” (2���). Средномесечните стой-
ности на минималния отток са за периода 1961–1998 г.

Устойчивостта на месечния минималния отток се изследва чрез предложе-
ния от Hami�ton et a�. (198�) сравнително прост коефициент, който има вида:

anQ
QI min

min =

където: Qmin е най-ниския средномесечен отток, m3/s; Qan – средногодишен 
отток, m3/s.

Qan

,
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Стойности на индекса около 1,� показват, че средномесечния минимален 
отток е сравнително постоянен през годината, докато стойности близки до 
нулата са индикатор за периодичност и сезонност на оттока (Hami�ton and 
�ergersen, 198�).

Изследваният индекс е изчислен въз основата на данните за месечния 
отток на 225 хидрометрични станции. Последните са разпределени сравни-
телно равномерно по територията на страната и представят речни басейни с 
различна площ и надморска височина. Изчислителният период е максимално 
възможният за всяка водосборна област. 

РЕЗУЛТАТИ

Средномесечният отток е най-малък в преобладаващата част страната 
(над 75 % от речните басейни) през август и септември (табл. 1). С мини-
мален месечен отток през м. септември са поречия предимно от Егейския и 
Черноморския водосборен басейн, от северозападната периферия на страната 
(Тополовец, Войнишка река) и басейните на Искър и Янтра. Най-малки сред-
номесечни водни количества през август имат реките от Северна България и 
Средна гора, както и притоците на реките Струма и Места. 

Таблица 1
Времева проява на отточния минимум

Месеци І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Брой речни басейни 
(%) � 7 - - - - � 37 �� 13 � -

Средномесечният отточен минимум настъпва през октомври за долните 
течения на дунавските притоци и р. Камчия, и в старопланинската част от по-
речията на Вит и Осъм. Със зимен отточен минимум са водните течения със 
средна надморска височина на водосборите над 1��� m в Рила, Пирин и Запад-
на Стара планина. Отточният минимум съставлява незначителна част (до 5 %) 
от годишния воден обем и се регистрира през състоянията на ниски води.

Средногодишният минимален отток, получен от средномесечните стойности 
на най-малките водни количества през годината, варира от �,�8 до �3–�� m3/s. Той 
се увеличава от малките към големите по площ речни басейни. Неговите абсо-
лютни стойности са най-големи при реките, които дренират карстови водоносни 
хоризонти – Златна Панега, Искрецка, Блато и др. (приложение 1). 

Разпределението на средномесечните минимални водни количества през 
годината откроява месеците август, септември и октомври като типично време 
за настъпване на минимума на минималния отток в почти цялата територия на 
страната (табл. 2, фиг.1).
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Таблица 2
Времева проява на абсолютния средномесечен минимум

Месеци І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Брой речни басейни (%) 3 � - - - - � 25 39 1� 6 5
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Фиг. 1. Разпределение на минималния месечен отток
Fig. 1. Distri��tion o�� mont���� minim�m rino����

Абсолютният средномесечен минимален отток настъпва през февруари 
и януари за високопланинските басейни, а през декември – за поречието на 
Русенски Лом (приложение 1). 

Най-големите стойности на месечния минимален отток се регистрират 
през пролетните месеци дори и в речните басейни с континентално-средизем-
номорско влияние (приложение 1). 

Стойностите на индекса Imin варират от �,�8 до �,81, но при повечето реч-
ни басейни са между �,21–�,�� и �,�1–�,6� (табл. 3). 
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Таблица 3
Разпределение на Imin по градации и речни басейни

Стойности �.�-�.2� �.21-�.�� �.�1-�.6� �.61-�.8� �.8�-1.��

Брой речни басейни (%) 11.� 5�.� 31.� 7 �

Най-малките стойности на Imin (�,�� до �,2�) са характерни за водосбори от 
Източни Родопи (р. Върбица, р. Крумовица) и южната част на Черноморския 
водосборен басейн (р. Ропотамо, р. Велека). Този факт се обяснява със зна-
чителния дял на дъждовните води в структурата на подхранването с повърх-
ностни води, както и със сравнително бързата трансформация на валежите в 
речен отток. Той потвърждава изводите на Пенчев (197�) за незначителния от-
носителен дял на подземното подхранване в годишния отточен обем за реките 
от райони с континентално-средиземноморски климат. Ниските стойности на 
идекса свидетелстват за неустойчивост на месечния минимален отток. 

Стойностите �,21–�,�� Imin са характерни за голям брой речни басейни в 
Южна България, за старопланинските реки Лом, Огоста, Батулийска, Нишава, 
Черни Осъм, за долното течение на р. Камчия, както и за високопланинските во-
досбори на Бели Искър, Черни Искър, Ибър, Демяница, Леевещица. Те характе-
ризират месечния отточен минимум в посочените райони като слабо устойчив.

Месечен минимум на оттока със средна степен на устойчивост (Imin = �.�1 
– �.6�), се регистрира в около 1/3 от речните басейни. Неговото географско 
разпределение включва поречия от среднопланинския пояс и от равнинните 
райони (долните течения на Искър, Вит, Марица, Струма).

С устойчив минимален отток (Imin = �,61–�,8� и �,81–1.��) са предимно 
реки, които дренират карстови водоносни хоризонти, както и такива, с на-
рушен отточен режим. Към първата група се включват речните басейни на 
реките Златна Панега, Блато, Бели Вит, Черни Вит, Острецка река, Русенски 
Лом, Царацар. За нея е характерно преобладаващо (над 5� %) подхранване с 
подземни води (Пенчев, 197�). Големите стойности на Imin в речните басей-
ни със значим антропогенен натиск – Струма–Перник, Искър–Нови Искър, 
Скът–Мизия, се дължат вероятно на възвратните води от напояване.

Географското разпределение на Imin не очертава добре изразени зависимо-
сти с надморската височина. Тенденцията за намаляване на Imin от равнинните 
към планинските речни басейни е слабо изразена, а коефициентът на вариа-
ция между двете величини – под стойностите, доказващи силна зависимост. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разпределението през годината на месечния минимален отток е сходно 
с това на месечния отточен минимум и очертава два ясно обособени района 
– равнинно-хълмист и среднопланински (с абсолютен месечен минимален от-
ток през септември и август), и високопланински (с абсолютен месечен мини-
мален отток през февруари и януари). 

Отточният минимум е устойчив за реки с доминиращо подземно подхран-
ване, средно устойчив в повечето речни басейни и слабо устойчив в поречия-
та от югоизточната част на страната. Той е с най-голям дял в подземането 
подхранване през периода на маловодието при реките, които получават по-
дхранване от карстови води. Неговата стабилност е със слабо изразени гео-
графски закономерности и зависимост от площта на речния басейн.
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Ivan Penkov. DESCRIPTION OF HISTORICAL FLOODS FOR THE AIMS OF A 
PRELIMINARY ASSESSMENT OF FLOOD RISK IN ROSITSA RIVER �ASIN

An a��roa��� to�ards des��ri�tion o�� �istori��a� floods in Rositsa River �asin is �ro�osed, 
�ased on t�e avai�a��e in��ormation a�o�t �ast floods. T�e �istori��a� a��roa��� ��or des��ri�tion 
o�� t�e floods, ��a�sed ��� Rositsa River, s�o�s t�at t�ere is �ike�iness o�� floods �it� signifi��ant 
negative e����e��ts on ��man �ea�t�, environment, ����t�ra� �eritage and e��onom��. 

Key words: �istori��a� floods, a �re�iminar�� risk assessment, adverse e����e��ts River Rositsa.

Иван Пенков. ОПИСАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА НАВОДНЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ РОСИЦА

На основе информации и наблюдений, происходящих в прошлом приходит затопле-
ния подход для описания исторических наводнения в реке Росица. Исторический подход 
к затоплению реки описано Росица показывает, что в настоящее время город Севлиево 
весьма вероятно, что в будущем наводнения происходят с значительные неблагоприят-
ные последствия для здоровья человека, окружающей среды, культурного наследия и 
экономической деятельности.

Ключевые слова: исторические наводнения, предварительной оценке риска, небла-
гоприятные последствия, река Росица.
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УВОД

През последните години на ХХ и началото на ХХІ в., редица европейски 
страни (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша, Чехия и др.) 
бяха засегнати от наводнения с голям териториален обхват, причинили чо-
вешки жертви и нанесли огромни щети на инфраструктурата, околната среда 
и културно-историческото наследство. Според Европейската агенция за окол-
на среда за периода 1998–2��9 г. в Европа са регистрирани 213 наводнения, 
с 1126 жертви и с материални щети за над 52 млрд. евро. В това отношение 
България не прави изключение – само през 2��5 г., в периода 25 май – 25 сеп-
тември, наводненията засегнаха 8�% от територията на страната с  население 
над 3 2�� ��� жители, като около 2 млн. от тях бяха пряко засегнати. Природ-
ното бедствие отне живота на 22 души, а щетите нанесени на техническата 
инфраструктура – пътища, жп линии, електро-водопреносна и кабелна мрежа, 
възлизат на 622, 3 млн. лева.

Във връзка с тези събития бе приета Директива 2��7/6�/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 23 октомври 2��7 г. относно оценката и уп-
равлението на риска от наводнения. В Директива 2��7/6�/ЕО се отчита, че 
наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено, и 
че някои човешки дейности и промяната на климата допринасят за увелича-
ване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях. 
Целта на Директивата е да определи рамка за оценка и управление на риска от 
наводнения, като се стреми да намали неблагоприятните последици за човеш-
кото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, 
свързани с наводненията в Общността. За изпълнението на тази цел Дирек-
тива 2��7/6�/ЕО предвижда за държавите-членки извършването на предвари-
телната оценка на риска от наводнения до 22 декември 2�11 г. Въз основа на 
предварителната оценка на риска от наводнения трябва да се съставят на ниво 
район речен басейн карти на районите под заплаха от наводнения и карти на 
районите с риск от наводнения в срок до 22 декември 2�13 г., а до 22 декември 
2�15 г. да бъдат съставени и публикувани плановете за управление на риска от 
наводнения. Разработването на планове за управление на речни басейни съ-
гласно Директива 2���/6�/ЕО и на планове за управление на риска от навод-
нения съгласно Директива 2��7/6�/ЕО представляват съществени елементи 
от интегрираното управление на речните басейни.

От казаното до тук проличава, че за нашата страна предстои извършва-
нето на изключително отговорна, огромна по обем и в известна степен непо-
зната дейност в областта на управлението на водите. Основният проблем е, 
че хармонизирането (транспонирането) на  Директива 2��7/6�/ЕО в нашето 
законодателство бе извършено с голямо закъснение – с промените в Закона 
за водите от 6.�8.2�1� г. Първата стъпка в това отношение е извършването на 
предварителната оценка на риска от наводнения до 22 декември 2�11 г. Важен 
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елемент от предварителната оценка на риска от наводнения е въз основа на 
налична или лесно достъпна информация да бъдат описани възникнали в ми-
налото наводнения със значителни неблагоприятни последици върху човеш-
кото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, и 
за които вероятността да се повторят в бъдещето все още съществува. Докол-
кото липсват методични указания, подходи и време, настоящата разработка е 
съвсем актуална и ще представлява първи опит в това отношение.

Цел на работата е на основата на документна информация и данни от 
наблюдения за проявили се в миналото наводнения да се предложи подход 
за описание на исторически наводнения на територията на България. Опитът 
е направен по примера за река Росица, в чиито водосборен басейн са наблю-
давани едни от най-катастрофалните наводнения в миналото, с характер на 
природно бедствие, с човешки жертви и значителни материални щети.

Съобразно поставената цел подходът е основан на историческия метод, 
където водещ принцип за изследване на миналото е принципът на историзма. 
Като метод за изследване на миналото, принципът на историзма разглежда 
фактите, предметите явленията в техния генезис и развитие.

Естеството на разглежданото природно явление задължително е свързано 
с оставянето на значителни „следи“ както върху материалната култура, така 
и в паметта на населението. В работата са използвани резултати от анкетни, 
направени на място, проучвания. През 2�1� г. авторът разговаря с възрастни 
хора от селата Батошево и Душево, които, макар и да са били деца по онова 
време, много добре си спомнят катастрофалното наводнение през юни 1939г.

РЕЗУЛТАТИ

Предвид така формулираната цел е ясно, че описанието на историческите 
наводнения е до голяма степен обвързано с развитието на хидрометричните 
наблюдения. По наша преценка, етапите на това развитие са водещи и предо-
пределят подхода за описание на историческите наводнения. Предложението 
за подход за описание на исторически наводнения, в общи линии е следното:

Период от средата на ХIХ до средата на 3�-те години на ХХ в.
(период на безинструментални или много малко,

неизползваеми хидрографски наблюдения)

През този период са случили много, и то катастрофални наводнения. 
Описаните  наводнения до Освобождението ни дават най-обща и често от-
къслечна представа за проявата им, но тази информация е много важна за 
целта на изследването – дали на дадена река и място в миналото са възник-
вали наводнения и дали в бъдеще е възможна тяхната проява.  Например, за 
наводнението на река Осъм през 18�8 г. има текст, написан върху корицата на 
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една история за Александър Велики, запазена в музея на Ловеч (без спазване 
на правописа): „18�8, месец юли 23 ден, да се знае какво дойде Осъм и зане-
се моста втори път със стоката барабар, купи сено изнесе, хайвани издави, 
къщи разсипа, хора се издавиха, воденици занесе...“ по Ангелов (19��). Дори 
и съвсем кратко, описанието на това наводнение е достатъчно информативно, 
защото освен бедствения характер на явлението (с човешки жертви и мате-
риални щети), има дата и месец, което е важно както за хронологията, така и 
за причините, които са го предизвикали. Ангелов (19��), въз основа на това 
описание допуска, че и съседната река Росица е придошла. По описание на 
наводнение на река Осъм при Ловеч през юли 18�8 г. Ангелов (19��) прави 
предположение, че сигурно и съседната на Осъм река Росица е „...придошла и 
отнесла всичко по своето легло“.

Следващите описания за наводненията на река Росица неотменимо са свър-
зани със завършения през 185� г. (по други данни е започнат през 1857 и завър-
шен 1858 г.) мост над реката (Ангелов, 19��). Въпреки, че според Ами Буе на 
това място Росица се е „газила“, поради засилване на съобщенията е възник-
нала необходимост от изграждането на здрав каменен мост. Това всъщност е 
първият построен мост от дряновския майстор Кольо Фичето, последвани от 
прочутите мостове на Янтра при Бяла и Осъм при Ловеч. Мостът на Росица е 
ярък пример за това, как като действащо съоръжение и като паметник е непо-
средствен свидетел на миналото, защото всички следващи наводнения са отчи-
тани и оценявани спрямо следите, оставени от наводненията върху него. След 
катастрофалните наводнения в Североизточна България през 192� г. мостът на 
река Росица е продължен с още 8� м. на изток и с още пет бетонови свода. През 
19�� г. е снета заострената част в средата и мостът става хоризонтален.

Следващото описано наводнение на р. Росица при Севлиево е било на 16 
юни през 1858 г. По описание на очевидци, след анкета с местното население 
реката е преляла от двете страни на моста, заляла е долната част на града и 
отнесла колиби и няколко къщи, (Ангелов, 19��). „Мостът е издържал също 
напора на големото наводнение станало на 16 юний 1859“ (Ганев, 1925). Дали 
става дума за две различни наводнения или неточност (печатна грешка), не е 
ясно, но по-вероятно е първото, защото годината е била изключително дъж-
довна, а и по дати съвпадат с данните за 1858 г. Излизащият по това време 
на български език „Цариградски вестник“ съобщава, че на 16-17 юни река 
Янтра е нанесла огромни щети на Габрово (с данни за броя на отнесените 
воденици, мостове итн), Дряново и Търново. По същото време и притокът на 
Янтра – река Росица при Севлиево, е придошла и се смята, че наводнението 
не отстъпва на това през 1939 г. Съобщения за щети има и за град Троян, 
вследствие на прииждането на река Бели Осъм (Стефанов, Стоев, 196�).

През 1858 г. са описани много наводнения – юни (15–18), юли (9–11 и 
26–27), август (27 и 31). Изключителни валежи са описани в Горнотракийска-
та низина, Рило-Родопския масив, Ихтиманско и Средна Стара планина. През 
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юни 1858 г. водите на Марица са излезли извън коритото си и са достигнали 
височина 3,5-�,� m над нормалното равнище на реката. Тези височини са от-
белязани на някои мостове и на южните врати на църквата „Св. Богородица“ 
в Пазарджик. В Пловдив водите са залели по-голямата част от града и са дос-
тигнали �,�-�,� m над нормалното ниво по следи, оставени върху здание до 
църквата „Св. Георги“ (Ангелов, 1925).

Стихийни наводнения са станали  и през юли и август 1858 г., когато про-
ливните валежи са продължавали по два-три дни и придошлите води са нане-
сли отново огромни щети с човешки жертви на населените места северно от 
Средна Стара планина.

Мостът на река Росица е устоял и на „унищожително наводнение“ през 
1871 г., въпреки че е понесъл значителни повреди, за което е свидетелствала 
и мраморната плоча с надпис на турски, поставена след възстановяването му 
през 1872 г. (Ганев, 1925). Плочата впоследствие е изчезнала, но е запазен 
нейния текст, както и преводът и. 

Голямо прииждане на Росица е наблюдавано на 1� юни 1897 г. То е съв-
паднало със строежа на ж п линията Плевен-Шумен, което е дало възможност 
да се измерят приблизително водните количества – р. Росица при Павликени 
– 96� m3/s, след денонощен валеж в Габрово 7� mm/m2 и в Севлиево 31, 5 mm/
m2. По същото време по много други реки в Североизточна България се на-
блюдават катастрофални наводнения, като най-добре е описано това на река 
Провадийска при Провадия. След проливен дъжд реката приижда бурно и от 
15�� къщи само 15� са незасегнати. Следващото голямо наводнение на река 
Провадийска е през 1899 г., като оттогава е и надписът на северната страна на 
часовниковата кула, който се чете и днес: „до тукъ стигна водата на � юний 
1899 г. майсторъ Ламбо Христовъ“ на около 1,5 m височина. Правим това от-
клонение като пример за оставена „следа“ или „белег“ от наводнение върху 
обществено значима сграда.

Следователно, за периода преди и след Освобождението до края на XIX 
в. данни за щети, място и дати на възникване на наводненията може да се 
съди по документни записи, съобщения във вестници, запaзени спомени на 
очевидци, архивните фондове на музеите, докладите и записките на местни-
те власти, краеведческите проучвания. Преди Освобождението информация 
за наводнения вероятно има в т. нар. сиджили – дневници с решения и запо-
веди на кадията, или илями – отчети, изпращани от кадията до централните 
институции. Кадията по онова време, освен да оглавява съдебната власт, 
едновременно е изпълнявал и административни, финансови и военни функ-
ции. По същество, това е чисто историческо изследване за минали събития, 
но е важно, защото може да се получи ценна информация за времето, мяс-
тото, честотата и времетраенето на наводненията. За мащабите на наводне-
нията от този период (териториален обхват, ниво на водата) свидетелстват 
следите (белезите), оставени от високите води върху обществено значими 
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сгради – църкви, часовникови кули, мостове (като правило дървените мо-
стове са били отнасяни от водите).

През 19�1 г. в метеорологичния дневник на Севлиево е описано голямо 
наводнение на Росица, наводнило долния край на града, отнесло мостове, до-
битък и две деца (Попов, 1936). По същото време не са регистрирани особе-
ни валежи както в Севлиево, така и в съседните метеорологични станции, от 
което се прави извода, че прииждането на Росица е предизвикано от нереги-
стрирани проливни валежи в басейна и. Отбелязваме този факт, защото почти 
същата ситуация ще бъде наблюдавана и през 1939 г.

В края на август 192� г. цяла Североизточна България (особено Бели 
Лом при Разград) е подложена на опустошително наводнение, незапомне-
но до тогава. Отнесени от стихията са цели села със десетки жертви, сто-
тина километра пътища и няколко километра жп линии, десетки мостове 
(Петров, 192�). Бурно са придошли Янтра и нейните притоци, включително 
и река Росица. Втората засега стойност на абсолютен максимален деноно-
щен валеж у нас – 29� mm/m2 на 3� VIII 192�) е регистрирана в Боруш (при 
вливането на река Росица в Янтра – 75 m н. в.), като валежът е обхванал 
площ около 7��� km2 и е предизвикал едно от най-големите наводнения по 
Русенски Лом (Съева, 196�). На същата дата в Попово са отчетени  216 mm/
m2. Поводът да отбележим тези факти е, че причината за катастрофалното 
наводнение в Цар Калоян през 2��7 г. се дължи на валеж с повторяемост 
1 път на 1� ��� години (291 mm/m2), но от хронологията проличава, че и 
в миналото в региона са регистрирани близки по стойности максимални 
денонощни валежи.

Периодът от началото на ХХ в. до 1935 г. се характеризира с провеждане 
на първите опити за наблюдение върху режима на реките у нас – предимно 
водните стоежи. През 192� г., с приемането на Закона за водните синдикати, 
се поставя началото на хидрометричната мрежа у нас, колкото и несъвършена 
да е била тя. Провеждат се и единични измервания на водните количества, но 
данните от тези наблюдения са неизползваеми.

За отбелязване е, че по това време (от края на XIX в.) в България е имало 
малко на брой станции, но много добре организирана метеорологична мре-
жа. Това е позволило да бъде описан като териториален обхват незапомнения 
валеж в края на август 192� г., предизвикал катастрофални прииждания на 
реките в Североизточна България.

За периода от средата на ХIХ в. до средата на 3�-те години на ХХ в., от 
малкото документни източници и по оставените следи от наводненията върху 
значими обществени сгради може да се направи изводът, че в миналото за 
водосбора на река Росица, без да има значими антропогенни промени, са ха-
рактерни честите наводнения, предизвикани от проливни дъждове, които са 
причинили големи материални щети и човешки жертви.
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Период от 1935 г. до средата на 5�-те години (период с наличие
на използваема информация от хидрометрични наблюдения)

През 1935 г. се създава Инспекторат по хидрография към Министерство-
то на земеделието, като първата  работа на този инспекторат е да реорганизи-
ра хидрометричната мрежа. През този период е имало малка, но организирана 
хидрометрична служба, като в края на 19�9 г. е имало 259 хидрометрични 
станции. Извършвани са систематични измервания, макар и не в достатъчен 
обем, отпечатват се и годишници за хидрографските наблюдения. Независимо 
от трудностите, които са се срещали, и слабостите, които са били допускани, е 
възприето, че използваеми хидрометрични данни са тези от 1935 г. насам.

Съществуват важни особености за тези данни. Най-голямата слабост на 
създадената мрежа е била, че станциите са обхващали предимно равнинните 
райони и се е целяло да се задоволяват нуждите на напояването и водоснаб-
дяването. Измерванията на водните количества по станциите са малко на 
брой – 1-2 пъти годишно и са правени главно при ниски води. Като изключе-
ние са измерванията на средно високи и високи води и затова информацията 
за високите вълни от този период е съвсем ориентировъчна.

През този период в България са се случили няколко катастрофални навод-
нения, най-известното от които е това на река Росица през юни 1939 г.

Причините за това катастрофалното наводнение на река Росица са под-
робно описани от Киро Киров (19��), тогава директор на Централния мете-
орологичен  институт. Вследствие проучването на материалите от метеоро-
логичните и дъждомерните станции, обхождането и специалната писмена 
анкета, се очертава следната картина: след изобилните и почти повсеместни 
валежи на 27 юни, на 28 юни предиобяд е настъпило временно спиране на 
валежите. По обяд, към 12–13 часа, отново е започнал да вали слаб дъжд. 
На едни места, към 17–18 часа, на други към 19 часа дъждът изведнъж се е 
усилил и станал пороен, като към 2�–21 часа в пострадалите места е добил 
стихиен характер. Според описанието на очевидци над басейна на двете реки 
(Росица и Видима) се е образувал тъмен и плътен облак, който е „стоял“, и от 
който е валял дъжд на струи, образувайки на моменти непрекъсната и непро-
гледна преграда. Дори кислородът не достигал от падащата вода и трудно се е 
дишало. Заедно с гръмотевичната дейност, настъпването на нощта, грохота на 
придошлата река, тревожното биене на камбаните и виковете на изплашеното 
население, картината наистина е била апокалиптична.

След обстоен оглед на местността и от анкетни данни, и Ангелов (19��) 
също стига до извода, че става дума за изключителен валеж с локален харак-
тер, защото максималният денонощен валеж в една от четирите станции във 
водосбора (две метеорологични и две дъждомерни) – с. Градница е „само“ 
1��mm. Авторът прави  и изчисления на водните количества в различи ство-
рове на реката по косвена информация, защото хидрометричните станции по 
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реката са били отнесени от наводнението. По оставените „пресни“ следи се 
съди за нивото, до което са стигнали водите при подема, а оттам са изчислени 
и площите на отделните напречни профили. С прилагането на хидравлични 
формули са изчислени максималните водни количества по време на приижда-
нето на река Росица и нейният главен приток и „виновник“ за катастрофата – 
река Видима, която се влива в Росица в непосредствена близост преди навли-
зането и в Севлиево. Оттук идва и абсолютната стойност за максимално водно 
количество у нас – 275� m3/s при Павликени, потвърдена впоследствие за Се-
влиево – 2775 m3/s (Хидрологичен справочник на реките в НР България, т. I, 
1957 и т. II, 1958). Тази христоматийна стойност по-късно е критикувана като 
силно преувеличена (Тодоров, 1953), но така или иначе говори за екстремния 
характер на събитието. Максималният модул на оттка до хидрометричната 
станция Батошево се изчислява на 976� �/s/km2. Тази водност се класифици-
ра като един най-големите исторически екстремуми за реките с водосборна 
площ 1��–5�� km2 в Европа. И досега се пази „марката“, т. е. следата докъде 
е стигало нивото на реката в машинното отделение на ВЕЦ „Батошево“ – 7,5 
m над речното легло.

Старият мост при Севлиево е издържал на наводнението (отнесени са 
парапетът и част от шосето), но неговата роля е двояка. След острия завой на 
реката, където десния бряг е висок, скоростта на водата е намаляла и носените 
от придошлата река дънери и материали от разрушенията са  заприщили  част 
от отворите му, като това е допринесло за покачването на нивото на  водата.

При наводнението са загинали �7 души (Ангелов, 19��), 6� души (Киров, 
19��), а по други сведения – 1�� души (спомени на очевидеца Н. Заръбов). Су-
марно щетите от наводнението се оценяват на 36,6 млн. лева, което за онова 
време е огромна сума. Трагедията, причинена от наводнението при Севлиево 
и околните села, получава широк обществен отзвук, а засегнатите райони са 
посетени лично от Цар Борис III.

За отбелязване е, че в края на периода се разгръща мащабно хидротехни-
ческо строителство и нуждата от хидрометрична информация рязко нараства. 
За тази цел през 195� г. са закрити 35 хидрометрични станции и са открити �� 
нови, предимно във високопланинските части.

Период от средата на 5�-те години на ХХ в. до днес
(период с лимниграфски наблюдения)

С построяването на яз. „Александър Стамболийски“, завършен през 
195� г., предназначен главно за напояване и добив на електроенергия, висо-
ките води на река Росица в долното и течение са регулирани. Това не е по-
пречило през 1957 г. да се наблюдава речно прииждане на Росица с прибли-
зително същите параметри, както през 1939 г. Цялата година е забележител-
на в хидроложко отношение, защото е била изключително дъждовна и пре-
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дизвикала неколкократни наводнения в цялата страна, особено по поречията 
на Марица и Струма. За отбелязване е, че през периода 27–29 юни 1957 г. 
високата вълна на р. Росица е разрушила всички ХМ Станции по реката и 
отново, както през 1939 г., конкретни измервания липсват. По това време 
обаче е имало много по-голям брой пунктове с наблюдения на валежите, 
което изяснява поне причините за проявата на това наводнение: продължи-
телни и проливни валежи по фронталната зона между влажни тропични и 
арктични въздушни маси. Сумарно за периода 27–29 юни във водосбора на 
река Росица са измерени валежи количества между 1�7, 6 mm/m2 (Севлиево) 
и 215, � mm/m2 (х. Беклемето), с максимални денонощни суми от 88, � до 
155, 7 mm/m2. Върхът на високата вълна е изчислен по преливника на яз. 
–„Ал. Стамболийски“ – 1��� m3/s на 28 юни. Русев (1957) изчислява макси-
малния отток на Росица-Севлиево на 1�6� m3/s, което по късно (Хидрологи-
чен справочник на реките в НРБългария, т. II,1981; т.IV, 198�) е коригирано 
на 116� m3/s. Според Русев тази висока вълна не отстъпва по максимален 
отток на прииждането от 1939 г., като разликата е във времетраенето им 
– 12� часа при Севлиево. Най-характерното е, че валежът  се е отличавал 
с малка интензивност, високата вълна е нараствала бавно и равномерно, за 
което говори и времето от началото и до върха – 38 часа.

През периода 3–7 юни 1966 г. са последните най-стихийни наводнения 
на Росица и притока и Видима през ХХ в., които по хидрологични параме-
три се доближават до тези през 1957 г. Наводнението се е формирало от про-
ливни валежи от 1��–16� mm/m2 за 2� ч., като главна причина за максимума 
на Росица-Севлиево (83� m3/s) са водите на Видима (51� m3/s). Данните са 
ориентировъчни, което говори, че преки измервания на водното количество 
не са извършвани и най-вероятно хидрометричните станции отново са били 
разрушени. Показателно е, че една от най-старите хидрометрични станции у 
нас – Росица при Севлиево, открита през 1922 г., е местена 5 пъти, като по-
следният е през 1967 г., на цели 5 km южно от старото си местоположение.

Характерното за периода от последните исторически прииждания на Ро-
сица (1957 и 1966 г.) е липсата на  каквато и да е конкретна информация за на-
несените материални щети, евентуално за човешки жертви. В условията на пъ-
лен контрол над средствата за масово осведомяване, подобни събития са били 
премълчавани, а мерките за ликвидиране на последиците и предотвратяване 
на наводненията са вземани без гласност от общинските съвети и партийните 
структури. В тази насока вероятно по-подробна информация за това, кога се е 
случило наводнението (месец, дни), и взетите мерки за преодоляване на по-
следиците трябва да се търсят в регионалните държавни архиви, съхраняващи 
документи на областните администрации, на общините на територията на съот-
ветния регион, на териториалните структури на държавните органи и на други 
държавни и общински институции, намиращи се на територията на региона, на 
органи и организации с местно значение. Важна информация за параметрите на 
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наводненията и високите вълни у нас от началото на хидрометричните  наблю-
дения може да се намери в раздела „Високи вълни“ на „Хидрологичен справоч-
ник на реките в НР България, т. IV, 198�“, но данните са до 1975 г.

По данни на интернет сайта Sev�ievo in��o, през август 2��5 г. град Севли-
ево е бил пред наводнение. На 18 август река Росица е достигнала рекордните 
� m след пороен дъжд от 1�,�� до 18 часа през целия дeн. До критичното ниво 
за нейното преливане са останали само 8� см. Река Видима също е повишила 
нивото си до 3 m, като само няколко сантиметра не са стигнали да бъде залят 
моста в местността „Чакала“, в непосредствена близост до вливането на Ви-
дима в Росица. Според очевидци, ако дъждът е продължил само още час, то 
в Севлиевско е щяло да се повтори голямото наводнение от преди 66 години 
(�tt�://sev�ievoin��o.ats�a��e.��om)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Експозицията на водосборния басейн на река Росица спрямо преоб-
ладаващия атмосферен пренос благоприятства формирането на проливни 
орографски валежи. Хидрографската и мрежа се характеризира със сравни-
телно къси притоци, в горните си течения с големи наклони, малки и средни 
по площ водосборни басейни и неголяма заливна тераса. Съчетаването на 
тези природни фактори често води до съсредоточаването на значителни во-
дните маси в речното легло на река Росица, тяхното бързо преминаване и 
възникване на наводнения. Тези хидроложки процеси се отличават с форми-
рането на водни обеми, които се класифицират като едни от най-големите от 
дъждовни валежи при аналогични водосборни площи в умерените ширини 
на Европа. Историческият подход към описаните наводнения на река Роси-
ца показва, че и в миналото, когато не е имало антропогенно въздействие 
върху водосборния и басейн, наводненията са имали характер на природ-
но бедствие. За нанесените материални щети от наводненията статистиката 
дава информация само за наводненията от последните години. За миналите 
периоди тя е частична и непълна, но при съпоставка с други факти и явле-
ния е достатъчна да формира реална представа за мащабите на наводнения-
та и последиците от тях. На съвременния етап град Севлиево и околностите 
му са едни от най-бързо развиващите се индустриални райони в страната и 
въпреки изградените защитни съоръжения, съществува голяма вероятност 
и в бъдеще да възникнат наводнения със значителни неблагоприятни по-
следици върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 
стопанската дейност.
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АКТУАЛНОСТ И ЦЕЛ

Катастрофалните наводнения през последните години, проявили се както 
в редица европейски държави, така и в България, показаха, че независимо от 
направените значителни инвестиции за изграждане на защитни съоръжения, 
ефекта от тях е минимален при проявата на екстремални наводнения. Евро-
пейската общност разбира, че е необходима промяна в подхода за защита от 
наводнения. С Директива 6�/2��7-ЕС се въвежда този нов подход и се създава 
рамка за оценка и управление на риска от наводнения. Прилагането на този 
нов подход ще създаде база за подобряване на управлението на риска от на-
воднения и за оптимизиране на мерките за защита от наводнения.

До момента в България не са провеждани системни проучвания на риска 
от наводнения. Първа стъпка в това отношение е опита за създаване на кон-
цептуален модел за управление на риска от наводнения в басейна на р. Росица 
в рамките на научен проект на тема „Предварителен анализ и концептуален 
модел за управление на риска от наводнения в басейна на р. Росица (Дунавски 
район за управление на водите), финансиран от фонд „Научни изследвания“ 
– МОН. Една от целите  на проекта поставени за решаване е именно прилага-
не на модела „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор“ 
за оценка на риска от наводнения.

Разработването на модела се явява първи етап в оценката на риска от 
наводнения, който дава информация за връзката между механизмите за фор-
миране на наводненията, причините които обуславят по-голямата им честота 
и интензитет, негативните последици и опита на управляващите да намалят 
техния негативен ефект върху обществото. 

МЕТОДИЧЕН ПОДХОД

Предлаганият подход за оценка на риска от наводнения в басейна на р. 
Росица се базира на модела „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въз-
действие – Отговор“ предложен от Европейската Агенция по околна среда 
(ЕЕА). Неговата концептуална рамка е представена на фиг.1.

В рамките на предварителната оценка на риска един от най-простите ме-
тоди за приблизителна оценка на заплахата от наводнения е въвеждането на 
„критерий за хоризонтално отстояние“. При него  може да бъде използвано 
хоризонталното разстояние между даден обект (населено място, промишле-
ни, културни обекти, жп и шосейни линии, защитени природни зони и др.) 
и намиращата се в близост река. При използването на критерия на хоризон-
талното отстояние,  като застрашен от наводнения се определя участъка, в 
рамките на който разстоянието до реката е по-малко от зададено постоянно 
хоризонтално отстояние от реката (фиг. 2.).
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Фиг. 1. Концептуална рамка за оценка на риска от наводнения
Fig.1. Con��e�t�a� ��rame�ork ��or assessing t�e flood risk

Фиг. 2. Схематична скица на критерия за хоризонтално отстояние
Fig 2. S���emati�� sket��� o�� t�e ��riterion o�� �ori�onta� distan��e
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Изборът на хоризонталното отстояние, обикновено е трудна задача. 
Предваритиелните ни изследвания в тази посока показаха, че отстояние 
на обектите на 2�� m от реката е подходящо за условията на басейна на 
р. Росица.

Съгласно изискванията на директива 6�/2��7-ЕС за оценка на неблаго-
приятните последици се използват защитените категории „човешко здраве“, 
„стопанска дейност“, „околна среда“ и „културно наследство“.

За категорията „човешко здраве“ се използва критерия „брой засегнати 
жители“. Критерият се основава на средната гъстота на обитаване на населе-
нието и площта на потенциално заливаемата площ, попадаща в границите на 
буферната зона (на 2�� m от реката).

За категорията „стопанска дейност“ се използват няколко критерия: „площ 
на промишлените и търговски обекти“, „дължина на железопътни линии“, 
„дължина на пътища“ и „площ на земеделските земи“.

За категорията „околна среда“ се използва критерия „площ на защите-
ните зони“, според директивата за хабитатите и директивата за птиците и за 
защитената категория „културно наследство“се използва критерия „брой на 
културните паметници“. Всички критерии се отнасят за обекти, които попа-
дат в буферната зона от 2�� m отстояние от реките.

Определянето на критериите се осъществява автоматизирано в ГИС сре-
да, като се използва Ar�� GIS 9 софтуерен продукт.

Неблагоприятните последици са определени както за минали наводнения, 
така и за бъдещи наводнения в изследвания речен басейн.  

ИЗПОЛЗВАНА ИНФОРМАЦИЯ

За разработване на модела „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въз-
действие – Отговор“ е използвана два вида информация:

• пространствена информация – представена от цифрови модели на ре-
лефа, геологията, почвите, растителността, защитените зони по Натура 2��� 
и др. Информация за земеползването от проекта Корине земно покритие за 
2��� и 2��6 г. Информация от програмата Goog�e Еart� за площта на насе-
лените места.

• статистическа и други видове информация, която включва хидроклима-
тична информация от опорната хидрометрична и метеорологична мрежа в ба-
сейна, литературни източници, описващи минали наводнения по отношение 
на техните мащаби и неблагоприятни последици. 
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ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА „ДВИЖЕЩИ СИЛИ – НАТИСК –
СЪСТОЯНИЕ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ОТГОВОР“ ЗА ОЦЕНКА

НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА Р. РОСИЦА.

Движещи сили

Съгласно концептуалната рамка на модела (фиг. 1) движещите сили за 
формиране на наводненията са климатичните и ландшафтните условия на из-
следвания басейн.

Поречието на р. Росица обхваща най-северните макросклонове на най-ви-
соките Троянска и Калоферска планина и Средна Стара планина и прилежа-
щите ридове на Предбалкана между р. Осъм и р. Янтра а на юг – от басейните 
на р. Марица и р. Тунджа. Най-високата кота в басейна се маркира от връх  
Ботев (2376 m), а най-ниската – от устието на р. Росица (около 7� m).

Това положение осигурява нахлуването на влагоносни въздушни маси (ат-
лантически, средиземноморски и континентални) и активизира развитието на 
атмосферно-циркулационни обстановки за интензивни валежи и снеготопене.

Климат

В резултат от анализите на характерните за басейна на р. Росица синоп-
тико-метеорологични процеси се обобщават няколко типа атмосферно-цирку-
лационни системи за поройни валежи обстановки (вкл. дъждовни или снего-
топене). Особено изразени са особеностите на атмосферно-циркулационните 
процеси през топлото и студеното полугодие. 

През топлото полугодие обстановките на интензивни и предимно крат-
котрайни валежи се развиват по студени фронтове от секторите запад – севе-
розапад, север – северозапад или запад – югозапад в челната част на западни 
(предимно азорски) антициклонални ядра или по частните циклони, форми-
рани над Югоизточна Европа и Средиземноморието. 

Сравнително по-значителни (до �5/6� % от валежните суми през 
топлото полугодие) са валежите, произхождащи от влагата на различно 
трансформирани атлантически въздушни маси. Съществени са валежните 
количества и от влагата на континенталните (умерени и тропични) въз-
душни маси от атлантически произход (средно около 15/2� %). Освен не-
посредственото въздействие, атлантическите въздушни маси способстват 
и за възникването на фронтални повърхнини над континента, предизвик-
ващи и валежи от топли (и влагоносни) въздушни маси над Южна Европа 
и Средиземноморието. 

Също така твърде голямо значение имат и валежите по вторични атмос-
ферни фронтове, както и на валежите от купесто-дъждовна облачност – про-
дукт на вътрешномасова конвекция. Средните валежни количества по студе-
ните фронтове от запад (при барични долини от атлантически и средизем-
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номорски циклони или азорски антициклонални гребени) достигат 1�/15mm, 
докато по-студените фронтове от северозапад (при циклони и антициклони) 
намаляват до 3/15 mm при отделните обстановки. 

През студеното полугодие интензивните валежни обстановки се фор-
мират предимно по бавно подвижни топли фронтове (или оклюзии от типа 
на топлите фронтове) от южни (главно средиземноморски) циклони, ста-
циониращи над Егейския басейн или Балканския полуостров (от югозапад 
и запад) при наличието на големи барични градиенти и продължителни 
възходящи движения. В такива обстановки, валежните количества нара-
стват над срещуветрените планински макросклонове в Южна България 
и предизвикват интензивно снеготопене по северните макросклонове на 
Стара планина. 

В резултат от анализите се обобщават няколко типа атмосферно-циркула-
ционни системи за поройно-валежни обстановки при циклонални и антици-
клонални барични образувания (Зяпков, 1997) (табл. 1).

Синоптичните процеси при преобладаващите атлантически циклонал-
ни системи се определят от студените фронтове (или оклюзии от този тип), 
разположени над Средна Европа и Западна Украйна, които се преместват 
към Югоизточна Европа и България (Стефанов и др., 196�). Такива процеси 
се развиват целогодишно, но нарастват през м. април – юли и м. декември 
(до 6� %) и отслабват през м. септември – октомври и м. януари (до 9 %). 

Поройно-валежните обстановки по антициклонални механизми (анти-
циклони с центрове над Западна и Средна Европа или антициклонални гре-
бени от Азорския антициклон) също така възникват по студени (по-рядко 
и на топли) фронтове от северозапад, запад или север – североизток, но 
съобразно с активността на циклоналните центрове над Северна и Източна 
Европа (Мартинов, 1985; Пеневе, 1986; Стефанов, 1961). Тези образувания 
се активизират (до 8�/85 %) през м. май – септември с максимум през м. 
юли – август и отслабват през м. септември (или м. април) с минимум през 
м. декември. 

Независимо от баричните типове обаче, атлантическите валежни системи 
са най-интензивни над срещуветрените склонове (особено на Средна Стара 
планина и Рило-Родопския масив) и по-слаби – над източните и югоизточните 
равнинно-хълмисти области.

Особено стихийни поройно-валежни обстановки от атлантически (или 
комбинирам атлантико-континентален) произход, предизвикали и катастро-
фални наводнения, са формирани на 28/29. �6. 1939 г., 12/15. �6. 1953 г., 
27.�6/�3. �7. 1957 г., 23/25. �6. 196� г., �6/�9. �9. 1968 г. и 27/31. �7. 1975 г. 
(табл. 1).
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Таблица 1
Типове атмосферно-циркулационни системи за стихийни поройно-валежни обстановки

и наводнения
Ta��e 1

T���es o�� air-��ir����ation s��stems ��or floods

Речен басейн
Атлантически Континентални Атлантическо-

континентални
Средиземно-

морски

Средиземно-
морско-атлан-
тическо-конти-

нентални

Средиземно-
морско-конти-

нентални

А К АК Ср. Ср.АК Ср.К

 Росица –
 Севлиево

12/15. �6. 1953 2�/25. �8. 1951 �1/�2. �7. 1959 �1/�2. 12. 1956 13/1�. �5. 1965 �3/��. �6. 1966
2�/21. �6. 195� 27/28. �5. 1952 23/2�. �9. 196� 15/16. �3. 1962 �2/�3. �6. 1971 19/2�. �5. 197�
17/18. �7. 1955 �6/�7. 1�. 1972 2�/25. �5. 1967 �3/�5. �2. 1963
27. �6/�3. �7
1957 21/22.�8. 1976 �7/�8. �9. 1968 �3/�5. �2. 1969

18/19. ��. 1958 27/28. �6. 1977 1�/11. �7. 1973 19/2�. �6. 197�
23/25. �6. 196� 27/28.�6. 1978 �1/�2. �7. 1975
2�/25. �5. 1961 13/1�. �5. 1979
11/12. �5. 198�
28/29. �6. 1939

Общо 9 7 6 5 2 2

 Видима –
 Севлиево

2�/27. �8. 1951 1�/12. 1�. 1972 15/16. �6. 1955 15/16. �3. 1962 13/1�. �5. 1965 �3/��. �6. 11966
16/17. �6. 1952 �9/1�. �7. 1973 �1/�2. �7. 1959 18/19. �5. 197� 19/2�. �5. 197�
12/13. �6. 1953 27/28. �7. 1977 17/18. �6. 1963 �1/�2. �7. 1971
1�/15. �7. 195� 13/16. �5. 1979 23/2�. �9. 196� 3�/31. �1. 1978
21/22. �6. 1956 2�/25. �5. 1967
27. �6/�3. �7.
1957 �6/�9. �9. 1968

18/19. ��. 1958 �1/�2. �7. 1975
23/2�. �6. 196� 28/31. �7. 1976
2�/25. �5. 1961 25/26. �6. 1969
28/29. �6. 1939
�9/1�. �5. 198�

 Общо �� � 9 � � 2

През студеното полугодие преобладават валежните системи по слабо 
подвижни или стациониращи над Северна Гърция и България студени или 
топли фронтове (вкл. оклюзии от този тип) на средиземноморски циклони 
от запад и югозапад (Мартинов, 197�; Благоев, Лаловски, 1972; Станев и др. 
1972; Стефанов и др., 1981). Средните валежни количества по северозападни 
траектории на циклоните достигат 9/1� мм, докато по западни и югозападни 
нарастват до 2�/25 мм (Св. Станев и др. 1972). Валежите са най-значителни 
в Южна България и Стара планина (особено над поречията Янтра, Росица, 
Осъм и Вит), където причиняват и стихийни наводнения.
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Нахлуванията са съпроводени със съществени положителни аномалии 
на температурата на въздуха (в границите между 2/3 и 15/16 °С), от валежи 
(дъждовни, снежно-дъждовни и снежни) – предимно до ��/5� mm/ден, и от 
снеготопене. По-конкретно снеготопенето се активизира при:

• Развитието на средиземноморски циклони по североизточни траектории 
и адвекцията на тропични въздушни маси със значителна специфична влаж-
ност и със силни фьонови ветрове над подветрените склонове.

Например през периода 1956/1965 г. над Средна Стара планина са отбе-
лязани между 195 и 267 бр. фьонови обсатновки със стихийно снеготопене 
(Тишков, 1972).

• Преминаването на топли фронтове (или оклюзии от този тип) на среди-
земноморски циклони (от запад или северозапад) с вълнообразни деформа-
ции над старопланински склонове.

• Взаимодействията между студени фронтове в челото на азорски антици-
клони (или антициклонални гребени) северно от България и фронтални систе-
ми по средиземноморски циклони над Егейско море, когато тилните въздушни 
маси надтичат върху нахлулите по антициклонални гребени въздушни маси.

Най-интензивни и катастрофални средиземноморски поройно-валежни об-
становки от снеготопене и дъждове са регистрирани на �2/��. 12. 1956 г., 15/17. 
�3. 1962 г., �3/1�. �2. 1963 г. �5/�8. �2. 1969 г. и 3�/31. �1. 1978 г. (табл. 1)

Синоптичните процеси при континенталните валежни системи са резул-
тат от антициклони с антициклонали и гребени към Източна и Югоизточна 
Европа и от циклонали и депресии над Източното Средиземноморие към 
изток и югоизток (Благоев и Лаловски, 1955, 1956, 1957). Въздушните маси 
(различно трансформирани арктични или на умерените ширини), нахлуват 
по студени фронтове или оклюзии от този тип (от североизток, север и север 
– североизток), разположени в югоизточната и южната периферия на антици-
клоните. Валежните количества нарастват (до 5�/1�� mm) над срещуветрени-
те склонове (особено в поречията на Вит, Осъм и Янтра), където придобиват 
и катастрофален характер (например на 2�/27. �8. 1951 г., 1�/12. 1�. 1972 г., 
13/16. �5. 1979 г. и др.) (табл. 1).

Катастрофални валежни обстановки в басейна на р. Росица се установяват 
и при комбинирани механизми, когато се сменят генетично разнородни цир-
кулационни процеси (средиземноморски, атлантически, континентални и др.). 
Най-големи такива са регистрирани например на 23/2�. �9. 196� г., 13/1�. �5. 
1965 г., �3/��. �6. 1966 г., 1�/11. �7. 1973 г., �1/�2. �7. 1975 г. и др. (Табл. 1).

Режим и териториално разпределение на основни климатични елементи

Както е известно, преобладаващата територия на България се отличава 
със слабо, недостатъчно и със значителни сезонни колебания атмосферно ов-
лажнение (предимно до 6��/75� mm/год.) и засушавания. Относително по-ов-
лажнените площи са ограничени и обхващат високите пояси на планинските 
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масиви (над 1���/16�� m). Също така, са характерни различни валежни ко-
личества на планинските макросклонове при еднакви надморски височини. 
Особено изразени са по-големите валежни суми над северните макросклоно-
ве на Средна Стара планина, които се отличават със средно до 21�/22�mm/
год. от останалите планински области (табл. 2).

Таблица 2

Разлики между атмосферното овлажнение (mm/год.) на планинските масиви във височина

Ta��e 2
Di����eren��es �et�een atmos��eri�� ��midit�� (mm/��r.)

Надморска
височина, 

Северни
склонове на
Средна Ста-
ра планина

Южни
склонове на
Западна и 
Средна Стара 
планина

Разлика
между 1
и 2

Северна 
и Източна
Рила плани-
на

Разлика
между 1 
3

Краищенска
Ихтиманска
подобласт

Разлика
между 1
и �

� 2 mm/годгод 3 mm/годгод � mm/годгод
��� 75� 63� 12� - - 58� 17�
6�� 89� 67� 22� - - 59� 3��
8�� 98� 7�� 2�� 71� 27� 63� 35�
1��� 1�3� 8�� 23� 75� 28� 72� 31�
12�� 1�7� 86� 21� 81� 26� 8�� 23�
1��� 1�9� 95� 1�� 89� 2�� 97� 12�
16�� 115� 1�5� 1�� 98� 17� 1�8� 7�
18�� 129� 115� 1�� 1�6� 23� 115� 1��
22�� 13�� 13�� � 12�� 1�� 125� 5�
Средно 156 216 193

Конкретно над поречие Росица средногодишните валежни количества се 
колебаят от 611 mm (гр. Павликени) до 1337 mm (х. Амбарица) със среден 
вертикален градиент около 38 mm/1�� m.

Потенциалните плювиогенни предпоставки за нейната поройност обаче, 
представляват режимните параметри на екстремалните по количества, ин-
тензитет и повторяемост валежни характеристики. Такива са например по-
голямата повторяемост на валежните дни (особено със суми над 25 mm), на 
интензивните дъждовни интервали и на максималните денонощни валежи в 
сравнение с аналогични планински поречия.

Средно през годината в поречието се регистрират до 12�/15� дни (или 
3�/�� %) с валежи, от които повечето (до 76,� %) са дъждовни (табл. 3). В 
тези случаи нарастват и интензивните дъждовни интервали и валежните ко-
личества над 1�/2� mm. Общо се случват до 7/8 бр./год. най-големи дъждове 
(със суми над 25 mm), които предимно през м. май – юли, имат и пороен 
характер. 
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Таблица 3
Среден брой на дни с валежи (по Колева, Пенева, 199�)

Ta��e 3
Average n�m�er o�� rain da��s (a��ter Ko�eva, Peneva, 199�)

Пункт Вид 
валеж

Месеци Год.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Вр. Ботев 
H=2376 m)=2376 m)m))

� � 2 7 1� 1� �� 7 5 2 63 / 37.5%
2 15 1� 15 15 7 � � � 9 13 9� / 56.�
3 � 2 � 2 2 11 / 6.5
� 15 1� 16 17 18 17 1� �� 9 �� 13 13 168 / �6.�

Х. Узана
(Н=17�� m)m))

� � 2 2 6 13 13 1� 3 6 6 � 2 73 / 6�.3
2 1� 9 8 � � � 7 �3 / 35.5
3 2 � � � 5 / �.2
� �� �� 1� 12 13 13 1� 8 6 8 9 1� 121 / 33.2

Вр. Столетов 
(Н=12�� m)m))

� � � 8 17 15 12 9 7 7 6 3 86 
2 12 �� �� 5 � � 9 53 / 36.3
3 � � 2 � � � 7 / �.9
� 12 13 13 15 17 15 12 9 7 9 �� 13 1�6 / ��.�

Севлиево 
(Н=197 m)m))

� � 5 7 13 17 15 �� 9 8 9 1� 6 11� / 76.�
2 9 6 5 � 2 5 28 / 18.7
3 2 2 2 2 8 / 5.3
� 15 13 1� 1� 17 15 �� 9 9 9 12 13 15�� / �1.1

Габрово
(Н=392 m)m))

� 3 � 5 �� 16 13 �� 9 7 8 8 5 1�� / 7�.6
2 8 7 5 2 5 27 / 2�.2
3 � � 2 � � � 7 / 5.2
� 12 12 12 12 16 13 �� 9 7 8 �� �� 13�/36.7

Особено рискови за стихийни пороища обаче, са интензивните дъждове 
с времетраене до 15/2� min и с интензитет до 5�/6� �/s/�a (табл. �). В такива 
обстановки средните валежни количества надвишават 13�/15� mm/год., а в 
горното поречие – и 27� mm/год. (например мах. Валевци).

Също така, са характерни и по-големите максимални денонощни вале-
жи, които при екстремални обстановки са катастрофални (напр. през м. юни 
1939 г. м. юни 1957 г., м. юни 1966 г.). фактически регистрираните макси-
мални количества в зависимост от атмосферно-циркулационни процеси са 
извънредно динамични и диференцирани (напр., над гр. Севлиево – от 25/3� 
до 9�/1�� mm/2� �. и над х. Амбарица – от ��/5� до 15�/16� mm/2� �.). Тези 
вариации се потвърждават и от пунтоалните абсолютни максимални дъждо-
ве, напр. над гр. Павликени – 116,�/2� � (м. август 198� г.), м. Лъгът – 99,� 
mm/2� � (м. юни 1966 г.), х. Мазалат – 13�,� mm/2� � (м. юли 1957 г.), х. 
Амбарица – 155,7 mm/2� � (м. юни 1957 г.) и други (табл. 5).

Независимо от различните количества обаче, навсякъде екстремните мак-
симални денонощни валежи са паднали през м. юни – август и единствено 
над в. Ботев (136.� mm/2� �) – през м. септември, 196� г.
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Таблица �
Годишен брой на интензивните дъждове с различно времетраене независимо от интензитета

(по Колева, Пенева, 199�)
Ta��e �

Ann�a� n�m�er o�� intense rain��a�� at di����erent time regard�ess o�� t�e intensit��
(a��ter Peneva, Ko�eva, 199�)

Пункт Времетраене, мин.
5 1� 15 2� 25 3� �� 5� 6� > 6�

Валевци 77,� 3�,9 23,3 17,6 12,6 9,6 6,2 3,3 2,� �,9
Априлци 36,� 2�,� 17,2 11,7 8,2 5,9 3,3 1,8 1,3 �,�
Севлиево 28,2 2�,6 13,9 9,7 7,� 9,2 3,7 2,2 1,2 �,�
Габрово 18,5 13,9 1�,3 7,6 5,� �,� 2,7 1,6 �,9 �,7
В. Търново 21,7 1�,7 1�,� 7,2 �,9 3,3 1,8 �,9 �,5 �,2
Средно за
страната

2�,8 1�,� 9,9 6,9 �,9 3,� 2,� 1,� 2,7 �,�

Средни месечни количества (мм) на интензивните дъждове
Average mont���� amo�nts (mm) o�� rain intensified

Пункт IV V VI VII VIII IX X Общо
мм

Общо
%

Валевци 1�,25 �5,2� 79,95 67,22 5�,�9 15,31 9,�� 27�,�2 22,3
Севлиево 8,21 22,82 31,8� �1,93 2�,�6 9,16 5,25 1�8,23 22,2
В. Търново 8,9� 25,27 3�,�1 26,19 27,13 8,8� 5,89 132,19 19,�
Средно за
страната

6,73 18,�1 33,89 29,�1 25,73 12,�1 �,63 13�,5�

Годишен брой на интензивни дъждове (над определена граница) независимо
от времетраенето

Ann�a� n�m�er o�� intense rain��a�� (over a ��ertain �imit) regard�ess o�� t�e d�ration

Пункт Интензитет �/s/�a�/s/�a
3� �� 5� 6� 7� 8� 9� 1�� 125 15� 175 2��

Априлци 11�,2 8�,3 63,7 5�,7 ��,9 33,� 27,� 22,1 12,9 6,9 �,6 2,5
Валевци 157,8 118,6 91,� 72,8 57,9 �6,3 37,6 3�,1 18,9 12,2 8,8 6,�
Севлиево 91,9 68,5 5�,� �3,� 35,1 28,� 22,9 18,6 11,9 8,� 5,1 3,�
Габрово 65,� 52,2 �1,1 32,1 25,6 2�,9 16,9 13,� 7,8 �,8 3,1 1,8
В, Търново 65,� 51,1 39,5 31,53 25,� 19,6 15,8 12,6 8,3 �,9 3,5 3,3
Средно за
страната

57,� �2,7 39,3 31,11,1 25,� 2�,3 16,8 13,� 8,9 5,6 3,8 2,5

Същевременно най-сериозен проблем представлява оценката на потенци-
алните за катастрофални наводнения екстремни валежни количества. Затова 
основателно се поставя и въпроса – доколко пунктоалната плювиометрична 
система отразява действителната валежна маса на басейна?
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Таблица 5
Максимален денонощен валеж (количество – mm, месец, година)

(по Колева, Пенева, 199�)
Ta��e 5

Maxim�m dai��� �re��i�itation (amo�nt – mm, mont�, ��ear) 
(a��ter Ko�eva, Peneva, 199�)

Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годи-
шен

Вр.
Ботев

53,2 65,� 53,� 53,6 1�1,6 99,� 98,� 73,5 136,� 98,1 11�,� 67,6 136,�
1963 195� 1955 1961 1965 19�1 1976 1968 196� 1959 1953 19�1 196�

Х,
Амбарица

68,� �8,� 137,5 115,6 68,� 155,7 8�,� 98,� 122,� 67,5 89,� �6,� 155,7
1966 1968 1971 1973 1967 1957 195� 1951 196� 1956 1961 1956 1957

Х,
Узана

96,� 6�,� 6�,� 73,� 5�,8 96,7 7�,7 66,� 65,5 6�,7 71,5 8�,� 96,7
1965 198� 1971 1961 1961 1957 1973 1951 1973 1976 1961 197� 1957

Х,
Мазалат

61,6 �3,7 59,3 115,1 93,8 13�,� 78,1 57,2 11�,8 68,7 9�,3 68,3 13�,�
1965 198� 196� 1961 1975 1957 1962 1979 1978 1976 1963 197� 1957

Вр,
Столетов

�5,7 38,6 �5,8 97,� 58,8 72,6 7�,� 65,� 67,� 5�,� 67,7 �6,8 97,�
1965 1968 198� 1972 195� 1966 195� 1979 198� 1972 1966 1956 1972

Троян 31,8 33,� 38,� �9,6 7�,� 95,1 78,� 66,� 6�,� 36,� 36,� 38,� 95,1
197� 19�� 1981 1979 19�3 1939 19�� 1982 1968 19�� 195� 196� 1939

М, Лъгът 6�,� 7�,� 7�,� 55,� �9,� 99,� 8�,� 82,5 85,5 61,2 96,8 5�,� 99,�
196� 198� 1962 1962 1961 1966 1975 1951 196� 1953 1961 197� 1966

Габрово 5�,� �2,� 81,7 �7,6 67,3 115,8 67,� 132,� 7�,5 8�,,� 5�,5 75,5 132,�
1937 1968 198� 19�� 195� 1957 1977 192� 19�� 1922 195� 195� 192�

Севлиево 35,� 25,8 33,1 53,� 77,� 91,� 73,7 97,� 59,2 66,� 38,� ��,1 97,�
1937 19�� 1919 1975 195� 1957 19�� 192� 19�9 1919 192� 19�� 192�

Павликени �7,6 28,� 61,� 6�,� 62,� 82,5 63,� 116,� 55,� �9,� 33,2 36,� 116,�
197� 1971 198� 1973 195� 19�1 1931 198� 196� 19�3 19�3 1956 198�

Практически, валежната маса навсякъде се оценява посредством пун-
ктоални измервания със значителни несъответствия между регистрираните 
обеми на валежните и поройните речни води, особено при екстремални об-
становки. Такива несъответствия установява и Б. Ангелов (1939) за р. Росица, 
който вместо отчетените на 27/28. �6. 1939 г. нереални дъждове (между 15.� и 
59.� mm/2� �), предполага най-вероятни количества до 23�/25� mm/2� �

Ней-сериозни и непреодолими обаче, са оценките на катастрофалните 
снежни водни маси от снеготопене или от дъждове, комбинирани със снего-
топене. Такива пороища и наводнения са характерни и за поречието на р. Ро-
сица, където се натрупват и стопяват огромни снегозапаси. Някои от техните 
масо-енергетични параметри се описват обобщено и от режимните характе-
ристики на снеговалежите и снежната покривка (табл. 6). Снегозапасите нара-
стват върху склоновете над 1���/12�� m, в които снеговалежите обхващат до 
��/�5 % от годишните валежни количества и дебелината на снежната покрив-
ка надвишава 1��/16� ��m. Устойчивите снегозапаси се образуват от втората 
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половина на м. ноември, нарастват през м. февруари – март и продължават по 
билните склонове до м. май/юни. Средно се установяват до 2/3 бр. случаи със 
стихийни пороища от интензивно снеготопене (особено през м. февруари/м. 
март), придружени и от наводнения (например, през м. февруари 1963 г., м. 
март 1965 г., м. февруари 1969 г., м. март 198� г. и др.). Тези процеси настъп-
ват при адвекции на топли въздушни маси (понякога с тропичен произход) от 
южни географски ширини, съпровождани и от силни фьонови ветрове Зяпков, 
Кръстев, Стоянова, 1988). обстановките се проявяват многократно (средно 
1�/15 бр. случаи/год.) и се отличават със значителни положителни термични 
аномалии (в граници 8.�/15.� °С) и повсеместни валежи.

Таблица 6
Обобщени във височина характеристики на снеговалежите и снежната покривка

Ta��e 6
S�mmari�es ���ara��teristi��s o��  sno���a�� and sno�

Надморска
височина � 2 3

� 5 6
I II III I II III

��� 3�.XI – 3�.III �1.XII – 25.III �5 5 1� 6 2� 6 16 1�
6�� 26. XI - 3�.III 3�.III3�.III 28.XI – 3�.III 58 5 15 7 22 6 18 16
8�� 22. XI – �8.IV �8.IV8.IV 26.XI – �7.IV 75 6 16 9 25 7 23 17
1��� 19. XI – 15. IV 21.XI – 15.IV 87 7 18 1� 3� 8 3� 18
12�� 15. XI – 25. IV 17.XI – 22.IV 1�� 8 22 15 �� 15 �� 2�
1��� 12. XI – 3�. IV 11.XI – 3�.IV 115 1� 27 25 53 3� 53 2�
16�� �8. XI – �7.V �6.XI – �8.V 119 16 35 �5 7� 5� 7� 3�
18�� 15. XI – 15.V 31.X – 15.V 1�� 26 �8 7� 9� 8� 9� 37
2��� 31. X – 22.V 25.X – 23.V 158 (��) (7�) (92) (11�) (1�5) (112) �5
22�� 26. X – 28.V 19.X – 3�.V 17� (5�) (81) (112) (13�) (125) (1��) 5�
23��
2��� 23. X – 1.IV – 1.IV1.IV 15.X – �3.VI 182 (7�) (1��) (125) (1�7) (1��) (165) 58

Ландшафтни фактори

Тези фактори отразяват характера на подстилащата повърхност, където 
постъпват атмосферните влагозапаси и се развиват хидроложките, геомор-
фоложките и почвено-растителните условия, които формират ландшафтното 
разнообразие на речните басейни. Независимо от значимостта обаче, липс-
ват фундаментални изследвания за техните въздействия върху стихийната 
поройност. 

Някои от ландшафтните показатели за хидрометричните басейни за р. Ро-
сица са обобщени в табл. 7
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Таблица 7
Обобщени ландшафтни характеристики на поречието на р. Росица

Ta��e 7
S�mmar�� ���ara��teristi��s o�� t�e �ands��a�e a�ong t�e river Rosi��a

Речен
басейн

Морфометрични показатели Преобладаващи 
скални фор-
мации

Степен 
на 
водонос-
ност на 
скалите

Харак-
тер на 
подзем-
ните 
води

Преоб-
лада-
ващи 
почви

Кое-
фи-
циент 
на 
ле-
сис-
тост

Преобла-
даваща 
горска 
растител-
ност

площ 
кв. 
км

сред-
на 
надм. 
висо-
чина, 
м

средна 
гъсто-
та на 
талве-
говата 
сис-
тема, 
км/км2

сред-
на 
дъл-
бочи-
нана 
разч-
лене-
ние, 
м

сре-
ден 
на-
клон 
на 
ба-
сейна

� 2 3 � 5 6 7 8 9 1� �� 12
Росица – 
Валевци

1�1.1 978 1.97 31� �.3�� гранити, титон-
ски ималмски 
пясъчници, 
мергели, вала-
нишски пясъч-
ници, мергели 
и др.

повише-
на в на-
пуканите 
гранити

пукна-
тинни 
води

свет-
лосиви 
горски 
и 
кафяви 
горски

8�.� букови и 
горунови 
гори

Росица – 
Севлиево

1�9� 6�� 2.�7 3�9 �.2�� гранити, титон-
ски флишки 
варовици, 
пясъчници, мер-
гели, валаншски 
мергели, пясъч-
ници и др

повише-
на в на-
пуканите 
гранити 
и ва-
ровити 
пясъч-
ници

пукна-
тинни 
води

свет-
лосиви 
горски, 
кафяви 
горски, 
планин-
ско-ли-
вадни и 
др.

75.� букови и 
горунови 
гори

Видима –
 Гумощник

2�5 83� 2.�3 23� �.295 титонски флиш-
ки варовици, 
пясъчници, мер-
гели, валаншски 
мергели, пясъч-
ници, варовици 
и др

пови-
шена в 
напука-
ните ва-
ланшски 
варовици

пукна-
тинни 
и кар-
стови 
води

планин-
ско-ли-
вадни, 
кафяви 
горски, 
свет-
лосиви 
горски

55,� букови

Видима 
– Севлиево

56� 659 1.82 18� �.2�8 титонски флиш-
ки варовици, 
пясъчници, мер-
гели, валаншски 
мергели и 
пясъчници, апт-
ски варовици, 
мергели и др

пови-
шена в 
напука-
ните ва-
ланшски 
варовици

пукна-
тинни 
и кар-
стови 
води

светло-
сиви 
горски, 
кафяви 
горски, 
планин-
ско-ли-
вадни

�6,� букови, 
габерови, 
гору-
нови и 
смесени 
благуно-
во-церови

Острешка 
- Острец

19.1 1�19 2.12 321 титонски флиш-
ки варовици, 
пясъчници, мер-
гели, валаншски 
пясъчници и 
мергели и др

кафяви 
горски, 
планин-
ско-ли-
вадни, 
свет-
лосиви 
горски

79,� Букови 
гори 
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Геоложки строеж 

Ръководещи фактори са петрографския строеж и тектонската обработка 
на скалните формации, защото посредством изветрителните и почвообразу-
ващите процеси се отразяват върху водорегулиращата мощност на подстила-
щата повърхност.

Особено характерни са разнообразните по възраст, стратиграфия, ми-
нерален състав и височинно простиране скални формации по дължината на 
р. Росица. В горното поречие преобладават юрски (титонски, малмски и ва-
ланжински) пясъчници, мергели и др., а в средното поречие – долнокредни 
варовици, мергели, пясъчници и др. (фиг. 3). В тектониката по-изразени са 
старопланинската навлачна структура, надхлъзната върху палеозойски и юр-
ски комплекси и успоредно разположените предбалкански антиклинални и 
синклинални структури. Повърхностните скални хоризонти са повсеместно 
разломени и изветрели от тектонски и денудационни процеси, но акумулират 
ограничени влагозапаси. Тези слаби влагорегулиращи свойства на литоген-
ната основа, особено на склоновете с големи наклони и неразвита почвена 
покривка, активизират повърхностното оттичане на валежните води.

Фиг. 3. Геология във водосборния басейн на р. Росица
Fig. 3. Geo�og�� in t�e ��at���ment area o�� River Rosi��a
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Най-развитите хидрогеоложки структури формират пукнатинни води, но 
са слабоводоносни,  назависимо от дебелината на дренираните хоризонти.

Освен това, водоносните ургонски картсови басейни, които обхващат 
Беляновско и Плужненско плата, са ефективни само за притоците в долното 
поречие (Негованка, Бохот и др.). Попов и др., 1965). Тези карстови хо-
ризонти поглъщат почти цялостно валежните води и се дренират от кон-
центрирани към периферията извори (например, край селищата Мусина, 
Хотница и др.).

Също така, са ограничени и водните запаси на каменните насипища и 
алувиално-пролувиалните и делувиални наслаги, защото покриват разпокъ-
сани площи в склоновите подножия и покрай речните корита.

Геоморфоложки фактори 

Релефът, също така, представлява комплекс от показатели, които действат 
разнопосочно върху поройността на р. Росица.

Басейнът се отличава с голямо височинно простиране и с преобладаващи 
ниско- и среднопланински площи. Неговата най-ниска кота се намира на око-
ло 7� m, а най-високата – на 2376 m (в. Ботев).

В макро-морфоложки план басейна на р. Росица представлява относи-
телно затворена коритообразна и дълбоко разчленена морфоструктура, която 
обединява блоково-гънковия масив на Главната верига и юротипната ридо-
во-долинна система на Предбалкана. Тяхната съвременна граница се марки-
ра от дълбоки синклинални седловини или надлъжни грабенови и разседно-
флексурни понижения и склонови откоси със сложни очертания (Гълъбов, 
1982). Заоблените фрагменти на най-високата горномиоценска денудационна 
повърхнина (до 18��/2��� m) се понижават стъпаловидно към началните до-
линни на р. Видима и р. Росица или завършват с отвесно откоси (напр. Сев. 
Джендем, Стенето и др.). Конкретно на старопланинските склонове най-под-
чертани са дълбоко всечените долини и техните фуниевидно издигнати во-
доделни гребени, които образуват своеобразен орохидрографски феномен за 
развитието на катастрофални поройни процеси. По нататък, след Севлиевска-
та котловина, басейнът на р. Росица се изгражда от плоските възвишения (с 
надм. височина до 35�/5�� m), карстови плата, пресечени от напречни проло-
ми и се заключава от приустиевата низина.

Както се подчерта, поречието се отличава със значително височинно 
простиране – над 23�� m (между коти 7� m  при устието и 2376 m на в. Ботев) 
и съответно надлъжно падение – около 1�� m /1� m. Потенциалните предпос-
тавки за поройността обаче, произтичат и от хипсометричната структура на 
поречието. В него преобладават площите на височинните пояси между 6�� и 
16�� m (общо около 76%), където се развиват най-интензивни конвективни 
валежни обстановки. Също така, активно участват и височинните пояси над 
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16�� m, които независимо от по-малките площи (около 8.� %), натрупват най-
големи снегозапаси. Обратно, регулиращите функции нарастват в хълмисто-
платовидните пояси (до ���/5�� m), където се дренират водоносни подземни 
карстови и грунтови басейни. 

Наклоните съобразно сложността на релефа са основни фактори за него-
вата гравитационна енергия, включително и за скоростта (респективно време-
то за дотичане) и обема на валежните води, изтичащи от басейна.

В съответствие с височинното положение и разчленеността, средните на-
клони на преобладаващите водосборни площи са значителни (предимно между 
1�/15 и 25/3�°) и активизират поройно-ерозионните процеси. (Гълъбов, 1982). 
Освен това, големите наклони са характерни за най-овлажняваните и дълбоко 
разчленени склонове, откъдето прииждат и най-поройните водни маси.

Също така, разрушителната енергия на реките Росица и Видима се уве-
личава и от скоростта на техните течения, вследствие от големите надлъж-
ни наклони (особено над селата Батошево и Видима). Изчислените скорости, 
например на катастрофалните течения на р. Росица над гр. Севлиево през м. 
юни 1939 г., са достигнали приблизително 5,�/6,� m/s (Ангелов, 1939). 

Разчленеността на релефа, както и наклоните, действат върху плос-
костното оттичане (или задържане) и нелинейна концентрация на валеж-
ните води. Процесите обаче се развиват диференцирано по дължината на 
поречието в зависимост от сложността и енергията на релефа. Разчлене-
ността се различава най-контрастно между типовете релеф на плоските 
карстови плата и най-високите разломни зони под вододелните равнища. 
Нейните максимални показатели (до 3,�/3,5 m/km2 и до ���/5�� m/km2) се 
очертават около дълбоковсечените долинни розетки на началните притоци, 
където се маркират и най- големите наклони. В средното поречие, съобраз-
но със сложността на релефа, преобладават показателите до 1,5/2,� m/km2 
и до 1��/2�� m/km2, а в долното поречие намалява гъстотата на талвеговата 
система (до �,5 m/km2).

Активността на морфометричните фактори за увеличаване поройния 
потенциал на р. Росица се потвърждава и от значителната оттокообразуваща 
ефективност (до 75/8� %) на валежните води при дъждовните прииждания. 

Почвена покривка

Хидроложките функции на почвената покривка са диференцирани както 
от зоналните, така и от азоналните (регионални) особености на почвенообра-
зуващите процеси. Непосредствено върху поройния режим  на р. Росица най-
силно въздействат морфологичните и водно-физичните свойства на светлоси-
вите псевдоподзолисти (вкл. в комплекс със сиви горски) и кафявите горски 
почви, които покриват най-големи площи (фиг. �).
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Светлосивите псевдоподзолисти почви са равити в средното поречие на 
р. Росица (под 3��/7�� m) върху силикатни изветрителни субстрати по зарав-
нените акумулативни повърхнини. Те се отличават със следните особености:

• различна дебелина (от 8� до 17� сm) и разнороден механичен състав на 
профилите от локалните почвообразувателни процеси (табл. 8)

• предимно тънък хумусен хоризонт (до 25/3� сm) и уплътнен плувиален 
хоризонт със значително съдържание на физична глина (до 35/6� %), особено 
при тежко песъчливо-глинест механичен състав;

• големи площи на плитките и силно ерозирани разновидности върху раз-
членени и стръмни склонове. 

Почвите са напълно водонепроницаеми, когато глинясват и уплътняват 
плувиалния хоризонт (Райков, 1989)

Кафявите горски почви са развити в горните поречия на реките Росица и 
Видима (до 17��/18�� m) и са представени от няколко разновидности (светло- 
и тъмнокафяви планинско-горски, обикновени кафяви и др.). Основни факто-
ри за отточните процеси са техните разнотипни морфологични и водно-физи-
чески свойства, на отделните разновидности, например за:

• светлокафявите планинско-горски почви: водоакумулиращи, но тънки 
(до ��/6� сm) и слабо хумусирани профили, независимо от филтрационните 
свойства;

Фиг. �. Почвени типове във водосборния басейн на р. Росица
Fig. �. Soi� t���es in t�e ��at���ment area o�� River Rosi��a
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• тъмнокафявите планинско-горски почви: водопропускливи дълбоки и 
хумусирани профили (до 7�/8� сm) със значителна водоакумулираща способ-
ност, особено при голяма порьозност;

• тъмноцветните планинско-горски почви: със сравнително по-големи 
филтрационни и водоакумулиращи свойства от останалите разновидности.

Общо скоростта на филтрация на кафявите горски почви се оценява меж-
ду �,2� И 3.� m/2� �.

Планинско-ливадните почви покриват билните разпокъсани платовидни 
повърхности (над 18��/2��� m) със субалпийска и алпийска растителност, 
където се развиват интензивни изветрителни, но слаби глинообразуващи 
процеси. Специфични морфологични особености са тяхната значителна ху-
мусираност (до 2�/25 %), скелетност и чимов хоризонт (до 1�/15 сm), които 
увеличават порьозността и филтрационните свойства (до 1,�/1�,� m/2� �). Во-
дорегулиращите функции на почвите обаче независимо от ефективността, са 
локализирани само за вододелните затревени равнища. 

Растителна покривка

По-нататък за горско-растителните фактори, най-съществени за порой-
ността на р. Росица, са следните оценки:

Сравнително ограничените площи на високостъблените гори (от дъб, бук, 
бор, ела и др.) със значителни водорегулиращи функции, които покриват рис-
ковите за пороища склонове (между 6��/7�� и 16��/17�� m). Тези гори обхва-
щат разпокъсани местообитания (около 2�/25 %), но образуват по-компактни 
масиви над селищата Черни Осъм, Априлци, Кръвеник и Стойките.

В тях преобладават съобществата от обикновен бук или смесени буково-
иглолистни съобщества, които са развити над силикатни скали и кафяви гор-
ски почви. По-конкретно иглолистните местообитания са характерни за по-
високите местообитания (над 16��/17�� m) и са съставени от борови, елови 
или смърчови насаждения. Техните основни хидроложки функции са задър-
жането на валежните води от короните (интерцепция) и от мъртвата горска 
постилка и редуциране на скоростта и количествата на склоновите потоци. 

Натиск

Основните фактори, които по принцип  интензифицират поройните про-
цеси са промените в земеползването, почвеното запечатване, урбанизацията и 
транспортната инфраструктура.   

Промени в земеползването

Земеползването в басейна на р. Росица е представено на фиг. 5. На първо 
място по площ са земеделските земи, в това число неполивни и поливни ниви. 
Общо те съставляват 953,8 km2,. разположени предимно в долното течение на 



11�

реката и по долината на р. Видима. На второ място по площ са горите – 8�2,6 
km2. Както беше казано, те са съсредоточени в горната част на басейна. От тях 
най-голям дял заемат широколистните гори (2�,8% от площта на басейна). 
Значителна площ заемат пасищата (311,6 km2), които са повсеместно разпрос-
транени по цялата територия на басейна. 

Промените в описаните три категории земеползване са определени на 
базата на данните за земното покритие на страната, определено по данни на  
Корине – 2��� и 2��6 г. (табл. 8 и фиг. 6). От гледна точка на формиране на на-
водненията, горите имат изключително важна водорегулираща роля. Данните 
от Корине, показват, че промените в площта на всички видове гори са незна-
чителни. 

В същото време трябва да се отбележат промените, свързани с влошава-
не на структурата, пълнотата, склопеността, бонитета и продуктивносатта на 
запазените естествени съобщества, особено на ксеротермните дъбови гори; 
трансформация на повечето церови и благунови гори в производни, издън-
кови и храсталаци (особено келав габър, драка и др.), които са със слаба про-
дуктивност и запаси; недостатъчни и слабоефективни мероприятия за рекон-
струкция на малоценните и нископродуктивните съобщества върху опоро-
ените склонове и залесяване на оголените терени.

Фиг. 5. Земеползване във водосборния басейн на р. Росица
Fig. 5. Land �se in t�e ��at���ment area o�� River Rosi��a
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Таблица 8 
Промени в земното покритие – Корине

Ta��e 8
C�anges in �and ��over

2��6 – % от общата площ 2��2 – % от общата площ
Водни площи �,588186921 �,57719�252
Голи скали �,�52978935 �,�58521728
Естествени тревни площи 1,788996252 1,91113636
Зелени площи в населени места �,��17�73�� �,��17518�6
Земеделски земи със значителни 
участъци естествена растителност

12,9713�896 13,2�99769�

Иглолистни гори �,71552373� �,52�988��8
Индустриални или търговски  
обекти

�,816633519 �,839621817

Кариери и открити рудници �,�5296�9�9 �,��856585�
Комплекси от раздробени земе-
делски земи 

�,1335868�7 �,3599�2811

Лозя �,6517125�9 �,778��2625
Места за спорт и отдих �,�28753969 �,�28953771
Населени места със свободно 
застрояване

�,689978�1 �,6�5299768

Ненапоявана обработваема земя 32,��61��6 31,73819�5�
Овощни и ягодови насаждения 1,35�591273 1,131�57558
Пасища 5,622865�83 5,67�65��3�
Площи с рядка растителност �,�11237159 �,�12129563
Преходна дървесно-храстова  
растителност

�,5966336�9 �,39678�1�1

Растителни съобщества на храсти 
и треви

�,125738251 �,1281�7397

Смесени гори 8,96�53�737 8,925566�83
Широколистни гори 2�,83392732 2�,96915�15

В резултат от тези деструктивни изменения отслабват водозадържа-
щите и биоекологичните функции на горите и се засилват поройно-ерози-
онните процеси.

Освен това, сериозно се влошават водозащитните функции и на земедел-
ските площи, защото нарастват изоставените и пустеещите земи, особено в 
средното поречие (например регионите на селищата Градница, Сенник, Ду-
шево, Шумата, Батошево и др.).

Също така някои от наводненията и разрушенията на р. Росица са на-
стъпвали и от изкоренени дървета и храсталаци, които са отклонявали сти-
хийните води или крайбрежията или са запушвали мостови съоръжения. 
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Почвено запечатване

Почвеното запечатване през последните години се оценява като същест-
вена заплаха не само за унищожаване на почвите, но и за интензифициране 
образуването на по-голям повърхностен отток в резултат на интензивни ва-
лежи. Антропогенното земно (почвено) запечатване е свързано с използва-
не на почвите за трайно застрояване за селищно изграждане, промишлено и 
инфраструктурно строителство, търговски и транспортни участъци, пътна и 
железопътна мрежа и др. 

За басейна на р. Росица трайно застроените площи (без транспортната 
инфраструктура) през 2��6 г. представляват около 5,53% от общата площ на 
басейна (12 5�5 �a). В сравнение с 2��� г. темпът на нарастване на почвеното 
запечатване е незначителен. Трайно застроените площи през 2��� г. са съста-
влявали 5,5�% от общата площ. Това незначително нарастване се дължи на 
нарастване застроената площ на населените места с около 1�� �a. Почти не-
значително през 2��6 г. е намаляла площта на индустриалните и търговските 
обекти, а площта на местата за спорт и отдих е останала непроменена. 

  

Фиг. 6. Корин земно покритие 2��� и 2��6 г. във водосборния басейн на р. Росица
Fig. 6. CLC2��� and 2��6 in t�e ��at���ment o�� t�e river Rosi��a
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Урбанизация

Като цяло урбанизацията увеличава честотата на проява на наводненията 
и намалява времето за формиране на високите вълни в резултат на почвеното 
запечатване и увеличаването количеството на формирания при интензивни 
валежи повърхностен отток, независимо че в редица случаи са предприети 
мерки за намаляване на негативните последици.

Заливаните речни тераси на река Росица и нейните притоци  са предпо-
читано място за стопанска дейност. Селищната мрежа е изградена от 1�3 на-
селени места (в т.ч. 5 града). Гъстотата на селищната мрежа е 5,9 селища/1�� 
km2 (Фиг. 7.).

По- голямата част от населените места (133 населени места) са разпо-
ложени в 2�� m буферна зона около реките. Общата площ на тези населени 
места съставлява 35,8% от общата площ на населените места в басейна на р. 
Росица. Същевременно, части от най-урбанизираните територии в басейна, 
тези на градовете Севлиево, Павликени, Сухиндол, Априлци и Бяла черква, са 
разположени в буферната зона на отстояние 2�� m от реките.

Фиг. 7. Буферна зона (на 2�� m отстояние от реката) на селищната мрежа
във водосборния басейн на р. Росица

Fig. 7. ������er �one (2�� m distan��e ��rom t�e river) t�e sett�ement net�ork in t�e ��at���ment area
o�� River Rosi��a
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Транспортна инфраструктура

Главен елемент на транспортната инфраструктура в басейна на р. Росица 
са пътищата, голяма част от които са изградени още от дълбока древност и в 
по-голямата си част преминават по речните долини. Днес през територията на 
басейна преминават автомагистрала А-2 София – Ботевград –Шумен – Девня 
– Варна и път І клас: Е-772 Коритна – Български извор – Севлиево – Велико 
Търново – Омуртаг – Търговище. През територията на басейна преминава и 
част от жп линия София–Варна. Транспортната инфраструктура интензифи-
цира както процесите за формиране на наводнения, така и катастрофалния 
им ефект. Изградената пътна мрежа в басейна на р. Росица е с недостатъчни 
дренажни системи, което е причина при интензивни валежи тя да пренасочва 
повърхностния отток от други райони, който, заедно с местния повърхностен 
отток, може да е причина за бързото покачване на речното ниво и проява на 
наводнения. Същевременно трябва да се има предвид, че негативният ефект 
на пътната инфраструктура не може да бъде напълно отстранен и в много слу-
чаи не е целесъобразно да се изграждат скъпоструващи дренажни системи. 
Освен това трябва да се отчита и факта, че транспортната инфраструктура в 
случай на наводнение има ключова роля за евакуация на населението и достъ-
па му до службите на бърза помощ. 

Състояние 

Описаните климатични и ландшафтни особености на водосборния ба-
сейн на река Росица го определят като един от речните басейни с най-пороен 
режим в България. В подкрепа на това е и факта, че за него е установена аб-
солютната максимална водност в страната – около 9,76 m3/s от  km2. Тази вод-
ност се отнася към историческите екстремуми в Европа за водосборни площи 
от 1�� до 5�� km2. Поради това и първите сведения за наводнения на река 
Росица са още от далечната 1�69 г. в летописа на Вл. Граматик за връщане на 
мощите на Св. Ив. Рилски от гр. Търново в Рилския манастир (Иванов, 1917). 
Териториалният обхват на това наводнение не е документиран, но в летописа 
се посочва, че долината на реката е била непроходима и, следователно, може 
да се направи извода, че разливането е обхващало големи площи.

Информация за катастрофално наводнение на 16.�6. 1858 г. е поместена 
и в „Цариградски вестник“, издаван в периода 18�8–1862 г. Във вестника се 
съобщава за наводнение, обхванало повечето поречия в България, включител-
но и поречието на р. Янтра. В същото време според свидетел, водите на река 
Росица са преливали от двете страни на моста при гр. Севлиево, построен 
през 185� г., заливали са тогавашния път и долната част на града. Отнесени 
са голяма част от циганските колиби, включително и близките къщи. Според 
очевидеца обаче, р. Росица „не е заливала моста и не е била по-голяма и е 
стояла по-ниско от сегашното (през 1939 г.) наводнение...“.
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В историческите източници се открива частична информация за катастро-
фални наводнения през 1871 г., когато моста при гр. Севлиево е бил разрушен, 
както и за наводнението през 1897 г. В тези източници липсват сведения за 
параметрите на високите води при гр. Севлиево./Ганев, 1925/. 

По-системна и пълна е информацията за наводненията на р. Росица през 
2� ти век, когато са се проявили едни от най-големите и разрушителни навод-
нения (19�1, 192�, 1939, 1957 и 1966 г.), което позволява тяхното по-пълно 
описание и оценка на тяхната значимост. 

Кратка и единствена информация за катастрофалното наводнение през 
19�1 г. е открита в дневника на метеорологичната станция на гр. Севлиево. 
Наводнението започва на 6.�6.19�1 г. и продължава един ден. Имайки пред-
вид нанесените щети (отнесени мостове), вероятността на случване може 
ориентировъчно да се определи на 1% (период на повторение 1�� години). 
Източник на наводнението е р. Росица, която приижда, естествено се разлива 
и залива северната част на града. Няма сведения за максималните водни нива 
и количества при гр. Севлиево. Документираните щети са по отношение на 
защитените категории „човешко здраве“ и „стопанска дейност“. Жертви на 
наводнението са две деца. Високата вълна събаря всички дървени и каменни 
мостове, засегнати са селскостопански сгради и животни. По отношение зна-
чимостта на наводнението, то се определя като наводнение със значим риск, 
независимо, че по отношение на предварителния праг (15 засегнати човека) 
на критерия за значимост за категорията „човешко здраве“ и „стопанска дей-
ност“ не е достигнат. Приемаме, че смъртта на двете деца, засегнатата инфра-
структура и селскостопанските щети са основание за тази оценка.

Информация за наводненията през 192� г., 1928 г., 1931 г. и 1933 г. е от-
крита единствено във водочетните дневници на ХМС на р. Росица при гр. 
Севлиево и обобщена по-късно от Б. Ангелов (1939). Сведения за случили 
се наводнения и техните характеристики не са открити. Но от записите на 
максималните водни стоежи на р. Росица в дневника на ХМС Севлиево може 
да се предположи, че те са причинявали наводнения. Максималните водни 
стоежи при гр. Севлиево са били в границите от 2,5 m (през 1928 г.) до �,15 
m (през 1933 г.) Табл. 9. Единствените последици, за които има сведения, са 
свързани с големи деформации на речното корито на р. Росица. Поради липса 
на подробни сведения за нанесени щети, не може да бъде направена оценка на 
значимостта на тези наводнения.

Наводнението започва на 28.�6.1939 г. около 21.��–21.3� � и продължава 
два дни до 29.�6.1939 г. Вероятността на проява на наводнението е 1%, от-
говаряща на висока вълна с период на повторение 1�� години. Източника на 
наводнението е р. Росица, която след изключително проливните валежи, пад-
нали в продължение на 16 часта на 27.�6. и 28.�6. 1939 г., приижда и естестве-
но прелива и залива гр. Севлиево. Наводнението се появява внезапно, водата 
се движи с висока скорост и течението носи значителни количества влачени и 
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плаващи скални и дървесни материали. Тези кално-каменни потоци са унищо-
жавали всички препятствия по своя път и са затлачили наводнените речни те-
раси. Дълбочината на заливане при гр. Севлиево около 23,�5 часа на 28.�6.1939 
г. е достигала 5,65 m при най-стария градски мост, а в северния край на гра-
да – 5,15 m. В описанието на наводнението, направено от Б. Ангелов (1939), 
липсва информация за преминалите в района на гр. Севлиево водни количества. 
По-късно, по информация от 1958 г. от от ХМС, се посочва приблизителния 
максимум на водното количество на река Росица при град Севлиево, достигнат 
през 1939 г. до 2 775 m3/s, при воден стоеж от �,5 m. Заливаемата площ е доку-
ментирана в описанието на Б. Ангелов, 1939 г. Залята е цялата северна част на 
града, разположена на североизток от моста при стадиона до стария мост.

Година
Водочет в

� 2 3 � 2 3 � 2 3

192� �,3� �,61 2,63

1925 �,25 �,57 1,�5

1926 �,3� �,�6 1,55

1927 �,32 �,�1 1,38

1928 �,2� �,�1 2,5�

1929 �,26 �,�3 1,�8

193� �,25 �,�� 1,�3

1931 �,27 �,�6 3,��

1932 �,22 �,39 1,98

1933 �,22 �,�� �,15 �,32 �,6� 2,57

193� �,3� �,5� 1,6� �,26 �,�1 2,�2 �,32 �,5� 1,7�

1935 �,�� �,6� 1,8� �,�8 �,37 1,8� �,2� �,56 2,�8

1936 �,�5 �,6� 1,8� �,�2 �,21 1,36 �,22 �,53 2,38

1937 �,�2 �,65 3,2� �,15 �,22 2,�6 �,3� �,63 2,22

1938 �,�6 �,65 2,�� �,16 �,17 1,�� �,2� �,56 2,92

1939 �,�1 �,�3 7,�2 �,1� �,�� �,53 �,38 �,59 5,�7

1957 �,�6

1966

2��5

с. Батошево гр. Севлиево с. Водолей

Таблица 9
Характерни водни стоежи на р. Росица (по Ангелов, 1939)

Ta��e 9
�ater �eve�s o�� river Rosi��a (a��ter Ange�ov, 1939)
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Негативно въздействие

Негативни последици от минали наводнения

В източниците на информация за миналите наводнения в басейна на р. 
Росица не беше открита такава за негативните последици за всички докумен-
тирани в тях наводнения. Въпреки това може да се направи извода, че те са 
значителни преди всичко по отношение  на защитените категории „човешко 
здраве“ и „стопанска дейност“.

От хронологията на наводненията може да се направи извода, че голяма 
част от селищата както в горното и средно течение на река Росица (Стоките, 
Батошево, Горна Росица, Севлиево) и нейния най-голям приток река Видима 
(Дебнево, Бериево, Градница, Душево и др.), така и в долното течение на р. 
Росица (Сухиндол, Росица, Бяла черква, Стамболово, Лесичери, Дичин и др.), 
са били засегнати от големите наводнения в басейна на реката проявили се през 
ХІХ и ХХ в. Само от наводнението през 1939 г. са били засегнати 96� жилищни 
постройки, основно в с. Горна Росица (�5� бр.) и гр. Севлиево (�7� бр.). При 
наводненията през 1858 г. и през 19�1 г. цялата северна част на гр. Севлиево е 
била под вода, като за наводнението през 19�1 г. в източниците се сочи, че „хо-
рата едва са се спасили с помощта на войници и стражари“. Информация за 
човешки жертви има при наводненията от 19�1 г. (2 деца) и от 1939 г. (�7 души). 
Подобно на засегнатите жилищни постройки и удавените хора са основно в се-
лата Батошево (16 души), Горна Росица (1� души) и Севлиево (21 души). 

По отношение на категорията „стопанска дейност“ при тези катастрофал-
ни наводнения са били разрушени, повредени или отнесени селскостопански 
постройки, земеделски земи и са удавени селскостопански животни. Инфор-
мацията за щетите от наводнението през 1939 г. показва, че най-голям брой 
селскостопански постройки са засегнати в горното течение на реката (Стоки-
те – 1�5 бр.; Батошево – 77 бр.; Горна Росица – �3 бр.), докато по-големите 
площи от залети и унищожени земеделски земи са в долното течение на река-
та. (Сухиндол – 3 ��� dкa).

При всички документирани наводнения се съобщава за щети на пътната 
инфраструктура (пътища и мостове). Така например за значителни повреди 
на моста при гр. Севлиево при „унищожителното наводнение“ през 1871 г. съ-
общава Н. Ганев, (1925). В дневника на метеорологичната станция при гр. Се-
влиево е записано, че при наводнението през 19�1 г. реката е съборила всички 
дървени и каменни мостове, а при наводнението през 1939 г. са разрушени 33 
моста и големи пътни участъци, разположени край речните корита.  

При всички катастрофални наводнения за по-големите щети в горното 
и средно течение на реката е допринасяла и плаващата растителна и скална 
маса, която е заприщвала водата в районите на бентовете и мостовете и е от-
клонявала речното течение, което заливало допълнителни площи от населе-
ните места. Наводнявани са почти повсеместно ниските крайбрежни части в 
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долното течение на р. Росица. Например през 1939 г. дълбочината на водата е 
достигала 1� m, естествено е преливала и е заливала широката заливна тераса в 
долното течение на реката (Ангелов, 1939). Поради достатъчното време за пре-
дупреждение няма човешки жертви от селищата в долното течение на реката.

 
Потенциални негативни последици

Потенциалният риск в басейна на р. Росица по отношение на защитените 
категории „човешко здраве“, „стопанска дейност“, „околна среда“ и „култур-
но наследство“ е определен в съответствие с критериите описани в първата 
част на темата, а картографираният потенциален риск е представен на фиг. 8.Фигура 9. Потенциален риск от наводнения в басейна на р. Росица

Фиг. 8. Потенциален риск от наводнения в басейна на р. Росица
Fig. 8. Potentia� risk in t�e ��at���ment area o�� River Rosi��a
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Ако приемем критерият от 1�� засегнати жители/на едно селище като праго-
ва стойност, то в басейна на р. Росица в �� от населените места броят на по-
тенциално засегнатите от наводнение е по-голям от 1�� души. И петте града, 
разположени в басейна, се характеризират със значителен потенциален риск 
по отношение на категорията „човешко здраве“, тъй като броят на потенци-
ално засегнатите от наводнения жители е по-голям от 5�� души. Броят на 

засегнатите жители за петте града, разположени на територията на басейна  
чрез които се определя потенциалния риск по отношение на защитената ка-
тегория „човешко здраве“, е представен в табл. 1�. Със значителен потенци-
ален риск от наводнения са и селата, разположени по долината на р. Видима.

Таблица 1�
Брой на засегнатите жители

Ta��e 1�
N�m�er o�� �eo��e a����e��ted

Населени 
места попа-

дащи в 2�� m 
буферна зона 

от реките

Площ на ур-
банизираната 

територия, 
km2

Площ на 
населеното 

място, разпо-
ложена в 2�� 
m буферна 

зона на реки-
те, km2 

Брой на на-
селението, 

души

Гъстота на 
обитаемост 

на население-
то, д/ km2

Брой на 
засегнатите 

жители

Априлци �,79 3,51 355� 7�1,96 26��
Бяла черква 2,17 �,36 2 612 12�3,68 �33
Павликени 7,2 1,8� 263�2 366,9� 675
Севлиево 1�,3 1,5 2��65 2336,�1 35��
Сухиндол 2,7 �,�9 3��6 1128,1� 552

Потенциален риск от наводнения съществува и за защитената категория 
„стопанска дейност“ в басейна на р. Росица. Най-големи ще бъдат щетите 
по отношение на промишлените обекти. Общата им площ, която попада в бу-
ферната зона на 2�� m от реката, е 6,1 km2. Това са предимно промишлените 
зони на гр. Севлиево и гр. Сухиндол (табл. 11 и фиг. 8).

Значителни ще бъдат потенциалните щети от заливането на промишлената 
зона на гр. Севлиево. По-голямата част от производствените мощности на ком-
панията „Идеал Стандарт България“ EАД, специализирана в производството на 
санитарна керамика, са разположени  в буферната зона. Във фирмата работят 
над 15�� работници. Заводът за санитарна керамика е най-големият и най-мо-
дерният в компанията „Идеал Стандарт Интернешънъл“. С годишен капацитет 
от 3 млн. бр. изделия предприятието се нарежда сред най-големите в Европа. 

Подобно на последиците от миналите наводнения в басейна, при нова 
проява на наводнение ще бъде засегната голяма част от пътната мрежа (�5,�% 
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от общата дължина), която е изградена предимно по долината на р. Росица и 
нейните притоци. Значителен потенциален риск съществува и за земеделски-
те земи. При наводнение ще бъдат залети, както земеделски (38,�% от общата 
им площ) земи, така и овощни градини (31,2% от общата им площ) и лозя 
(27,5% от общата им площ) (табл.11).

По отношение на защитената категория околна среда потенциалният риск 
от наводнения може да се оцени като незначителен. Независимо че в буфер-
ната зона от 2�� m попада голяма част от площта на защитените територии 
по Натура 2��� (включително по директивата за хабитатите и директивата 

Таблица 11
Потенциален риск в басейна на р. Росица

Ta��e 11
Potentia� risk in t�e River �asin Rosi��a
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за птиците), риск от заливане със замърсени води има само за защитените 
природни зони по директивата за хабитатите – яз. „Ал. Стамболийски“ и р. 
Росица. Потенциалният риск от замърсяване е резултат от разрушаването на 
пречиствателната станция за отпадни води на гр. Севлиево, която се намира в 
заливаемата зона на реката и от изпускане на замърсени води от „Идеал Стан-
дарт България“ EАД. Фиг.       

Отговор

В отговор на значителният риск от наводнения в басейна на р. Росица са 
предприети преди всичко инженерно-строителни мерки за защита. Веднага след 
катастрофалното наводнение през 1939 г. е изградена защитна стена в северната 
част на града и защитни диги в обсега на населените места и  яз. „Александър 
Стамболийски“ през 1953 г. Тези защитни мерки  намаляват значително риска 
от наводнения за гр. Севлиево и в долното течение на реката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на оценка на риска от наводнения чрез модела „Движещи сили 
– Натиск – Състояние – Въздейсвие – Отговор“ за басйна на р. Росица могат 
да се направят следните изводи:

1. Съществена роля за формиране и проява на наводнения в басейна на 
р. Росица имат движещите сили и по-конкретно, географското положение на 
речния басейн (разположен върху северните склонове на средна Стара пла-
нина и Предбалкана, където се концентрира уникален природен потенциал за 
изключително интензивни поройни процеси); климатичните (повишено ат-
мосферно овлажнение и интензивни дъждове, големи потенциални условия 
за снегонатрупване); ландшафтните (сравнително затворена коритообразна и 
силно разчленена морфоложка структура на басейна със значителни наклони 
и рисунък на речната мрежа, сравнително слабите водозадържащи функции 
на почвените типове и др.).

2. Интензифицирането на поройните процеси и риска от наводнения е 
резулат преди всичко от протичащите в басейна урбанизационни процеси и 
транспортната инфраструктура, свързани с изграждането на населените мес-
та и пътната мрежа предимно в буферната зона на 2�� m от реката.

3. В резултат на влиянието на движещите сили и натиска в басейна на р. 
Росица са се проявили едни от най-катастрофалните наводнения в България.

�. Значителни са негативните  последици от миналите наводнения, преди 
всичко за защитените категории „човешко здраве“ и „стопанска дейност“.

5. Предварителната оценка на риска от наводнения извършена на базата 
на т. нар. критерии на хоризонталното отстояние показва, че значим потенци-
ален риск има преди всичко за защитената категория „човешко здраве“ и по-
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малка степен за защиените категории „стопанска дейност“ и „околна среда“.
Не съществува потенциален риск за защитената категория „ културно 

наследство“.
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ПОЧВЕНО-ГЕОХИМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ПЛАНИНИТЕ 
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Румен Пенин, Зорница Чолакова. ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО-
ВАННИЙ В ГОРАХ БЕРКОВСКА И КОЗНИЦА (ЗАПАДНАЯ СТАРА ПЛАНИНА) 

На базе собственных теренных и лабораторных исследований сделана интерпрета-
ция полученные геохимические анализы ряд микроэлементов (C�, Zn, P�, Mn, Co, Ni, 
Cr). Сделана характеристика пространственное радиальное разспределение тяжелых ме-
таллов, и сравнение с других исследований в Болгарии и других странах. Изготовленые 
геохимические спектры микроэлементов и установлены ассоциацией элементов накапли-
вающихся и разссеющихся в почвах районов исследований в двух горах. Установлено 
повышенное содержание Zn и P�, а также и Cr в почвах района по сравнению с почвы 
близких регионов и почвы Болгарии. Полученные результатов и анализов можно исспо-
льзовать в организиции регоналный экологичский мониторинг, и в частности тяжелых 
металлов, в Берковска планина и Козница (Западная Стара планина).

Ключевые слова: почвено-геохимические исследования, почвенные горизонты, 
микроэлементов, тежелые металлы, радиальная диференциация элементов, экологиче-
ский мониторинг.

Rumen Penin, Zornitza Cholakova. SOIL-GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS IN 
�ERKOVITSA AND KOZNITSA MOUNTAINS (�EST �ALKAN MOUNTAIN)

On t�e �asis o�� o�n fie�d �orks and �a�orator�� resear���es t�e inter�retation o�� geo���emi��a� 
ana���sis o�� some mi��roe�ements (C�, Zn, P�, Mn, Co, Ni, Cr) is made. A ���ara��teristi�� o�� radia� 
di����erentiation o�� t�e �eav�� meta�s and a ��om�arison �it� ot�er investigations in ���garia and ot�er 
��o�ntries are made. Geo���emi��a� s�e��tr�ms o�� t�e mi��roe�ements are made and t�e asso��iation o�� 
t�e a�����m��ating and dis�ersing e�ements in t�e soi�s o�� t�e investigation areas in t�e t�o mo�ntains 
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is esta��is�ed. An in��reased ��ontent o�� Zn and P�, and a�so o�� Cr in t�e soi�s o�� t�e investigated 
region in t�e ��om�arison �it� t�e soi�s o�� simi�ar regions and t�e soi�s in ���garia are esta��is�ed. 
T�e res��ts and t�e ana���sis ��an �e �sed in t�e regiona� e��o�ogi��a� monitoring, and in t�e monitoring 
o�� t�e �eav�� meta�s in �erkovska and Ko�nitsa mo�ntains (�est �a�kan Mo�ntain).

Key words: soi�-geo���emi��a� investigation, soi�s �orisontt, mi��roe�ements, �eav�� meta�s, 
radia� di����erentation e�ements, e��o�ogi��a� monitoring.

МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОУЧВАНЕТО

Във взаимосвързаните ландшафти важна системообразуваща роля играят 
потоците от вещества и енергия, миграцията на химичните елементи и техните 
съединения. Според условията на миграция на елементите Полинов (1956) отде-
ля елувиални (автономни) и подчинени (хетерономни) елементарни ландшафти. 
Към автономните се отнасят вододелните повърхности, отличаващи се с дълбоко 
залягане на грунтовите води. В понижените части на релефа се образуват подчи-
нени – супераквални (надводни) и субаквални (подводни) елементарни геохимич-
ни ландшафти. Впоследствие практическите изследвания водят до отделянето на 
транселувиални (горните части на склоновете), елувиално-акумулативни (ниски-
те части на склоновете) и акумулативно-елувиални (местни депресии с дълбоко 
залягане на грунтовите води) елементарни ландшафти (Глазовская, 196�).

При геохимичните изследвания обикновенно се отделят две нива на ор-
ганизация на каскадните ландшафтно-геохимични системи (КЛГС) – локално 
(типологично) и регионално. Локалните КЛГС по територия съвпадат с во-
досборни басейни от първи порядък и са с площ до няколко квадратни кило-
метра. Пространствената структура на тези системи е отразена в катенарната 
диференциация на елементарните ландшафти, в условията на дренажа и ха-
рактера на субстрата, в особеностите на склоновия, вътрешнопочвен и грун-
тов отток, и свързаната с тях диференциация на почвите и растителността.

За цялостната характеристика на геохимичното състояние на елементар-
ните (ЕЛГС) и каскадните ландшафтно-геохимични системи се използва поня-
тието фонова геохимична структура (Глазовская, Касимов, 1987). Под това по-
нятие се разбира съотношението между различните подсистеми на ландшафта, 
изразено чрез групата от ландшафтно-геохимични коефициенти – радиална и 
латерална миграция, на биологично поглъщане, на биофилност и др.

Фоновата геохимична структура се състои от радиалната и латералната 
диференциация на елементите и съединенията им в ландшафтите. Зонални-
те и азоналните фактори определят специфичната геохимична структура на 
отделните територии. В пределите на една природна зона или подзона има 
обикновенно няколко варианта на фонова геохимична структура. Нарушени-
ето на типичните (фоновите) съотношения е индикатор за техногенно или ру-
догенно въздействие върху ландшафтите. Ландшафтно-геохимичният анализ 
на дадена територия започва с изучаването на радиалната геохимична дифе-
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ренцияция в даден профил. Радиалната структура на ЕЛГС се характеризира 
с редица ландшафтно-геохимични коефициенти, отразяващи взаимодействи-
ето между отделните системи почва-растение, скала-почва, атмосфера-почва 
и др. 

Един от важните геохимични коефициенти е този на радиална диферен-
циация – R. Изучаването на радиалната диференциация на химичните еле-
менти позволява да се разкрият основните зони на натрупване на елементите 
и да се проучат концентрационните механизми, които водят до възникването 
на радиалните геохимични бариери. Своеобразието на всяка от тези бариери 
се фиксира от парагенитична асоциация от елементи, която, от своя страна, 
може да се смята като важен геохимичен показател (Авессаломова, 1987).

При изследването на радиалната миграция на елементите трябва да се има 
предвид, че миграционните потоци във вертикалния профил на ландшафта мо-
гат да имат посока не само отгоре надолу, но и обратно, т.е. радиалните бариери 
отразяват вертикалната геохимична контрастност и диференцираност както на 
елувиалните, така и на супераквалните ландшафти. Концентрацията на химич-
ните елементи на бариерите може многократно да превишава техните средни 
съдържания в съседни или във вместващите ги хоризонти (Пенин, 1997).

Изследването се основава на проведените теренни и лабораторни проуч-
вания и представя анализ на резултатите от ландшафтно-геохимично опробва-
не на почвената покривка, формирана по южния склон на Берковска планина 
и в планината Козница. Обект на изследване са елементите C�, P�, Zn, Ni, Co, 
Cr, Mn, основни представители на тежките метали и тяхното пространствено 
преразпраделение. Пробовземането e извършено в ключови в геохимично от-
ношение ландшафти (елувиални, транселувиални, супераквални), в които са 
картирани основните генетични почвени хоризонти. 

Пробите са изсушени, квартовани, стрити в порцеланов хаван и пресети 
през сита с размер 63 µm (за анализ на микроелементия им състав) и 2 mm 
(за анализ на рН). Химичните анализи на почвените проби са извършени в 
Лабораторията по геохимия на ГГФ на СУ след изгаряне при 5�� °С и пълно 
последователно разтваряне със смес от киселините HС�O�, HF и НC�. Съдър-
жанията на тежки метали в получените разтвори са анализирани по метода на 
атомно-абсорбционната спектрометрия на апарат Perkin-E�mer 3�3�. Стойно-
стите на рН на почвените проби са определени във воден разтвор, при съот-
ношение почва:вода 1:2,5 след престой 18 часа.

ПОЧВЕНО-ГЕОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЕРКОВСКА ПЛАНИНА

Изследваната част от южния склон на Берковска планина се простира на 
юг до увалите Етрополе, Тръса и Калено връх, на запад – до държавната гра-
ница с Република Сърбия, а на север – до билото на планината между вр. Сре-
бърна на северозапад и прохода Петрохан на изток. Негова източна граница е 
долината на р. Гинска. Преобладаващите почви в проучения район са планин-
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ско ливадни (Um�roso�s, U� по �R�SR, калисификацията на ФАО), като на 
отделни петна са разпространени и ливадно-блатни (e�tri��, GLe) и торфенис-
то-блатни почви (�m�ri��, GL�). В един от проучените ключови участъци в бу-
кова гора, недалеч от прохода Петрохан, са проученни и кафяви горски почви 
(Cam�iso�s, CM). Получените резултати от геохимичния анализ на почвените 
проби са представени в табл.1. 

Таблица 1
Съдържание на тежки метали (mg/kg) в почвите от проучения район на Берковска планина

Ta��e 1
Heav�� meta�s ��ontent (mg/kg) in soi�s o�� �erkovska mo�ntain investigated region

Местоположение Описание Механичен
състав pH Mn Cu Co Ni Pb Zn Cd Cr

Петрохан – ретранс-
латора А чим песъчлив �.28 1�53 16 2� 19 59 285 < 2 8�

Петрохан – ретранс-
латора под А чим песъчлив �.28 887 15 23 2� 2� 263 < 2 82

Петрохан – ретранс-
латора груз �.3 829 17 23 19 13 279 < 2 77

Клисурски соват  А чим =  �-6 ��m глинесто-
песъчлив �.�� 52� �� 15 2� 8� 78 < 2 86

Клисурски соват  AC = 6-�� ��m песъчлив �.16 �9� �� 21 35 21 91 < 2 137

Южно от Клисурски 
соват  – приток на р. 
Гинска 1617 m н. в.m н. в. н. в.

А чим =  �-5 ��m
леко

песъчливо
глинест

�.23 �85 18 21 27 62 86 < 2 118

Южно от Клисурски 
соват – приток на р. 
Гинска 1617 m н. в.m н. в. н. в.

А� = 6-2�
(3�) сm

леко
песъчливо-

глинест
�.2 517 17 2� 36 35 267 < 2 122

Южно от Клисурски 
соват – приток на
р. Гинска 1617 m н. в.m н. в. н. в.

АВ = 2�-35
(5�) ��m 

леко
песъчливо-

глинест
�.18 6�9 18 25 31 2� 77 < 2 126

Южно от Клисурски 
– приток на р. Гинска 
1617 m н. в.m н. в. н. в.

В =  ��-8� ��m
средно

песъчливо-
глинест

�.22 693 19 27 31 1� 77 < 2 135

Почви от фонови 
територии в България 
(Пенин, 2��3)

695 2� 16 32 25 67 �,�3 6�

Почви от техногенни 
територии в България 
(Пенин, 2��3)

867 72 17 37 36 79 1,1 7�

Предохранителни 
концентрации
(глинесто-песъчливи, 
песъчливи и песъч-
ливо-глинести почви, 
Наредба № 3, 2��8)

- 5�-
6�

3�-
35

6�-
65

��-
�5

11�-
16� �,6 9�-

11�

Максимално допус-
тими концентрации 
за постоянни тревни 
площи, рН < 6
(Наредба № 3, 2��8)

- 8� - 7� 9� 22� 2,� 25�
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Обект на изследването е територията по южния склон на вр. Ком, къде-
то е картиран ключов участък във горната част от водосбора на р. Гинска в 
местността Клисурски соват на 1757 m н. в. Тук планинско-ливадните почви се 
отличават със значително преовлажнение. Структурата на почвения профил е 
представена от чимов хоризонт с мощност до 16 ��m и преходен към основната 
скала хоризонт (АС) с неустановена дебелина. Механичният състав се изменя 
от глинесто-песъчлив към песъчлив в дълбочина. Отличава се с включения от 
средни и едри камъни. Стойностите на почвената реакция във воден разтвор по-
казват кисел характер на почвата (рН – �,�� – �,16). Той се предопределя преди 
всичко от киселите магмени почвообразуващи скали – гнайси и гранодиорити. 

Растителността е представена преобладаващо от тревни представители 
като картъл (Nardus stricta), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), дзука (Juncus 
sp.), тинтява (Gentiana sp.), власатка (Festuca sp.), ежова главичка (Sparganium 
sp.), лопен (Verbascum sp.), див лапад (Oxalis acetosella), орловата папрат 
(Pteridium aquilinum) и др. От храстовите видове най-често се срещат малина-
та (Rubus idaeus) и сибирската хвойна (Juniperus sibirica). В геохимично отно-
шение ландшафтът може да бъде определен като транселувиален, тъй като е 
разположен по левия долинен склон на р. Гинска на прехода в миграцията на 
веществата от билото на Берковска планина към локалното речно легло. 

Взети са почвени проби от два хоризонта – чимовият (�–6 сm) и преход-
ният АС (16–�� сm) Сравнителният анализ на концентрациите на изследвани-
те тежки метали е свързан с усреднени стойности за фоновите и техногенните 
територии в България (Пенин, 2��3). Важна е и съпоставката с предохрани-
телните и максимално допустимите стойности от Наредба № 3 (2��8). 

Интерпретацията на резултатите разкрива спецификата на геохимичното 
разпределение и геохимичната структура на ландшафта за отделните елемен-
ти. Оловото в повърхностния хоризонт е с по-висока концентрация спрямо 
фоновите, техногенните територии в страната (Пенин, 2��3), както и спрямо 
предохранителните стойности (Наредба 3, 2��8) – стойностите на коефициен-
та на концентрация (Кс) са съответно 3,2; 2,2 и 2. Измереното съдържание от 
8� mg/kg е близо до максимално допустимите стойности за постоянни тревни 
площи (9� mg/kg). В дълбочина до �� ��m концентрацията намалява близо � 
пъти и придобива фонов характер и пряко кореспондира със стойностите на 
изветрителната кора (груз) за района – 13 mg/kg. 

Друг елемент, който има повишена концентрация спрямо фоновите и тех-
ногенните територии в България е хромът. Неговото съдържание, за разлика 
от оловото, се увеличава в дълбочина – от 86 до 137 mg/kg. Съдържанията в 
преходния хоризонт са 2,8 пъти по-високи от фоновите стойности, 1,85 пъти 
повече от средните стойности за техногенните територии и 1,5 пъти повече от 
предохранителните стойности. 

В преходния хоризонт се увеличава и съдържанието на цинк (91 mg/kg), 
което е по-високо спрямо средните стойности за фоновите (Кс= 1,35) и тех-
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ногенните територии (Кс = 1,15) в България, но не представлява опасност за 
нормалното функциониране на почвените процеси сравнено с предохрани-
телните стойности. В този ландшафт явно цинкът не мигрира активно в би-
огеохимично отношение, тъй като стойностите му в изветрителната кора са 
значително по-високи. При кисели скали, както е в случая, е възможно като 
цяло концентрациите на този елемнт да бъдат по-ниски в сравнение с дру-
ги почвени типове (Кабата–Пендиас, Пендиас, 1989). Подобни стойности за 
цинка в горски почви в страната са отбелязани и от други наши изследователи 
(Stan���ev, G���rov, Ma���ev, 1962).

Същата закономерност в разпределението има и съдържането на кобалт, 
което се увеличава до 21 mg/kg в преходния хоризонт. Това съдържание е 1,31 
пъти повече от средните фонови стойности за страната, но е по-ниско от пре-
дохранителните. Останалите изследвани елементи – мед, кадмий, никел, ман-
ган, са със стойности по-ниски от средните фонови за страната. 

Вторият картиран профил е в планинско-ливадни почви и е разположен в 
трансакумулативен ландшафт, в близост до речното легло на малък ляв при-
ток на р. Гинска. Той се състои от повърхностен чимов хоризонт и няколко 
подхоризонта – А, АВ, В, С. Пробовземането е фокусирано върху първите � 
хоризонта, като достига дълбочина 8� ��m. Чимовият хоризонт е с дебелина до 
5 ��m и леко песъчливо-глинест механичен състав. След дълбочина �� ��m меха-
ничният състав преминава към средно песъчливо-глинест. Почвената реакция 
е кисела – рН = �,2. Диференциацията на P� повтаря тази при разгледания по-
горе профил – тя намалява от повърхностния към останалите преходни към 
основната скала хоризонти – от 62 до 1� mg/kg. Стойността в повърхностния 
чимов хоризонт е 2,�8 пъти над средната фонова за страната, 1,72 пъти по-
висока от средната в техногенните райони и 1,55 пъти над предохранителната 
стойност. На дълбочина под 2� ��m съдържанието на оловото намалява 3 пъти 
и стойностите са по-ниски и от средните за фоновите територии в България. 
Няма единно мнение за съдържанията на елемента във фонови територии. 
Според Daviеs �.E. (198�) горният предел на съдържание на елемента в нор-
мални почви би трябвало да е около 7� mg/kg. 

Интересно е разпределението на Zn. Концентрация, надвишаваща и мак-
симално допустимите норми, е измерена в почвения хоризонт, разположен 
под чимовия – 267 mg/kg или 1,21 пъти повече. В чимовия хоризонт и в хори-
зонт АВ концентрация е близка или малко по-висока от средната фонова стой-
ност, като повърхностната стойност е по-висока от средната за техногенните 
райони на страната. Това специфично разпределение на елемента вероятно се 
дължи на повишеното съдържание на глина във втория хоризонт, а от друга 
страна има пряка връзка със съдържанията в почвообразуващата скала, харак-
терна за района, където е установена стойност от 279 mg/kg. Вътрешнопочве-
ното изветряне на материалите от основната скала в много случаи е причина 
за неравномерно разпределение на микроелементите в почвените хоризонти.
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В разпределението на Cr се наблюдава обратна закономерност в сравне-
ние с това на P�. Неговата концентрация се увеличава в дълбочина – от 118 
до 135 mg/kg, като тези стойности са между 1,31 и 1,5 пъти по-високи от 
предохранителните норми за почвите в страната и до 2,25 пъти – от средните 
фонови за страната. Подобно е разпределението на кобалта, като стойностите 
са малко по-високи от средните за фоновите и техногенните райони на Бълга-
рия – Кс до 1,7. Но те не достигат предохранителните. Останалите изследвани 
елементи – мед, кадмий, никел, манган, са със стойности по-ниски от средни-
те фонови за страната. 

Опробван е материал от песъчлива почва, разположена в буковия пояс на 
надморска височина 1585 m, развита върху грузовата покривка на старопла-
нинските гранити, което определя и киселата почвена реакция (рН = �,28). 
Съдържанието на Zn в чимовия хоризонт и преходния хоризонт АС е с твърде 
високи съдържания спрямо средните стойности за фоновите, техногенните 
територии и предохранителните стойности (Наредба № 3, 2��8). Коефици-
ентът на концентрация за повърхностния хоризонт е съответно �,25; 3,6 и 
2,6. Съдържането на цинк надвишава и максимално допустимите стойности 
до 1,3 пъти в повърхностния хоризонт. Грузовата покривка показва същото 
високо съдържание на цинк (279 mg/kg), което обяснява добре представения 
литогеохимичен ореол на разсейване на елемента. От друга страна, особено-
стите на биогеохимията на този елемент говорят за неговата пподвижност и 
възможност за натрупване в растителната покривка, тъй като е относително 
добре достъпен за повечето растения и особено онази фракция на цинка, коя-
то е свързана с оксидите на Fe и Mn ( Norris�,1975).

Относително високо спрямо фоновите райони на страната е съдържани-
ето на манган – до 1,5 пъти повече в повърхностния хоризонт, както и 1,27 
пъти повече в подповърхностния спрямо средните съдържания във фоновите 
територии. Известна е биофилността на този елемент, който обикновено се 
натрупва в повърхностните хоризонти. В случая в А-чим хоризонт съдържа-
нието му достига 1�53 mg/kg.

Настоящото изследване е логично продължение на ландшафтно-гео-
химичните проучвания по северния склон на Берковска планина, отразени 
в статията на авторския колектив Konteva et a�. (2�1�) В нея са предста-
вени четири типа почви: сиви (сивокафяви) горски почви (L�viso�s, LV), 
кафяви горски почви (Gam�iso�s, CM), тъмноцветни планинско-горски 
почви (Cam�iso�s, ��mi��, CMd) и планинско-ливадни почви (Um�roso�s, 
ort�i��,U��s). Резултатите показаха естествени повишени съдържания на по-
вечето тежки метали в почвите от северния склон на планината. Елементите 
Ni, Zn и P� надвишават между 2,76 и 1,3� пъти максимално допустимите 
концентрации (Нарадеба № 3, 2��8), а други елементи, като Mn и Cr пре-
вишават средните стойности за техногенните територии на страната до 2,5 
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пъти. В по-малка част от случаите Co и C� имат по-високи от предохрани-
телните стойности или средните за фоновите райони на страната. На табл. 
2 са показани средните данни за почвите от северния и южния склон на 
Берковска планина.

Таблица 2
Средно съдържание на тежки метали (mg/kg) в почви от северния и южния склон

на Берковска планина
Ta��e 2

Average �eav�� meta�s ��ontent (mg/kg) in soi�s o�� nort�ern and so�t�ern �erkovska mo�ntain s�o�e 

 
Mn C� Co Ni P� Zn Cr

Почви северен 
склон 7�2 17 2� 38 39 136 81

Почви южен склон 677 16 22 27 36 167 1�7

ПОЧВЕНО-ГЕОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЛАНИНАТА КОЗНИЦА

По време на теренните проучвания в планината Козница бяха картирани 
5 ландшафтни точки: в билната част, в южния и северния склон на планина-
та. Това са представителни елувиални и транселувиални геохимични ланд-
шафти. Два от картираните ландшафти са в пояса на планинско-ливадните 
почви, разположени на различна надморска височина: 1616 и 1738 m н. в. 

Планинско-ливадните почви в планината Козница се отличават със сравни-
телно дълбок почвен профил – повече от 7� ��m, песъчливо-глинест механичен 
състав, сравнително уплътнени хоризонти, с постепенен преход между тях, с 
включения от корени и дребни до средни каменни късове, дребно до средно 
троховидна структура и силно кисела почвена реакция рН = (3,33–�,21). Об-
разувани са върху безкарбонатната изветрителната покривка на неподелената 
Петроханска теригенна група, представена от червеноцветни и пъстри пясъч-
ници, конгломерати, брекчи, алевролити и аргилити, както и тази на Петрохан-
ския плутон – диорити и гранодиорити. 

Върху тях е разпространена храстово-тревна растителност, представена 
от сибирска хвойна (Juniperus sibirica), синя боровинка (Vaccinium uliginosum), 
малина (Rubus idaeus), планинска върба (Salix caprea), жълт кантарион 
(Hypericum perforatum), лютиче (Ranunculus acris), връшняк (Bruckenthalia 
spiculifolia),  мащерка (Thimus sp.), детелина (Trifolium sp.), зановец (Cytisus 
sp.), мечо грозде (Arctostaphylos sp.), житни тревни видове и др.

Получените резултати за средните съдържания на изследваните микро- 
елементи са обобщени и сравнени със съдържанията им във фонови и техно-
генни райони на страната (Пенин, 2��3) (табл. 3 и �)
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Таблица 3
Съдържание на тежки метали (mg/kg) в почвите от проучения район на планината Козница

Ta��e 3
Heav�� meta�s ��ontent (mg/kg) in soi�s o�� Ko�nitsa mo�ntain investigated region

Местоположение Описание Механи-
чен състав pH Mn Cu Co Ni Pb Zn Cd Cr

между х. Петрохан и 
вр. Тодорини кукли А чим = �-1� ��m песъчливо-

глинест 3.33 �1 7 6 6 56 121 < 2 33

между х. Петрохан и 
вр� Тодорини кукли А 1 = 1�-�� ��m песъчливо-

глинест 3.58 3� � 5 9 �3 26 < 2 �7

района на вр. Тодорини 
кукли - горна граница 
на гората

А чим = �-1� ��m
леко песъч-
ливо-гли-

нест
�.13 626 18 17 2� �� 273 < 2 8�

района на вр. Тодорини 
кукли - горна граница 
на гората

А 1 = 1�-6� ��m
леко песъч-
ливо-гли-

нест
�.�1 532 18 2� 23 �1 97 < 2 89

района на вр. Тодорини 
кукли - горна граница 
на гората

А1 В = 6�-7� ��m
леко песъч-
ливо-гли-

нест
�.21 7�7 22 21 38 25 96 < 2 93

букова гора, южен 
склон на Козница  А � = �-5 (6) песъчлив 3.�3 1�6 16 6 2� 1�6 65 < 2 �3

букова гора, южен 
склон на Козница А = 5 (6)-37 сm

леко до 
средно 

песъчливо-
глинест

3.12 71 19 7 1� 128 55 < 2 ��

букова гора, северен 
склон Козница А = �-16 ��m

леко песъч-
ливо-гли-

нест
3.9� 597 �� 2� 21 2� 78 < 2 71

букова гора, северен 
склон Козница В = 18-25 ��m

средно 
до тежко 

песъчливо-
глинест

�.28 61� �� 2� �� 22 256 < 2 7�

букова гора, северен 
склон Козница В = 55-6� ��m

средно 
до тежко 

песъчливо-
глинест

�.23 6�8 12 21 22 2� 1�6 < 2 75

габърова гора, подно-
жие Козница, по пътя 
за х. “Бялта вода”

А = �-2� ��m (от 
няколко отделни 

пункта)

леко песъч-
ливо-гли-

нест
�.16 178 5 9 27 26 53 < 2 33

Градището над с. Дру-
жево А чим = �-5 ��m песъчливо-

глинест 6.96 �72 18 17 33 32 �7 2 83

Градището над с. Дру-
жево АС = 5-23 ��m песъчливо-

глинест 6.69 ��� 2� 1� �� 3� 62 < 2 88

 подножието на Гради-
щето, Дружево АС = �-�� ��m

средно 
песъчливо-

глинест
6.23 333 1� 16 3� 25 52 2 99

насипище от кариера, 
уранови мини, Пробой-
ница

  7.39 877 57 26 3� 87 151 2 133

района на вр. Тодорини 
кукли пясъчници  �.97 �5 � < 5 < 

5 35 2� 2 18
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Таблица �
Средно съдържание на тежки метали (mg/kg) в почвените типове на планината Козница,

фонови и техногенни територии в България (Пенин, 2��3)
Ta��e �

Average �eav�� meta�s ��ontent (mg/kg) in t�e soi� t���es o�� Ko�nitsa mo�ntain,
�a��kgro�nd and te���nogeni�� regions in ���garia (Penin, 2��3)

Почви Mn C� Co Ni P� Zn Cr

Козница – общо 382,21 13,93 13,93 2�,21 ��,�3 1�1,93 68,��

Планинско-ливадни 387,2� 13,8� 13,8� 19,2� �1,8� 122,6� 69,2�

Кафяви-горски 398,�� 13,8� 1�,8� 22,6� 6�,�� 12�,�� 6�,6�

Хумусно-карбонатни �15,�� 17,33 1�,33 3�,33 29,�� 53,67 9�,��

Фонови територии България 695,�� 2�,�� 16,�� 32,�� 25,�� 67,�� 6�,��

Техногенни територии България 867,�� 72,�� 17,�� 37,�� 36,�� 79,�� 7�,��
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Фиг. 1. Средно съдържание на цинк в почвите на планината Козница, във фонови и 
техногенни територии на България (Пенин, 2��3)

Средното съдържание на елементите Zn, P�, Cr (табл. �, фиг. 1, 2 и 3) в 
почвените хоризонти на планинско-ливадните почви е по-високо от средното 
във фонови почви на страната (съответно 1,82, 1,67 и 1,15 пъти) и техногенните 
райони (за цинка и оловото съответно 1,55 и 1,16, а хромът е с по-ниски стой-
ности – �,93 пъти). Повишеното средно съдържание на тези елементи има раз-
лична радиална диференциация при отделните профили. Цинкът е с най-високо 
съдържание в повърхностните 1� сm от профила, които попадат в чимов хори-
зонт. Например, съдържанието в чимовия хоризонт в профила северозападно от 



133

вр. Тодорини кукли достига 273 mg/kg, което надвишава дори максимално до-
пустимите стойности за постоянни тревни площи (Наредба № 3, 2��8). Коефи-
циентът на концентрация е 1,2�. В дълбочина до 7� ��m съдържанието намалява 
близо 3 пъти, но остава по-високо спрямо фоновите и техногенните територии 
на България (табл. 3). Тенденцията за намаляване на концентрацията в дълбо-
чина при цинка е характерна и за другия картиран профил на планинско-ливад-
ните почви в рамките на билен (елувиален) геохимичен ландшафт. 
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Фиг. 2. Средно съдържание на олово в почвите на планината Козница, във фонови и 
техногенни територии на България (Пенин, 2��3)
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Фиг. 3. Средно съдържание на хром в почвите на планината Козница, във фонови и 
техногенни територии на България (Пенин, 2��3)
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Радиалната диференциация на P� се отличава също с постепенно нама-
ляване на съдържанието от чимовия към по-дълбоките почвени хоризонти, 
като различията в съдържанието между отделните хоризонти са сравнително 
малки. За разлика от цинка и оловото, радиалната диференциация при Cr е 
противоположна – съдържанията постепенно се увеличават в дълбочина, като 
разликите са малки и незначителни.

Другите изследвани елементи – Mn, C�, Ni, Co се отличават с типични 
фонови концентрации. Общото в тяхното разпределение по отделни почве-
ни хоризонти е незначителната радиална диференциация и постепенното 
увеличение на съдържанията в дълбочина. Такова разпределение говори 
за пряко влияние на изветрителната почвообразуващата покривка. За тази 
цел е взета проба от пясъчните на Петроханската група. Резултатите по-
казват, че съпоставени с кларка на изследваните 7 елемента в земната кора, 
единствено оловото показва концентрация (КК) в скалите на Петроханска-
та група КК = 2,18. Останалите елементи имат сравнително високи стой-
ности на кларк-разсейване (КР), например Mn KP = 22,22; C� KP=11,75; 
Zn  KP = 3,�6 и т. н. 

Кафявите планинско-горски почви заемат най-големи площи в планин-
ските територии на България. Те са разпространени  сравнително широко 
и в територията на планината Козница. Картирани са два почвени профила 
в буковия пояс при надморска височина 158� и 1�65 m н. в., съответно 
по южния и северния склон на планината. В условията на транселувиа-
лен геохимичен ландшафт дебелината на профилите надминава 6� ��m, ме- 
ханичният състав варира между песъчлив, през средно до тежко песъч- 
ливо-глинест, имат средно троховидна структура, включения от дреб-
ни до едри камъни, корени и силно кисела реакция на почвения разтвор 
(рН=3,�3–�,28). Почвообразуващите материали са пясъчници (южен склон) 
и диорити (северен склон).

Коефициентите на концентрация на елементите Zn, P� и Cr в кафявите 
планинско-горски почви спрямо средните съдържания на почви от фоновите 
райони на страната са съответно 1,79, 2,� и 1,�1. Единствено P� и Zn имат по-
високи съдържания и спрямо средните стойности за почвите от техногенните 
райони – 1,66 и 1,52 (табл. �, фиг. 1, 2 и 3).

Съществуват предходни изследвания, които представят разпределението 
и средното съдържание на изследваните микроелементи в различни кафяви 
горски почви в планински територии при разнообразие на почвообразуващи-
те литогеохимични условия (Пенин, Чолакова, 2��2; Чолакова, 2��5). Подхо-
дяща е съпоставката с усреднените съдържания на тези елементи в кафявите 
планинско-горски почви в България, както и с тези от планините в района на 
Искърския пролом, който е непросредствено граничен на планината Козница 
(табл. 5 и фиг. �.). 
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Таблица 5
Средно съдържание на тежки метали (mg/kg) в кафяви планинско-горски почви в планината

Козница, басейна на р. Искър в Стара планина (Чолакова, 2��5)
и в България ( Пенин, Чолакова, 2��2)

Ta��e 5
Avarage �eav�� meta�s ��ontent (mg/kg) in Cam�iso�s in Ko�nitsa mo�ntain,
Cam�iso�s in t�e Iskar river �asin in �a�kan mo�ntain (C�o�akova, 2��5)

and Cam�iso�s o�� ���garia (Penin, C�o�akova, 2��2)

Почви Mn C� Co Ni P� Zn Cr

Кафяви-горски – Козница 398,� 13,8 1�,8 22,6 6� 12� 6�,6

Кафяви-горски – басейн на
р. Искър в Стара планина 277� 56 17 37 �5 1�� 23

Кафяви горски - България 1258 37 17 �2 �� 97 96

Фиг. �. Геохимичен спектър на тежки метали в кафявите горски почви на България
(Пенин, Чолакова, 2��2), кафяви горски почви в басейна на р. Искър в Стара планина

(Чолакова,2��5) и кафяви горски почви в планината Козница

Данните от табл. 5 добре илюстрират подчертана концентрация на P� и 
Zn в почвите на Козница – те са съответно 1,5 и 1,2 пъти по-високи от сред-
ните за кафявите горски почви в страната. Съпоставени със средните съдър-
жания в планинските кафяви почви от басейна на р. Искър в Стара планина се 
открояват високите съдържания на P� и Cr – до 1,3 и 2,6 пъти повече.

Геохимичният спектър позволява да се отдели асоциация от два микрое-
лемента, които видимо се концентрират в почивте на Козница – P� и Zn. Съот-
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ветно техните КК са 3,75 и 1,�5. В това отношение те са по-близо до концен-
траците в почвите от басейна на р. Искър в едноименния пролом. Естественото 
съдържание на оловото в почви от фонови райони се наследява от почвообра-
зуващата скала. В случая се наблюдава подобно литогеохимично влияние, като 
се има предвид, че например в пясъчниците на проучения район съдържанията 
на елемента достига 35 mg/kg. Като цяло данните и КК на оловото са съпоста-
вими с тези за кафявите горски почви в страната и чужбина, като цяло средните 
съдържания на концентрация на този елемент в почвите на света се колебаят от 
2�–25 mg/kg до 7� mg/kg. (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Daviеs, 198�). 

Цинкът се отличава със съдържания по-близки до тези на останалите два 
сравянеми обекта. Откроява се по-високата концентрация на този елемент в 
почвите на изследвания район от Козница и почвите от басейна на р. Искър в 
неговия участък от пролома в сравнение с кафявите горски почви на страната. 
В пясъчниците и почвите, развити върху тях, обикновено съдържанията на  Zn 
се колебаят около 1�–3� mg/kg. Проучванията показват, че цинкът се адсорби-
ра и задържа в почвите, като причина за това се сочи способността на глинес-
тите минерали и органичното вещество да задържат елемента (Lindssa��, 1972). 
Съществуват два механизма за адсорбция: първият е в кисела среда, а втория- 
в алкална, който се разглежда, като хемосорбция и силно зависи от присъстви-
ето на органически лиганди (Peneva, 1976; �ada, A�d-E���atta�, 1978).

Манганът, медта и никелът се отличават с по-високи стойности на КР 
за почите на Козница, в сравнение с хрома и кобалта. Всички тези елементи, 
като цяло показват фонов характер. 

Интересно е да се проследи вертикалното (радиалното) разпределение 
на тези три елемента в различните почвени профили. Съдържането на P� в 
почвените хоризонти на кафявите почви в буковия пояс на южния склон на 
Козница варира между 1�6 и 128 mg/kg (табл.2). Наблюдава се увеличаване в 
дълбочина, като стойностите са по-високи дори и от максимално допустими-
те, които са 9� mg/kg за почви с рН < 6 (Наредба № 3, 2��8). 

Разпределението има обратен характер на това, установено за планин-
ско-ливадните почви, където най-високите концентрации са измерени в по-
върхностния хоризонт. Профилът е развит върху изветрителни материали на 
скалите на неподелената Петроханска теригенна група – преобладаващо пя-
съчници. Може да се предположи, че те са първоизточник на това повишено 
съдържание на елемента олово в лишен от антропогенна дейност район. Ди-
оритите на Петроханския плутон по северния склон на Козница обаче имат 
сравнително ниски съдържания на олово, защото кафявите почви, формирани 
върху тях, концентрират не повече от 2� mg/kg, което е в границите на сред-
ните фонови съдържания за страната. Малки и незначителни са разликите на 
съдържанията в дълбочина, където достигат 2� mg/kg.

Концентрацията на Zn в преходния хоризонт В е 256 mg/kg, като на дъл-
бочина около 6� ��m намалява до 1�6 mg/kg. Тези стойности са по-високи от 
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предохранителните норми (11� mg/kg) за почвите в страната, цинкът в пре-
ходния хоризонт надвишава и максимално допустимите (22� mg/kg). 

В кафявите горски почви по южния склон на планината има съдържание 
на цинк между 55 и 65 mg/kg, което ги определя като фонови. Вертикалното 
разпределение при тях се отличава с низходяща тенденция – постепенно на-
маляване на концентрациите в дълбочина на профила.

Кафявите горски почви върху диорити от буковия пояс на Козница имат 
малко по-високи съдържания на Cr от средните фонови за страната, като в 
дълбочина се доближават до средните на техногенните територии. Концен-
трациите се изменят от 7� до 75 mg/kg, което означава слаба радиална дифе-
ренциация и подчертано влияние на литогеохимичните особености на района. 
По южния склон съдържанията са под средните фонови за страната.

Хумусно-карбонатни почви са картирани в района на с. Дружево, в местност-
та Градището на 97� m н. в. Развити са върху доломити. Имат оформен чимов 
хоризонт до около 5 ��m дълбочина, след което той преминава в хоризонт АС. Поч-
вите са плитки – до �� ��m, отличават се с песъчливо-глинест механичен състав, в 
профила си имат включения от средни и едри корени, дребни камъни. От изслед-
ваните елементи по-специално внимание заслужават оловото и хромът (фиг. 2 и 3, 
табл. 3) Средното съдържане на олово е 1,16 пъти повече от средното за фоновите 
територии на страната, а това на хрома е 1,5 пъти над фоновите стойности и 1,2 
пъти повече от средното за почвите от техногенните райони на страната.

За разкриване на техногеохимичното въздействие е направен анализ на 
проба взета от насипище в район на уранова мина по р. Пробойница в източ-
ната част на Козница. Антропогенната форма има сравнително големи разме-
ри и проучванията показват, че материалите от насипщето по воден и възду-
шен път попадат в околните ПТК. Резултатът от анализа е отразен в табл.2.

В данните от този анализ личи асоциация от микроелементи (C�, Zn, Cr,Co, 
C�), чиито концентрации превишават съдържанията им в литосферата. Връзката на 
съдържанията на тези елементи с местните почви се осъществява, от една страна, 
като основа за почвообразуваща скала, а, от друга, като възможност за механично 
постъпване в повърхностните хоризонти и последващото включване в радиалното 
и латерано преразпределение на микроелементите в почвите. Проученията район 
е интересен по отношение на антропогенното въздействие върху съвременните 
ландшафти и изсква по-задълбочени и комплексни изследвания и анализи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почвено-геохимичното проучване на райони от Берковска планина и Козни-
ца показа наличието на асоциация от микроелементи, които се концентрират в 
почвена им покрика : Zn, P� и в известна степен Cr. Останалите елементи са с 
относително ниски съдържания, които се доближават до фоновите на страна-
та. В радиалното разпределение на елементите се наблюдава специфична гео-
химична картина, като в преобладаващите случаи за повечето микроелементи 
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то се обяснява с местното литогеохимично влияние. Получените резултати са 
съпоставими с други подобни за планинско-ливадните и кафяви горски почви 
в страната и чужбина. Трябва да се отбележи, че за пълното разкриване на ге-
охимичните особености на почвената покривка в двете планини е необходимо 
и изследване на подвижните форми на микроелементите – сорбирани, органо-
минерални и др. Получените резултати и направената интерпретация може да 
бъде използвана при установяването на местните почвено и ландшафтно-гео-
химични условия и изграждане на мониторингова мрежа с цел следене на със-
тоянието на почвите в района, които са най-важния индикатор на протичащите 
естествени и антропогенни процеси в ландшафтите на двете планини. 

Благодарности. Почвено-геохимичните изследвания бяха проведени 
благодарение на финансирането, получено от Университетския фонд „Научни 
изследвания“ по научни проекти от 2��9 и 2�1� г.

ЛИТЕРАТУРА

Авесаломова И.А. 1987. Геохимические показатели при изучение ландшафтов. Изд. МГУ.
Глазовская М. А. Н. С. Касимов. Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга 

природной среды. – Вест. МГУ, сер. Геогр., 1. М. Наука, 1987.
Кабата – Пендиас А., Х. Пендиас. 1989. Микроэлементы в почвах и растениях. М., Мир, �39 с.
Наредба № 3 за норми за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. 2��8. – ДВ бр. 71.
Пенин, Р. Геохимията на ландшафтите – ръководство за практически занятия. Изд. СУ, С. 1997.
Пенин, Р. 2��3. Геохимията на ландшафтите –приоритетно научно направление при разкриване и 

решаване на екологични проблеми. – В: Юбилеен сборник 3� години катедра ЛОПС, С.
Пенин, Р., З.Чолакова, 2��2. Съдържание на тежки метали в кафяви горски почви от избрани 

райони на България. – В: Сб. Науката, методиката и училището – конфликтни точки, сре-
щи и разминавания., Смолян.

Полинов, Б. Б. Избраные труды. М., 1956.
Чолакова, З. 2��5. Изследвания върху микрохимичния състав на кафяви планинско-горски поч-

ви в басейна на р. Искър в Стара планина. – В: Сборник доклади от Първа младежка 
научна географска конференция, 3–6 юни 2��5, В. Търново.

Daviеs, �.E. 198�. A���ied Soi� Tra��e E�ements. Jon� �i�e��&Son, Ne� York.
Konteva, M., Z. C�o�akova, R. Penin, N. Todorov. 2�1�. Contem�orar�� state o�� t�e �ands��a�es on t�e 

nort�ern s�o�e o�� t�e �erkovska ��anina mo�ntain. In: Pro��eedings o�� t�e Sixt� Internationa� 
Con��eren��e “G�o�a� C�anges and Regiona� Deve�o�ment”, 16–17 A�ri� 2�1�, Sofia, ���garia, 
Univ. Press, in �ress.

Lindssa��, �.L. 1972. Zin�� in soi�s and ��ant n�trition. Adv. Agron. 2�, 1�7.
Norris�, K. 1975. T�e geo���emistr�� and minera�og�� o�� tra��e e�ements. – In: Tra��e E�ements in Soi�-

P�ant-Anima� S��stem. A��ademi�� Press, Ne� York, 55.
Peneva, N., 1976 E����e��t o�� organi�� matter on �inkretention and �ia�i�it�� in t�e soi�. Pochvozn. 

Agrokhim.11, 1�.
Stan���ev, L., G���rov, G., Ma���ev, N. 1962. Co�a�t as a tra��e e�ement in ���garian soi�s. Izv. Centr. 

Nauch.Inst. Pochvoz.Agrotekh. “P�s�karov”, �.
�ada, K., A�d-E���atta� A. 1978. C�ara��teri�ation o�� �ink adsor�tion sites in t�o minera� soi�s.– Soi�.

S��i. P�ant. N�tr., 2�, �17.

Постъпила февруари 2011 г.



ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Книга 2 – ГЕОГРАФИЯ

Том 1��

ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI“

FACULTE DE GEOLOGIE ET GEOGRAPHIE
Livre 2 – GEOGRAPHIE

Tome 1��

139

ОЦЕНКА НА КЛИМАТИЧНИТЕ И ПОЧВЕНИТЕ УСЛОВИЯ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

НИНА НИКОЛОВА�,  АЛЕКСАНДЪР САРАФОВ2

1Катедра Климатология, хидрология и геоморфология,
2Катедра Ландшафтознание и опазване на околната среда,

Нина Николова, Александр Сарафов. ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПОЧВЕН-
НЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СУЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ЮЖНОЙ БОЛГАРИИ

Земледелие есть отрасл, который является уязвимым в результате деятельности кли-
матических и почвенных условий. Исходя из этого цель настоящего исследования это 
есть характеристика климатических и почвенных условий вне планинских территорий 
Южной Болгарии исходя из возможностей выращивания культурных растений. В ста-
тье использованы данны для среднемесячных температур воздуха и осадок в периоде 
1931–2��8 в 9 метеостанций, расположены вне планинских территориях Южной Болга-
рии. Сделана оценка почв трех районов: Пазарджишко – Пловдивский, Чирпанско – Ям-
болский и Кюстендильский. Исследованые территории являются одним из основных 
сельскохозяйственных территорий в Болгарии где природа в значительной мере измене-
на антропогенной деятельности и естественная растительность заменена сельскохозяй-
ственных растений. 

Ключевые слова: температура воздуха, осадки, почв, сельскохозяйственные культуры.

Nina Nikolova, Alexandar Sarafov. ASSESMENT OF CLIMATE AND SOIL CONDITIONS 
FOR CROP GRO�ING IN SOUTHERN �ULGARIA

Agri����t�re is t�e se��tor ��i��� is most v��nera��e to ���imati�� and soi� ��onditions. T�e 
��r�ose o�� t�e �resent st�d�� is to ���ara��teri�e t�e ���imati�� and soi� ��onditions in non-mo�ntaino�s 
areas o�� So�t�ern ���garia in t�e terms o�� o��ort�nities ��or gro�ing ��ro� ��ants. T�e data ��or 
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mont���� average tem�erat�res and rain��a�� ��or t�e �eriod 1931–2��8 ��rom nine �eat�er stations 
in non-mo�ntaino�s areas o�� So�t�ern ���garia are �sed ��or t�e resear���. T�e assessment 
o�� soi� is �ased on ��a�����ations ��or t�ree regions Pa�ard��ik–P�ovdiv, Yam�o�–C�ir�an and 
K���stendi�. T�e investigated territories are t�e main agri����t�ra� areas in ���garia, ��ere t�e 
environment is signifi��ant��� infl�en��ed ��� ant�ro�ogeni�� a��tivit�� and nat�ra� vegetation is 
re��a��ed ��� ��ro�s. 

Key words: air tem�erat�re, �re��i�itation, soi�s, agri����t�ra� ��ro�s. 

УВОД

Наблюдаваните в България промени на основните климатични елементи 
през периода на инструменталните измервания са в съответствие с глобални-
те климатични промени – като цяло се установява тенденция към повишаване 
на температурите на въздуха и понижаване на валежите. Резултатите от из-
следване на температурата на въздуха в България показват малки изменения в 
хода на годишните стойности. В повечето от случаите трендът е положителен 
или близък до �. От 1999 г. се наблюдават положителни стойности на годиш-
ните аномали на температурата, почти по цялата територия на страната, които 
са били най-високи през 2��� г. и 199� г. (Николова, Мочурова, 2�1�). 

Научните изследвания върху режима и многогодишните изменения на ва-
лежите в България показват тенденция към намаляване на валежните суми 
и засушаване в редица райони на страната. Александров (2��6) посочва три 
периода с по-продължителни и силни засушавания в България: 19�2–1913 г., 
19�2–1953 г. и 1982–199� г. През първия период сухите години са около 2� %, 
през втория те нарастват на около �� %, а през периода 1982–199� г. те са вече 
около 5� %. През периода 1931–2��5 г. екстремно сухите месеци са се проявя-
вали по-често от екстремно валежните месеци, което е най-ясно изразено през 
последните десетилетия (Niko�ova, 2��8).

Промените в температуратана въздуха, валежите, слънчева радиация, по-
чвена влажност и съдържанието на CO2 в атмосферата имат пряко значение 
за посевите. Директният и индиректен ефект на климата върху растенията 
може да бъде както позитивен, така и негативен. За едногодишните посеви 
повишението на температурата води до бързо развитие, но, от друга страна, 
може да намали добивите и да увеличи недостига на влага в почвата. Земе-
делието е отрасъл, който в най-голяма степен е уязвим от климатичните и 
почвените условия. Специализираните изследвания за България се отнасят 
глвано до дефиниране на измененията на основни климатични елементи, но 
са малко изследванията, които анализират въздействието на изменението на 
климата върху земеделските култури (Georgiev et a�., 1993, Ka�andjiev, 2��8, 
A�exandrov, 2��6). Неблагоприятните тенденции в изменението на основните 
климатични елементи може да има редица социално-икономически послед-
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ствия, като намаляване на добивите и доходите в отрасъла, по-висока цена на 
водата за напояване и др. 

Целта на настоящето изследване е да характеризира климатичните и поч-
вените условия в извънпланински територии от Южна България от гледна 
точка на възможностите за отглеждане на културни растения. За постигане на 
така поставената цел са решени две основни задачи: а – определени са тен-
денциите в многогодишните изменения на сезонните и годишните температу-
ри на въздуха; б – направена е оценка на почвите за отглеждане на земеделски 
култури, като са отчетени климатичните условия в изследваната територия. 

ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Климатичните условия са характеризирани по данни за температурата на 
въздуха и валежите, тъй като тези два елемента влияят в значителна степен 
върху развитието на земеделието, освен това лесно се измерват и за тях съ-
ществуват данни за достатъчно дълъг период от време. Използвани са данни 
за средномесечните температури на въздуха и валежи за периода 1931–2��8 г. 
от девет метеорологични станции, разположени в извънпланинските терито-
рии на Южна България (табл. 1). 

Таблица 1
Списък на използваните метеорологични станции

Метеорологична 
станция г.ш. г.д. н.м.в.

Кюстендил �2,17 22,�1 521

Казанлък �2,37 25,2� 382

Сливен �2,�2 26,19 26�

Карнобат �2,39 26,59 196

Хасково �1,56 25,33 191

Кърджали �1,39 25,22 2�1

Сандански �1,3� 23,19 193

Благоевград �2,�1 23,�6 �1�

Пловдив �2,�9 2�,�5 16�

Температурата на въздуха е оценена чрез осреднени данни за периода ап-
рил – октомври, който в изследваните станции се характеризира с температу-
ра на въздуха над 1� °С. Анализирани са и данни за продължителността на 
периодите с температура над �, 5, 1� и 15 °С, както и температурните суми за 
тези периоди. 
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На базата на средните месечни валежи са изчислени сезонни и годишни 
стойности. Сезоните се определени както следва: зима – декември, януари, 
февруари; пролет – март, април, май; лято – юни, юли, август и есен – септем-
ври, октомври, ноември. Климатичните условия за зимата нямат пряко влия-
ние върху развитието на културните растения, но се разглеждат в настояща-
та публикация, за да дадат по-пълна картина на климата в района. От друга 
страна, познаването на тенденциите в изменението на зимните валежи дава 
информация за възможностите за подхранване на реките и за почвеното ов-
лажнение. Анализират се и многогодишния ход на пространствено осредне-
ните стойности на валежите за периода април – октомври. 

Тенденциите в многогодишните изменения на температурата на въздуха 
и валежите са определени чрез линейна регресия. Анализът на многогодиш-
ните изменения е направен и чрез аномалиите на температурата на въздуха и 
валежите. Изчислени са аномалии на осреднениете данни за температура за 
периода април – октомври като разлика на стойностите за отделните години 
от средната за периода 1961–199�. Аномалиите на валежите са установени 
чрез отклоненията на сезонните валежи за всяка година като процент от съот-
ветния сезонен валеж за периода 1961–199� г. При валеж под 1��% от този за 
периода 1961–199�, годините се разглеждат като сухи, а при валеж над 1��% 
от нормата – валежни. В зависимост от стойностите на валежните аномалии 
са определени градации за сухите и валежни години, дадени в табл 2. 

Таблица 2
Класификация на годините според процентното отклонение на валежа

от климатичната норма

Валежни години P % от нормата Сухи години P % от нормата
Слабо валежни 1�1 – 125 слабо сухи 75 – 99

Средно валежни 126 – 15� средно сухи 5� – 75
Силно валежни > 151 силно сухи < 5�

Оценката на почвените е направена на базата на изчисления за три района 
от извънпланинската територия на Южна България: Пазарджишко-Пловдив-
ски, Чирпанско-Ямболски и Кюстендилски. Изследваните територии са едни 
от основните земеделски райони в България, където природната среда е зна-
чително повлияна от антропогенната дейност и естествената растителност е 
заменена с културни растения. 

За оценка на почвите в зависимост от изискванията на земеделските култури 
са сравнени оценките на  характерни почвени различия, разположени в непосред-
ствена близост до климатичните станции. Избрана е една зонална и една азонална 
почва, представителни за Южната ксеротермална зона. Наборът от характеристи-
ки, които са оценени, е съобразен с приетата Методика за работа по кадастъра на 
селскостопански земи (Петров и др., 1988). Условията на овлажнение се устано-



1�3

вят в Методиката с комплексния показател на Н. Иванов. Климатичните корекци-
онни коефициенти са уточнени от предварително разработени и приложени към 
методиката карти на агроклиматичните райони в България и коефициенти по 
пригодност за различни култури. Агроклиматичните райони са тези от легендата 
на „Карта на агроекологичните райони в България“ (Йолевски и др., 1982).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Температура на въздуха за периода април – октомври

Статистическите характеристики на температурата на въздуха за периода 
април – октомври показват, че средните температури варират между 16,5 °С 
(Казанлък) и 19,9 °С (Сандански) (табл. 3). Най-високите средни температури 
за периода са установени в Сандански (21,5 °С) и Хасково (2� °С), измерени 
съответно през 2��� и 1932 г. Най-ниската средна температура за периода ап-
рил – октомври е изчислена за 1997 г. в станция Пловдив – (13,7 °С). Според 
линейните регресионни уравнения, коефициентът на линейния тренд показва 
отрицателна тенденция в изменението на средните температури за април – ок-
томври за периода 1931-2��8 г. Според оценката на тренда, той е значим само 
в станциите Пловдив и Кюстендил (табл.) 3. 

Таблица 3
Статистически характеристики на средните температури на въздуха

за периода април – октомври (1931–2��8 г.) в избрани метеорологични станции

Метеорологична 
станция Средна Станд. 

откл. Макс. Година Мин. Година Тренд/1�/1� 
год.

Кюстендил 16,8 �,85 18,8 195� 1�,8 1976 -�,1�*
Казанлък 16,5 �,82 18,5 199� 1�,9 1959 -�,�3
Сливен 18,� �,8� 19,9 195� 15,3 1998 -�,�5
Хасково 18,� �,77 2�,� 1932 16,6 1976 -�,��
Кърджали 18,1 �,7� 19,7 199� 16,7 1933 -�,�2
Сандански 19,9 �,75 21,5 2��� 18,2 1959 �,�5
Пловдив 17,9 1,�8 19,� 195� 13,7 1997 -�,1�*

Осреднените за всички изследвани станции данни за температура на въз-
духа за периода април – октомври показват отрицателен, но близък до � тренд, 
който не е статистически значим. В хода на аномалиите на температурата на 
въздуха, изчислени като разлика от средната за периода 1961–199� г., може 
да се отделят три периода с положителни аномалии: 1931–1939, 19�5–195� и 
1999–2��8 г. На фона на общата слабо изразена негативна тенденция в изме-
нението на температурата, прави впечатление периода с позитивни аномалии 
през последното десетилетие (фиг. 1). 
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Фиг. 1 Аномалии на температурата за въздуха за южна България за периода април – октомври 

Изследваната територия се отличава със сравнително високо температур-
но ниво. В южните и източните части няма дни през годината с отрицателна 
температура на въздуха. Продължителността на безмразовия период е от 3�� 
до 365 дни (табл. �). Периодът на развитие на растенията на открито, с темпе-
ратура на въздуха над 1� °С, продължава от 193 дни в станция Казанлъкк до 
231 дни в Сандански, като температурната сума за този период е от 33�� до 
���� °С. Най-голяма е продължителността на периода с температура н авъз-
духа на 15 °С в станциа Хасково (158 дни), а най-малка в станция Казанлък 
(133 дни). Температурната сума за периода с температура на въздха над 15 °С 
варира от 255� °С в Казанлък до 318� °С в Хасково (табл. �).

Таблица �
 Продължителност на периодите с температура на въздуха над �, 5, 1� и 15 °С 

и температурни суми

Метеорологична 
станция Продължителност Температурна сума

Т > �°С°С Т > 5°С°С Т > 1�°С°С Т > 15°С°С Т > �°С°С Т > 5°С°С Т > 1�°С°С Т > 15°С°С

Кюстендил 3�6 259 2�1 1�� �11� 393� 35�� 273�
Казанлък 3���� 252 193 133 3935 37�5 33�� 255�
Сливен 365 27� 21� 155 �56� �3�� 3865 31��
Карнобат 365 26� 2�1 1�1 �16� 3955 351� 2765
Хасково 365 27� 215 158 �635 ��3� 3995 318�
Кърджали 365 277 211 155 �56� �3�� 385� 315�
Сандански 365 29� 231 171 5�75 �865 ���� 365�
Благоевград 365 275 212 155 �525 �31� 385� 27�5
Пловдив 35� 267 2�8 152 ��15 �23� 3795 3�9�

Източник: Климатичен справочник за НР България, т. 3., C. 1983
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Валежи

Валежните суми за април – октомври за периода 1931–2��8 г. варират 
от 279 mm (Сандански) до 377 mm (Казанлък). Най-високо валежи за април 
– октомври се установяват 19�1 г. в станция Казалък (731 ), следвани от 
тези през 1975 г. в Хасково (722 mm). Най-често максималните валежи за 
април – октомври са наблюдавани прз 7�-те години на ХХ в., табл. 5. Най-
ниските валежи са в границите на 93 mm (Сандански, 1993 г.) до 2�2 mm 
(Казанлък, 1965 г.). Най-често ниските валежи са регистрирани през 9�-те 
и 8�-те години на ХХ в. 

Коефициента на линейния тренд показва намаление на валежните суми за 
април – октомври през периода 1931–2��8 г. (табл. 5). 

Таблица 5
Статистически характеристики на валежните суми за периода април – ноември (1931–2��8)

в избрани метеорологични станции

Метеорологична 
станция Средна Станд. 

откл. Макс. Година Мин. Година Тренд/1�/1� 
год.

Кюстендил 36� 98,� 667 1937 168 198� -6,82

Казанлък 377 1�9,� 731 19�1 2�2 1965 -�,8�

Сливен 32� 99,2 697 1955 162 1996 -12,23

Карнобат 33� 96,3 61� 1972 128 19�5 -5,31

Хасково 3�5 11�,1 722 1975 162 1981 -�,72

Кърджали 359 117,3 657 19�� 155 19�5 5,51

Санданкси 279 86,8 517 1957 93 1993 -3,1�

Благоевград 317 92,1 572 1976 126 1993 -5,21

Пловдив 319 1�2,6 522 2��6 1�3 1988 1,8�

Осреднените за южна България стойности на аномалиите на валежните 
суми за периода април – октомври показват слебо изразена негативна тенден-
ция (фиг. 2). Като цяло преобладават годините с валежи под 1��% от средната 
за периода 1961–199� г. Положителни аномалии се наблюдават за отделни 
години от ��-те, 5�-те и 7�-те години на миналия век, както и след 2��2 г. 

Анализът на отклоненията на зимните валежи от средните за периода 
1961–199� г. показва, че силните засушавания (валежи под 5�% от нормата) 
са наблюдавани във всички изследвани станции от Южна България през 19�9, 
1959 (без станция Карнобат), 1976 (без Пловдив и Благоевград), 1989 (Плов-
див, 1988) 199� (без Хасково и Кърджали) и 1992 години. Със зимни валежи 
под 5�% от климатичната норма в отделни станции са били също 199�, 1999, 
2��1, 2��8 г.
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Фиг. 2. Аномалии на валежите за южна България за периода април – октомври

Пролетта се характеризира със силно засушаване през 193�/1935 г (изразе-
но най-добре в Задбалканските котловини и Сандански), 19�5 (19�7) г., 1968 г. 
(в Горнотракийската низина и Източните Родопи), 1986 и 2���–2��3 година.

Летните валежи са били под 5�% от климатичната норма през 1938, 19�6, 
195� (1952), 1965 (196�) година. Силно засушаване е наблюдавано в отделни 
станции през 197� или 1985 (1987) година, а след 199� г. до края изследвания 
приод в почти всички изследвани станции летните валежи са били под 5�% от 
средните за 1961–199� г. в най-малко 2–3 години. С най-засушливи лета след 
199� г. се характеризират станциите Сливен, Пловдив и Благоевград. 

През есента силно засушаване с валежи под 5�% от климатичната норма 
е наблюдавано в почти всички изследвани през 1932, 19�8 и 1986 години. В 
западните и югозападни части на изследваната територия силно есенно засу-
шаване е наблюдавано и през 1965 и 1969 година. Есенното засушаване през 
1992 г. е добре изразено в Задбалканските котловини. С най-сухи есени от 
последните години се очертават 2��� и 2��1 година. 

Аномалиите на годишните валежи показват отсъствие на силно сухи 
години в повечето изследвани станции. Това в известна степен може да се 
обясни и с по-голямото изглаждане при осреднение на изходните данни. Като 
силно засушливи се проявяват есените на 2��� (в Сливен, Благоевград и Сан-
дански), 1992, 1993 (Сандански) и 19�5, 195� г. (Пловдив). 

ОЦЕНКА НА ПОЧВИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КУЛТУРИ

Оценената ливадна солонцова незонална почва е от землището на Бе-
лозем, Пловдивско и е представителна за условията в ІV8 – Пазарджишко-
Пловдивски район. Най-високият почвен бал (9�) (табл. 6) е за люцерната, а 
най-ниския (53) е за картофи. Засоляването е определящо за придобиването 
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на крайно ниски бонитетни числа за повечето наблюдавани култури. Наред с 
това ниската влагоосигуреност и значителната изпаряемост са също неблаго-
приятни. Дефицитът в баланса на атмосферно овлажнение налага напояване. 
Установената десета категория земя е най-ниската.

Таблица 6
Извлечение от почвената база данни на ИП „Пушкаров“ и оценка

на ливадни смолници в землището на Белозем

Община Изследване
в М 1 : х Землища на картния лист Легенден

№ Почва

Раковски 1:1���� Белозем Н.В. – 12�,район ІV8, осиг.75%V8, осиг.75%8, осиг.75% 27 Ливадни солонци

Физична 
глина в

орницата %

Физична 
глина в

подорни-
цата %

Мощност 
на хумус-
ния хори-
зонт ��m

Мощност 
на почвения 
профил ��m

Текстурен
коефици-

ент

�H
в H2O

Хумус
%

Ниво на 
подпочве-

ните
води ��m

�9 5� 25 1�� 1.2 8,5 1,2 >6��

Климатични корекционни коефициенти за:

пшеница царевица ориз соя слънчо-
глед

захарно 
цвекло

ориент. 
тютюн

едрол. 
тютюн памук

влак-
нодаен 

лен
домати

�,9 �,666 �,9 �,7 �,6 �,65 � �,7 �,8 �,2 �

Климатични корекционни коефициенти за:

пипер картофи люцерна
пасища 

и ливади ябълки круши сливи праскови
чере-
ши

мали-
ни лозя

� �,2 �,8 �,6 �,9 �,9 �,8 �,9 �,8 �,� �

Полски бонитетни числа за:

пшеница царевица ориз соя слън-
чоглед

захарно 
цвекло

ориент. 
тютюн

едрол. 
тютюн памук

влак-
нодаен 

лен
домати

86 82 7� 7� 8� 8� �2 8� 9� 72 86

Полски бонитетни числа за:

пипер картофи люцерна
пасища 

и ливади ябълки круши сливи праскови череши
мали-

ни лозя
8� 53 9� 9� 85 83 83 5� 7� 68 87

Среден агрономически бал Бонитетна категория

79 1�
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Анализирайки резултатите от получените почвени балове (табл. 7) дости-
гаме до становището, че излужената смолница е много добра за осъществя-
ване на земеделска практика. Най-високият бал (почти максимален) в IV9 ра-
йон – Чирпанско-Ямболски е за слънчоглед – 99. Най-ниският – за лозя – 68, 
относително не е толкова нисък. Потенциалните възможности на климата за 
селско стопанство на двата района са почти еднакви, но почвите тук създават 
много по-добри условия за използване на влагата от есенно-зимните валежи.

Таблица 7
Извлечение от почвената база данни на ИП „Пушкаров“ и оценка на излужена смолница в 

землището на Ябълково

Община Изследване
в М 1 : х Землища на картния лист Легенден

№ Почва

Димитр. 1:1���� Ябълково Н.В. – 15�, район ІV9, осиг. 75% � Излужена
смолница

Физична
глина

в орницата %

Физична
глина в под- 
орницата %

Мощност на
хумусния

хоризонт ��m

Мощност на
почвения 

профил ��m

Текстурен
коефициент

�H
в H2O

Хумус
%

Ниво на 
подпоч-
вените

води ��m
68 72 8� 12� 1,1 6,3 2,� >6��

Климатични корекционни коефициенти за:

пшеница царевица ориз соя слън-
чоглед

захарно 
цвекло

ориент. 
тютюн

едрол. 
тютюн памук

влак-
нода-
ен лен

домати

�,9 �,666 �,95 �,7 �,6 �,65 � �,9 �,9 �,2 �

Климатични корекционни коефициенти за:

пипер картофи люцерна пасища 
и ливади ябълки круши сливи прас-

кови
чере-
ши

мали-
ни лозя

� �,2 �,8 �,6 �,9 �,9 �,75 �,9 �,8 �,� �

Полски бонитетни числа за:

пшеница царевица ориз соя слън-
чоглед

захарно 
цвекло

ориент. 
тютюн

едрол. 
тютюн памук влакно-

даен лен домати

93 91 78 61 99 82 33 92 96 86 9�

Полски бонитетни числа за:

пипер картофи люцерна пасища 
и ливади ябълки круши сливи прас-

кови
чере-
ши

мали-
ни лозя

9� 72 88 92 92 88 92 8� 68 92 68

Среден агрономически бал Бонитетна категория
69 �
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Сравнението с оценката на канеленовидна смолница от ІV2 –Кюстендил-
ски район показва, че и тук като субстрат почвата е добра за осъществяване 
на земеделска дейноост (табл. 8). Максималните балове са между 97 (макси-
мален) за пшеница и (минимален) 5� за ориенталски тютюн. Количеството на 
годишните валажи е по-голямо и голяма част от тях падат през вегетационния 
период. Общите продуктивни възможности на тези земи ги определя към бо-
нитетната група на „средни земи“, за раззлика от предишните две, които са в 
групата на „добри земи“.

Таблица 8
Извлечение от почвената база данни на ИП „Пушкаров“ и оценка

на канеловидна смолница в землището на Дупница

Община Изследване
в М 1 : х Землища на картния лист Легенден

№ Почва

Дупница 1:1���� Н.В. – 5��, район ІV2, осиг. 75% 3 Канеленовидна смолница

Физична 
глина в

орницата 
%

Физична 
глина в

подорни-
цата %

Мощност на
хумусния 

хоризонт ��m

Мощност на
почвения 

профил ��m

Текстурен
коефици-

ент

�H
в H2O

Хумус
%

Ниво на под-
почвените
води ��m

56 62 5� 7� 1.3 5.8 2.2 >6��

Климатични корекционни коефициенти за:

пшеница царевица ориз соя слън-
чоглед

захарно 
цвекло

ориент. 
тютюн

едрол. 
тютюн памук влакно-

даен лен домати

� �.833 �,2 �,75 �,6� �,75 �,8 �,7 �,5 �,65 �

Климатични корекционни коефициенти за:

пипер картофи люцерна пасища 
и ливади ябълки круши сливи прас-

кови
чере-
ши малини лозя

�,9 �,65 �,8 �,7 �,7 �,7 �,8 �,6 �,8 �,7 �

Полски бонитетни числа за:

пшеница царевица ориз соя
слън-
чоглед

захарно 
цвекло

ориент. 
тютюн

едрол. 
тютюн памук

влакно-
даен 
лен домати

97 93 - 9� 97 9� 5� 9� 96 92 96

Полски бонитетни числа за:

пипер картофи люцерна пасища 
и ливади ябълки круши сливи прас-

кови
чере-
ши малини лозя

96 8� 86 93 92 88 92 8� 68 88 66

Среден агрономически бал Бонитетна категория

65 �
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на извършените анализи може да се направят следните изводи:
1. Изследваната територия се отличава със сравнително високо темпера-

турно ниво. В значителен брой от изследваните станции през цялата година не 
се наблюдават дни с отрицателни температури на въздуха. На фона на общата 
слабо изразена негативна тенденция в изменението на температурата, през 
последното десетилетие се наблюдава сравнително добре изразен период с 
позитивни аномалии на температурата за април – октомври. 

2. Многогодишния ход на сезоннните валежи показва, че относително 
неблагоприятни за земеделието в извънпланинските територии на Южна Бъл-
гария са ��-те, края на 8�-те и началото на 9�-те години на ХХ в., когато се 
е наблюдавало засушаване. По-продължително е засушаването през втория 
период. Като сухи години се открояват също 2��� и 2��3 г.

3. Потенциалните възможности на климата за селскостопанство в Пазар-
джишко-Пловдивски и в Чирпанско-Ямболски район са почти еднакви, но 
почвите във втория район създават много по-добри условия за използване на 
влагата от есенно-зимните валежи. 

�. Според продуктивните възможности почвите в Пазарджишко-Пло-
вдивски и Чирпанско-Ямболски район се отнасят към бонитетна група „до-
бри земи“, докато общите възможности на земите в Кюстендилкия ройон ги 
определя към към бонитетната група на „средни земи“.

Благодарности. Изследването е финансирано от Университетски фонд „Научни изслед-
вания“ по проект „Агрометеорологично засушаване в извънпланинската част на южна Бълга-
рия“, договор N �63 / �7.��.2�1�.
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Никола Тодоров, Мимоза Контева.  СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЛАНДШАФ-
ТОВ БЕРКОВСКОЙ ПЛАНИНЫ И КОЗНИЦЫЫ

Ландшафты  этих гор типичны в Старопланинской горной цепи. После проведен-
ных предварительных и полевых исследований была изготовлена классификационная 
система и составлена ландшафтная карта в масштабе 1: 5����. Проанализована гори-
зонтальная структура и основные процессы динамики ландшафтов. Выяснены различия 
вертикальных структур ландшафтов .Определены особенности уязвимых ПТК. Данное 
исследование послужит при раскритии ресурсного потенциала и выяснению экологичес-
ких проблем в горах Берковская и Козница.

Ключевые слова: горизонтальная и вертикальная структура ландшафтов, ландшафт-горизонтальная и вертикальная структура ландшафтов, ландшафт-оризонтальная и вертикальная структура ландшафтов, ландшафт-
ная карта, уязвимые ПТК (природно-териториальние комплексы).(природно-териториальние комплексы).

Nikola Todorov, Mimisa Konteva. MODERN  LANDSCAPE STRUCTURE OF  �ERKOVS-
KA PLANINA AND KOZNICA

Lands��a�es in t�ese mo�ntains are t���i��a� ��or t�e Stara ��anina ���ain. A��ter ����fi�ed �re-
�iminar�� and fie�d resear���es, a ���a��i��fi��ation s��stem �as made and �ands��a�e ma� o�� s��a�e 
1:5���� �as ��om�osed. Hori�onta� str���t�re and t�e main �ro��esses o�� t�e d��nami�� o�� t�e  
�ands��a�es �ere ana���sed. Di����ere��es o�� t�e verti��a� str���t�res o�� t�e �ands��a�es in t�e t�ree 
t���es o�� mo�ntain �ands��a�es �ere ���eared. Pe����iarities o�� t�e v��nera��e nat�ra� territoria� 
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��om��exes are determined. T�is ex��oration �i�� �ork �i�� o�en t�e nat�ra� reso�r��e �otentia� 
and ���eare  t�e e��o�ogi��a� �ro��ems in t�e mo�ntains �erkovska I Ko�ni��a.

Key words: �ori�onta� and verti��a� �ands��a�e str���t�re, �ands��a�e ma�, v��nera��e nat�ra� 
territoria� ��om��exes.

УВОД 

Целта на настоящото проучване е изясняване хоризонталната и верти- е изясняване хоризонталната и верти-изясняване хоризонталната и верти-
кална структура на ландшафтите и промените, станали за почти 3�-годишен ландшафтите и промените, станали за почти 3�-годишен, станали за почти 3�-годишен станали за почти 3�-годишен почти 3�-годишен 3�-годишен 
период. Съставена е класификационна система и ландшафтна карта в мащаб и ландшафтна карта в мащаб 
1:5����, анализирана е вертикалната структура на ландшафтите. Промените в  анализирана е вертикалната структура на ландшафтите. Промените в. Промените в Промените в 
състоянието на ландшафтите за периода 1981– 2�1� г. се базират на съпоставя-1� г. се базират на съпоставя- г. се базират на съпоставя-съпоставя-
не резултатите от изследвания на А. Велчев и др. (1981) и Контева (1992) изследвания  на А. Велчев и др. (1981) и Контева (1992) А. Велчев и др. (1981) и Контева (1992) Велчев и др. (1981) и  Контева  (1992) с 
резултатите от теренните наблюдения, проведени през периода 2��9–2�1� г.

Приложени са методи на картиране и картографиране  и ландшафтно-ге-
офизични методи. 

Обхватът на изследваната територия е следният:ът на изследваната територия е следният: на изследваната територия е следният: е следният:
Северна граница – по линията свързваща с. Дълги дел – с. Черешовица 

–гр. Берковица – с. Бързия – с. Спанчевци – с. Заножене – гр. Вършец. Из- Бързия – с. Спанчевци – с. Заножене – гр. Вършец. Из-Бързия – с. Спанчевци – с. Заножене – гр. Вършец. Из- Спанчевци – с. Заножене – гр. Вършец. Из-Спанчевци – с. Заножене – гр. Вършец. Из-
точна граница – по Бяла река – Дружевска седловина – р. Манастирски дол, 
ляв приток на Пробойница. Южна граница – р. Пробойница – граница между Пробойница – граница междуПробойница – граница между 
Козница и Понор (маркирана от смяната на скалната основа – седиментни– седиментниседиментни 
безкарбонатни с карбонатни скали) – Горния връх, на юг от в. Градище, се-
верно от в. Китка, в Берковска планина– северно от увалите Етрополе, Тръса 
и от Калено връх. Западна граница – държавната със Сърбия – от в. Чука до в. 
Змиянец и по долината на Дългоделска Огоста.

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТИТЕ

След провеждане на теренна работа, използване на картографски матери-
али – топографски карти в М 1:5� ���, геоложки карти 1:1�� ��� и 1:5� ���,и карти 1:1�� ��� и 1:5� ���, карти 1:1�� ��� и 1:5� ���,и 1:1�� ��� и 1:5� ���, 1:1�� ��� и 1:5� ���, 
материали от Горско стопанство – гр. Берковица, сателитни снимки от 2�1� г.Горско стопанство – гр. Берковица, сателитни снимки от 2�1� г.орско стопанство – гр. Берковица, сателитни снимки от 2�1� г. 
(Goog�e ma�s), почвен атлас на България и др., беше съставена ландшафтна кар-Goog�e ma�s), почвен атлас на България и др., беше съставена ландшафтна кар- ma�s), почвен атлас на България и др., беше съставена ландшафтна кар-ma�s), почвен атлас на България и др., беше съставена ландшафтна кар-), почвен атлас на България и др., беше съставена ландшафтна кар-
та в М 1:5� ���, която в настоящата статия е представена в намален и генера-, която в настоящата статия е представена в намален и генера-
лизиран вариант (фиг. 1). Използвана е 5-рангова класификационна система.. Използвана е 5-рангова класификационна система. 
Диагностичните критерии за всяко отделно таксономично ниво са следните:

Клас – макрорелеф.
Тип – хидроклиматични условия.
Подтип –хипсометричен пояс и доминантна растителност.
Род – морфогенетични процеси  и растителен пояс.
Вид – мезоформи на релефа, скална основа, почвен вид, растителна 

формация
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Фиг. 1. Ландашфти на Берковска планина и Козница
Fig. 1. Lands��a�es o�� �erkovska mo�ntain and Ko�ni��a

Висшите таксони са съобразени с ландшафтна карта на България (Велчев, 
Тодоров, Беручашвили, 1991). Мащабът на изследването наложи скалите да бъ-
дат групирани по следния начин: А – кристалинни скали (базични вулканити, 
диорити, гранитпорфирити, андезити, дацити, шисти и др.); Б – споени седи-
ментни безкарбонатни скали (пясъчници, конгломерати, аргилити, брекчи); В 
– карбонатни седиментни скали (варовици, доломитни варовици, доломити); Г 
– неспоени наслаги (делувий, пролувий, колувий – блокове, валуни, чакъли).

Класификация на ландшафтите в планините Берковска и Козница
Клас. Планински ландшафти.
Тип І. Високопланински  студени хумидни ливадни и храстови. 
Подтип А. Субалпийски ливадни и храстови.
Род 1. Периглациални с тревно-храстова растителност.
Вид:
1а – денудационни на кристалинни скали върху планинско-ливадни поч-

ви с ливади и храсти;
1б – денудационни на кристалинни скали върху планинско-торфениститорфенисти 

почви и хигрофитна ливадна растителност;
1в – ерозионно-денудационни на кристалинни скали с планинско–ливад-

ни почви и ливадно-храстова растителност;
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1г – денудационни на споени безкарбонатни скали с планинско-ливадни 
почви и ливадно-храстова растителност;

1д – ерозионно-денудационни на кристалинни скали с планинско-торфе-торфе-
нисти почви и хигрофитна ливадна растителност; почви и хигрофитна ливадна растителност;

1е – ерозионно-денудационни на седиментни скали върху планинско-тор-тор-
фенисти почви и хигрофитна ливадна растителност; почви и хигрофитна ливадна растителност;

1ж – ерозионно-денудационни на седиментни скали с планинско–ливад-
ни почви и ливадно-храстова растителност.

Тип ІІ. Планински студено умерени хумидни.
Подтип Б. Високопланински иглолистни горски.
Род 2. Ерозионно-денудационни със смърчови гори.
Вид:
2а – ерозионно-денудационни на кристалинни скали с планинско-горски 

тъмноцветни почви и смърчови гори;
2б – ерозионно-денудационни на седиментни скали с планинско-горски 

тъмноцветни почви и смърчови гори.

Тип ІІІ.Планински умерени хумидни.
Подтип В. Среднопланински широколистни горски
Род 3. Ерозионно-денудационни с букови гори
Вид:
3а – ерозионно-денудационни на кристалинни скали и кафяви горски 

почви с букови гори;
3б – ерозионно-денудационни на седиментни скали и кафяви горски поч-

ви с букови гори;
3в – денудационни върху седиментни скали с кафяви вторично затревени 

почви и вторични ливади;
3г – ерозионно-денудационни на карбонатни скали и кафяви горски поч-

ви с букови гори;
3д – денудационни на карбонатни скали с кафяви вторично затревени 

почви и вторични ливади;
3е – денудационни на кристалинни скали с кафяви вторично затревени 

почви и вторични ливади;
3ж – ерозионно-денудационни върху кристалинни скали с кафяви вторич-

но затревени почви и вторични ливади;
3з – ерозионно-денудационни върху карбонатни скали с кафяви вторично 

затревени почви и вторични ливади;
3и – ерозионно-денудационни върху седиментни скали с кафяви вторич-

но затревени почви и вторични ливади;
3к – денудационни върху кристалинни скали с кафяви горски почни и 

букови гори;
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3л – денудационни върху карбонатни скали с кафяви горски почви и бу-
кови гори;

3м – ерозионно-денудационни върху карбонатни скали с кафяви горски 
почви и изкуствени иглолистни гори.

Род 3К. Карстови с тревно-храстова растителност.
Вид:
3Ка – окарстени денудационни заравнености с рендзини и тревно-храс-

това растителност.
Подтип Г. Среднопланински смесени гори.
Род 4. Ерозионно-денудационни с буково-елово-смърчови гори.
Вид:
�а – ерозионно-денудационни на кристалинни скали с кафяви горски поч-

ви и буково-елови гори;
�б – ерозионно-денудационни на седиментни скали с кафяви горски поч-

ви и буково-елови-смърчови гори.

Тип ІV. Планински топлоумерени семихумидни. семихумидни.
Подтип Д. Нископланински със смесени широколистни гори.
Род 5. ерозионно-денудационни със смесени широколистни гори – габър, 

горун, липа и др.
Вид: 
5а – ерозионно-денудационни със седиментни скали със сиви горски поч-

ви и широколистни гори;
5б – ерозионно-денудационни на кристалинни скали и сиви горски почви 

и широколистни гори;
5в – денудационни на кристалинни скали със сиви горски почви и широ-

колистни гори; 
5г – ерозионно-денудационни на кристалинни скали със сиви горски поч-

ви и вторични ливади;
5д – ерозионно-денудационни и карстови със смесени широколистни 

гори и рендзини;
5е – ерозионно-денудационни на седиментни скали със сиви горски поч-

ви и вторични ливади.
Род 6. Подножни със смесени широколистни гори.
6а – ерозионно-денудационни на кристалинни скали със сиви горски поч-

ви и вторични ливади;
6б – ерозионно-акумулативни с алувиално-делувиални отложения с делу-

виални почви и вторична тревно-храстова растителност;
6в – ерозионно-акумулативни с алувиално-делувиални отложения с делу-

виални почви и широколистни гори.
В изследваните планини преобладават транселувиалните ландшафти, 

следвани от елувиални и елувиално-акумулативни.
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Типът І Субалпийски ливадни и храстови ландшафти включва 1 подтип, 
1 род и 7 вида ландшафти. Денудационните ландшафти са формирани върху 
различни скали напр. кристалинни скали при върховете Ком, Малък Ком в Бер- напр. кристалинни скали при върховете Ком, Малък Ком в Бер- кристалинни скали при върховете Ком, Малък Ком в Бер-кристалинни скали при върховете Ком, Малък Ком в Бер-ристалинни скали при върховете Ком, Малък Ком в Бер- при върховете Ком, Малък Ком в Бер- върховете  Ком, Малък Ком в Бер-
ковска планина – вид 1а, върху седиментни скали – от в. Чамляку до Крушачкивид 1а, върху седиментни скали – от в. Чамляку до Крушачки върху седиментни скали – от в. Чамляку до Крушачкивърху седиментни скали – от в. Чамляку до Крушачки седиментни скали – от в. Чамляку до Крушачки 
връх по билото на Козница (вид 1г). Върху фрагментите от билното денудаци-
онно ниво се е запазил едропесъчлив елувий с голяма дебелина от грусирал 
гранит до 1,5–2 m поради малките действителни наклони от 3–6 до 7–8°. Поч-m поради малките действителни наклони от 3–6 до 7–8°. Поч- поради малките действителни наклони от 3–6 до 7–8°. Поч-
вите са с над �,5 m дебелина и А хоризонт е 2�–25 ��m. При метаморфните скалиm дебелина и А хоризонт е 2�–25 ��m. При метаморфните скали дебелина и А хоризонт е 2�–25 ��m. При метаморфните скали��m. При метаморфните скали. При метаморфните скали 
за разлика от масивните са формирани тесни билни нива с по-големи наклони 
– 9–12°. Изветрителната кора и почвите са по-плитки. Някои върхове се издигат Някои върхове се издигатНякои върхове се издигат 
с 1��–3�� m над билното денудационно ниво и имат характер на твърдици.m над билното денудационно ниво и имат характер на твърдици. над билното денудационно ниво и имат характер на твърдици.билното денудационно ниво и имат характер на твърдици. и имат характер на твърдици.

Специфичен вид ландшафти са денудационнните на кристалинни скали 
върху планинско-торфени почви с хигрофитна ливадна растителност (1б) – водо-
дела между реките Гинска и Алачушка. Обширната и слабо денивелирана ини-
циална повърхнина на юг от Комовете създава условия за образуване на извори 
с целогодишен режим. Подпочвените води в дебелия елувий благоприятстват 
механичната суфозия през топлата част от годината и образуване на суфозионнисуфозия през топлата част от годината и образуване на суфозионни през топлата част от годината и образуване на суфозионни 
падини. През студената част от годината в пониженията и плоските долинки 
задълго се задържа снегът, което води до образуване на крионивални понижения 
(изворните части на Алачушка, Гинска, югоизточно от Клисурски соват). В тези 
понижения в резултат на двата морфогенетични процеса са възникнали блатни 
преовлажнени ландшафти. Овлажнението тук е атмосферно, подпочвено и на-
течно. Почвите са слабо торфенисти (Um�roso�s, �isti��, U��s) с глинесто-песък- (Um�roso�s, �isti��, U��s) с глинесто-песък-Um�roso�s, �isti��, U��s) с глинесто-песък- с глинесто-песък-
лив механичен състав и слабо уплътнени. Доминантни видове са торфен мъх, 
дзука, блатняк, черна боровинка, парнасия, пушица и др. Височината на тревна-
та покривка е от 15–2� до ��–5� ��m с проективно покритие от 85 до 1�� %. При��m с проективно покритие от 85 до 1�� %. При с проективно покритие от 85 до 1�� %. При 
малки наклони подобни ландшафти има и в горното течение на р. Гинска и юго-
западно от в. М. Ком – видове 1д, 1е. Пример за този вид ландшафти е описан на Пример за този вид ландшафти е описан наПример за този вид ландшафти е описан на 
1757 m н. в. на вододела между реките Гинска и Височка. За него е характернаm н. в. на вододела между реките Гинска и Височка. За него е характерна н. в. на вододела между реките Гинска и Височка. За него е характернаЗа него е характерна 
торфениста почвата с плътна чимова тревна покривка, представена от ежова гла-почвата с плътна чимова тревна покривка, представена от ежова гла-очвата с плътна чимова тревна покривка, представена от ежова гла- с плътна чимова тревна покривка, представена от ежова гла- представена от ежова гла-представена от ежова гла-
вица, картъл, власатки и др. Храстите са с височини около 6� ��m, преобладава Храстите са с височини около 6� ��m, преобладава��m, преобладава, преобладава 
сибирската хвойна, разпространена е и малината, боровинка, по-малко връшняк. 
Ерозионно-денудационни ландшафти са разпространени по южния склон на в. 
Камарата, източно от в. Сребрен, южно и северно от в. Ком, северно и източно 
от м. Клисурски соват в Берковска планина и северно от в. Чамляку, СЗ от Тодо-
рини кукли до в. Скацалата в Козница (1в, 1ж). Формирани са силно каменис-
ти планинско-ливадни почви със зачимен А х-т и дълбочина 3�–�� ��m. Поради��m. Поради. Поради 
киселите почвообразуващи скали рН е около �. Голямо е участието на корени в 
почвения профил. Растителността е коренна – храсталаци от клек и производна-
психрофитни и мезофилни храстови и тревни видове (Бондев, 1991). От първата 
се е запазила една асоциация западно от вр. М. Ком – по северните и по южните 
склонове. От втората – полевица, картъл, ливадина, власатка от житните, детели-житните, детели-итните, детели-
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на от бобовите, острица и светлика от киселите, мащерка, миши уши, връшняк ибобовите, острица и светлика от киселите, мащерка, миши уши, връшняк иобовите, острица и светлика от киселите, мащерка, миши уши, връшняк и 
др. от разнотревните. От храстите доминират сибирска хвойна, червена и чернаразнотревните. От храстите доминират сибирска хвойна, червена и чернаазнотревните. От храстите доминират сибирска хвойна, червена и черна 
боровинка, малина. Височината на клека е от 1 до 2–2,5 m.m.. 

Северно от в.Тодорини кукли – на горна граница на гората в диапазонаеверно от в.Тодорини кукли – на горна граница на гората в диапазонано от в.Тодорини кукли – на горна граница на гората в диапазонаот в.Тодорини кукли – на горна граница на гората в диапазона на горна граница на гората в диапазонагорна граница на гората в диапазонав диапазона 
175�–178� m н. в., смърчът е представен от единични екземпляри с проектив-m н. в., смърчът е представен от единични екземпляри с проектив- н. в., смърчът е представен от единични екземпляри с проектив-ът е представен от единични екземпляри с проектив- с проектив-проектив-
но покритие �,3 и височина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7 покритие �,3 и височина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7 �,3 и височина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7�,3 и височина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7 и височина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7 височина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7очина до 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7 8 m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7m. Доминират храсти от хвойна, малина с �,7 Доминират храсти от хвойна, малина с �,7Доминират храсти от хвойна, малина с �,7хвойна, малина с �,7 с �,7�,7 
покритие и височина 1–1,2 m, боровинка. Тревната покривка има ограничено и височина 1–1,2 m, боровинка. Тревната покривка има ограниченовисочина 1–1,2 m, боровинка. Тревната покривка има ограниченоочина 1–1,2 m, боровинка. Тревната покривка има ограничено1–1,2 m, боровинка. Тревната покривка има ограниченоm, боровинка. Тревната покривка има ограничено, боровинка. Тревната покривка има ограниченоТревната покривка има ограничено 
разпространение  и е от житни видове, растящи между хвойната и боровин-  между хвойната и боровин-та и боровин- и боровин-
ката. Тези ПТК са развити върху планинско-ливадна почва (Um�roso�s, ort�i��,та. Тези ПТК са развити върху планинско-ливадна почва (Um�roso�s, ort�i��,ланинско-ливадна почва (Um�roso�s, ort�i��,Um�roso�s, ort�i��,, ort�i��,ort�i��,, 
U��s) с дебелина до 1 m (фиг. 2 петата колона).) с дебелина до 1 m (фиг. 2 петата колона). с дебелина до 1 m (фиг. 2 петата колона).дебелина до 1 m (фиг. 2 петата колона). до 1 m (фиг. 2 петата колона).m (фиг. 2 петата колона). (фиг. 2 петата колона).
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Фиг. 2. Характерни типове вертикални  структури на Козница и Берковска планина
А – Аеромаси; Pt – транспортно-скелетни органи на дървесно-храстовите растения; ��m – 

мезофилни листа на дървесн-храстовите растения; �m – иглолистни листа; im – листа на тревните 
видове; ig – генеративни органи; M� – мортмаси; Md�� – мортмаса от изсъхнали стволове; L – 
литомаси; Ssa – лекопесъчливо глинеста почва; Sss – средно-песъчливо-глинести; Ps – корени; 
Hs – хидромаси; S� – пясък

Fig. 2. C�ara��teristi�� t���es o�� t�e verti��a� str���t�re o�� �ads��a�es o�� Ko�ni��a and �erkovska mo�ntain
A – Airmasses; Pt – trans�ort-ske�eton organs o�� t�e tree-s�r���er�� ��ants; ��m – meso��iti�� 

ann�a� �ea�� o�� t�e tree-s�r���er�� ��ants; �m - Pine need�es; im – �ea�� and stems o�� t�e drass ��ants; 
ig – generative organs; M� – mortmass; Md�� – mortmass ��rom dr�� stems; L – �it�omass; Ssa 

– �ig�t��� �oam �edomasses; Sss – medi�m sand��-���a��; Ps – root; Hs – �idromasses; S� – sand��
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В този род ландшафти характерните мезоформи на релефа са скалните 
твърдици, каменни морета и рози, сипеи, които допринасят за усложняване 
морфологичната структура на ландшафтите, т. е. хоризонталната структура 
на локално ниво.

Последните 2–3 години е налице по интензивно въздействие върху су-
балпийските  ландшафти в Козница в сравнение с Берковска планина поради 
брането на горски плодове – малини и боровинки, и по-големият туристиче-
ски поток към близките селища – Вършец, Лакатник и  участъка от маршрута 
Ком –Емине на  изток от Петрохан.

Типът ІІ Планински студено умерени хумидни ландшафти включва 1 под-
тип, 1 род и 2 вида. Ерозионно-денудационни ландшафти със смърчови гори 
и планинско-горски тъмноцвенти почви (Cam�iso�s, ��mi��, CMd) върху крис-Cam�iso�s, ��mi��, CMd) върху крис-, ��mi��, CMd) върху крис-��mi��, CMd) върху крис-, CMd) върху крис-CMd) върху крис-) върху крис-
талинни скали са формирани северно от Ком, около х. Ком, по долините на 
р. Шабовица, Зла бара, Средна бара, източно от Тодорини кукли (2а), а върху 
седиментни скали – около Куратски връх, северно от Чамляку и Скацалата (2б). 
Тези ландшафти имат ограничено разпространение. По южния склон на Бер-
ковска смърчовите гори се развиват много добре. Например смърчови гори с 
възраст 7� г. при южна експозиция са със средна височина 17–18 m, докато бу-m, докато бу-, докато бу-
кови гори на същата възраст и при сходни експозиционни условия са с височина 
12–13 m. На места има подлес от боровинки, връшняк, малина. По севернияm. На места има подлес от боровинки, връшняк, малина. По северния. На места има подлес от боровинки, връшняк, малина. По северния 
склон на Берковска планина за опазване на смърчовите гори е обявен резер-
ватът „Горната курия“. Височината на смърчовите гори там е 2�–23 m. Примерурия“. Височината на смърчовите гори там е 2�–23 m. Примеррия“. Височината на смърчовите гори там е 2�–23 m. Примерm. Пример. Пример 
за този вид ландшафт е описан в резервата на 177� m н. в. Тъй като проектив-m н. в. Тъй като проектив- н. в. Тъй като проектив-
ното покритие е �,6–�,7, под склопа на гората има тревна покривка с покритие 
�� % от светлика, детелина, камбанка, тинтява, има също боровинки, папрати. 
Гората е 6�–7�-годишна. Почвите са тъмноцветни горски, плитки (3�–�� ��m),��m),), 
според анализите е с рН между 3,7 и �,5. Наблюдава се съхнене на клони. Към 
горната граница на гората проективното покритие намалява под �,� и се форми-
рат редини с участието на смърч, сибирска хвойна и клек (фиг. 2,Д).фиг. 2,Д).

Тип ІІІ Планински умерени хумидни – 1 тип, 2 подтипа, 3 рода, 15 вида.5 вида. вида. 
Този тип е с най-голяма площ в изследваните планини.

Подтип – Среднопланиски широколистни горски.– Среднопланиски широколистни горски.Среднопланиски широколистни горски.
Род – Ерозионно-денудационни с букови гори. – Ерозионно-денудационни с букови гори.– Ерозионно-денудационни с букови гори. 
Ерозионно-денудационните с букови гори и кафяви горски почви (Cam�i-те с букови гори и кафяви горски почви (Cam�i- с букови гори и кафяви горски почви (Cam�i-Cam�i-

so�s, CM) върху различна скална основа са разпространени североизточно от, CM) върху различна скална основа са разпространени североизточно отCM) върху различна скална основа са разпространени североизточно от) върху различна скална основа са разпространени североизточно от 
в. Змиянец, по северния склон на Берковска планина и Козница – ивица Здрав-
ченица–Клюндер–Мала поляна–Космата чука (3а), голям ареал във водосбора 
на р. Голема и р. Трещена, по южния склон на Берковска – Краставец, южно от 
билото на Козница (3б, г), северно от Дружево. На много места буковите гори 
съставят горната граница на гората. Там на около 16��-175� m н. в. термичнитеm н. в. термичните н. в. термичните 
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условия благоприятстват процеса режелация – колебанията на температурите 
през �º са характерни за повече от 1�� дни. Режелацията и силно напуканият 
пясъчник са предпоставка за образуване на каменни рози върху заравнености-
те, а по склоновете – каменни грамади и реки. Кафявите горски почви са плитки – каменни грамади и реки. Кафявите горски почви са плитки– каменни грамади и реки. Кафявите горски почви са плитки 
с рН �, с по-лек механичен състав. Проявява се следната закомерност – букови – букови– букови 
гори при югозападна експозиция са от ІІІ и ІV бонинет и са 12-1� m високи, аm високи, а високи, а 
при западна и северозападна – ІІ бонитет и с височина 17–18 m. При стръмниm. При стръмни. При стръмни 
склонове с източна и западна експозиция се появява на места като примес бре-
за. Средната възраст на буковите гори е 65–8� години. От склопа на буковите 
гори се проявяват крийпови процеси, в резултат на които са възникнали де-
флукционни потоци, паднали или наклонени дървета, например по долината 
на Алачушка, Станциите и др. Причините са дебелият ортоелувий, голямото 
проективно покритие с дървесна растителност – �,8-1, кафявите горски почви, 
съдържащи 2�-28 % физична глина, което допринася за запазване на влагата 
и за създаване на условия за движение на частиците. В горното течение на р. 
Сребърна и Камарска бара склоновете са стръмни с наклони над 25° и голямо 
вертикално разчленение – над 3�� m/ кm. Ето защо отсъстват крийпови проце- – над 3�� m/ кm. Ето защо отсъстват крийпови проце-– над 3�� m/ кm. Ето защо отсъстват крийпови проце-m/ кm. Ето защо отсъстват крийпови проце-/ кm. Ето защо отсъстват крийпови проце-m. Ето защо отсъстват крийпови проце-. Ето защо отсъстват крийпови проце-
си. Горите са с нисък бонитет – ІV и V. Тук са запазени стари гори – 1��–15�-го-
дишни, но те са със сравнително малка дървесна маса и височина 16–18 /17–21 
m. Още по-ниски са буковите гори при южна експозиция – 75-годишни имат ви-. Още по-ниски са буковите гори при южна експозиция – 75-годишни имат ви-
сочина само около 1� m. Благоприятната западна и източна експозиция не влияеm. Благоприятната западна и източна експозиция не влияе. Благоприятната западна и източна експозиция не влияе 
за повишаване на бонитета. Вероятно голямата надморска височина е главната 
причина за потискане растежа на бука – къс вегетационен период от 5 месеца, 
сравнително ниска ср. м. Т през юли и август – 13–1� °С. По северните склоно-
ве на Берковска планина и Козница буковите гори се развиват много добре. В 
зависимост от възрастта им височината варира от 7–8 до 25 m, подрастът е отm, подрастът е от, подрастът е от 
бук, подлес има само при по младите гори – глог, леска, шипка, къпина и др. 

Пример за ландшафт 3б-м. Девет братя (Берковска планина), на 136�–6�–
1��� m н. в. Почвата е кафява горска със средна дебелина. Букова гора съсm н. в. Почвата е кафява горска със средна дебелина. Букова гора със н. в. Почвата е кафява горска със средна дебелина. Букова гора съсъс средна дебелина. Букова гора със дебелина. Букова гора със 
средна височина 25 m, възраст до 15� години. В подраста участва освен букаm, възраст до 15� години. В подраста участва освен бука, възраст до 15� години. В подраста участва освен бука възраст до 15� години. В подраста участва освен букадо 15� години. В подраста участва освен бука 15� години. В подраста участва освен бука години. В подраста участва освен бука. В подраста участва освен букаВ подраста участва освен бука подраста участва освен букаа участва освен бука букаа   
ела, смърч, клен и бясно дърво – единично, които допълнително усложняват, смърч, клен и бясно дърво – единично, които допълнително усложняват смърч, клен и бясно дърво – единично, които допълнително усложняваткоито допълнително усложняват 
вертикалната структура и показват една тенденция за бъдещо възстановяване 
на еловите насаждение в тези ландшафти (фиг. 2В).

В Козница има съхранени единични екземпляри от бук с диаметър – 12�– с диаметър – 12�– – 12�–– 12�–2�–�––
15� ��m, височина 2�–26 m, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти на ��m, височина 2�–26 m, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти на��m, височина 2�–26 m, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти на, височина 2�–26 m, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти на�–26 m, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти на m, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти наm, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти на, и възраст над 2�� г. В този род ландшафти наи възраст над 2�� г. В този род ландшафти навъзраст над 2�� г. В този род ландшафти на В този род ландшафти  на 
по-малка надморска височина се появява бреза и махалебка, които не са ха-
рактерни за Берковска.

Склонови ландшафти с вторично затревени почви и вторични ливади са въз-
никнали на мястото на буковите гори – около в.Змиянец, северно от Момина мо-
гила, южно от билото на Козница. Денудационни заравнености с кафяви почви 
и букови гори – съвсем малки фрагменти – м. Батишица по северния склон Бер-
ковска планина и южно от билото на Козница (3к,3л). Заравненостите с вторич-
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но затревени кафяви почви и вторични ливади има югоизточно от с. Дружево, на 
границата със Сърбия, м. Лисина, фрагмент на било Краставец, малки участъци 
по северния склон на Берковска – 1�5�–16�� m н. в. (видове 3в, д, е).m н. в. (видове 3в, д, е). н. в. (видове 3в, д, е).

Род – Среднопланински карстови. – Среднопланински карстови.– Среднопланински карстови.
Представен е само от един вид (3Ка) – окарстени денудационни заравне-

ности с рендзини (Rendsi��) и тревно-храстова растителност – южно и западноRendsi��) и тревно-храстова растителност – южно и западно) и тревно-храстова растителност – южно и западно 
от Дружево, около Смилева могила. Пример за този вид – могила (остатъчно 
възвишение) на 96� m н. в., почвообразуваща скала- доломити и доломитизи-m н. в., почвообразуваща скала- доломити и доломитизи- н. в., почвообразуваща скала- доломити и доломитизи-
рани варовици, рендзини, издънкова млада гора – габър – 6–7 m, обилие – 9, – 6–7 m, обилие – 9,– 6–7 m, обилие – 9,m, обилие – 9,, обилие – 9, 
мекиш – обилие – 1, дрян, келяв габър, дива круша. – обилие – 1, дрян, келяв габър, дива круша.– обилие – 1, дрян, келяв габър, дива круша. – 1, дрян, келяв габър, дива круша.– 1, дрян, келяв габър, дива круша.

подраст – габър, подлес – скоруша, дрян, шипка, благун – единично – �� – габър, подлес – скоруша, дрян, шипка, благун – единично – ��– габър, подлес – скоруша, дрян, шипка, благун – единично – �� – скоруша, дрян, шипка, благун – единично – ��– скоруша, дрян, шипка, благун – единично – �� – единично – ��– единично – �� – ��– �� 
сm, полски клен – единично – �� сm, мекиш, тревна покривка – покритиеm, полски клен – единично – �� сm, мекиш, тревна покривка – покритие, полски клен – единично – �� сm, мекиш, тревна покривка – покритие – единично – �� сm, мекиш, тревна покривка – покритие– единично – �� сm, мекиш, тревна покривка – покритие – �� сm, мекиш, тревна покривка – покритие– �� сm, мекиш, тревна покривка – покритиеm, мекиш, тревна покривка – покритие, мекиш, тревна покривка – покритие – покритие– покритие 
– 5� %, височина 2� сm, видове – кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд-m, видове – кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд-, видове – кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд- видове – кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд-видове – кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд- – кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд-– кукуряк, теменужка и др. Този вид ланд-Този вид ланд-
шафт е силно изменен поради близостта на населеното място и непрекъсна-
тото изсичане на горско- храстовата растителност. Слабо наклоните терени 
на този род са превърнати в обработваеми земи – главно с насаждения от– главно с насаждения отглавно с насаждения от 
малина.

Подтип – Среднопланински смесени гори включва 1 род и 2 вида. Ерози- – Среднопланински смесени гори включва 1 род и 2 вида. Ерози-– Среднопланински смесени гори включва 1 род и 2 вида. Ерози-
онно-денудационни ландшафти с кафяви горски почви и буково-елови и бу-
ково-смърчови гори върху кристалинни скали �а – и върху седиментни скали- – и върху седиментни скали-– и върху седиментни скали- 
�б – горното течение на р. Берковска. – горното течение на р. Берковска.– горното течение на р. Берковска..

Пример за вид �б – е района под резервата Горната курия на 1�5�–15�� – е района под резервата Горната курия на 1�5�–15��– е района под резервата Горната курия на 1�5�–15��е района под резервата Горната курия на 1�5�–15��15�� 
m, почвообразуваща скала – пясъчници, алевролити, кафяви горски почви със, почвообразуваща скала – пясъчници, алевролити, кафяви горски почви със – пясъчници, алевролити, кафяви горски почви със– пясъчници, алевролити, кафяви горски почви със кафяви горски почви съскафяви горски почви със със 
средна дебелина, леко песъчливо-глинести, рН 5,2 , буково-елова гора, с ви- леко песъчливо-глинести, рН 5,2 , буково-елова гора, с ви-и, рН 5,2 , буково-елова гора, с ви-, рН 5,2 , буково-елова гора, с ви-о-елова гора, с ви--елова гора, с ви-а гора, с ви-гора, с ви-с ви- ви-
сочина 2� m, възраст – 5�–6� години, единично смърч. Подрастът е от ела – �,m, възраст – 5�–6� години, единично смърч. Подрастът е от ела – �,, възраст – 5�–6� години, единично смърч. Подрастът е от ела – �, – 5�–6� години, единично смърч. Подрастът е от ела – �,– 5�–6� години, единично смърч. Подрастът е от ела – �,. Подрастът е от ела – �, Подрастът е от ела – �,Подрастът е от ела – �,одрастът е от ела – �,ът е от ела – �, ела – �, – �,– �,, 
бук – �, смърч – 2 като най-бързо развиващ вид е елата. В този род ландшафти – �, смърч – 2 като най-бързо развиващ вид е елата. В този род ландшафти– �, смърч – 2 като най-бързо развиващ вид е елата. В този род ландшафти – 2 като най-бързо развиващ вид е елата. В този род ландшафти– 2 като най-бързо развиващ вид е елата. В този род ландшафти като най-бързо развиващ вид е елата. В този род ландшафти В този род ландшафтиВ този род ландшафти 
са запазени единични вековни екземпляри от бук и ела. единични вековни екземпляри от бук и ела. екземпляри от бук и ела.бук и ела..

Тип ІV. Планински топлоумерени семихумидни – 1 подтип, 2 рода и 9 вида– 1 подтип, 2 рода и 9 вида 
ландшафти.

Подтип – Нископланински със смесени широколистни гори. Средно под – Нископланински със смесени широколистни гори. Средно под– Нископланински със смесени широколистни гори. Средно под 
8�� m н.в. m н.в. н.в.

Род – Ерозионно-денудационни и широколистни гори – габър, горун, – Ерозионно-денудационни и широколистни гори – габър, горун,– Ерозионно-денудационни и широколистни гори – габър, горун, – габър, горун,– габър, горун, 
липа, на места кестен и др. Видовете ландшафти на склонове са със сиви 
горски почви (L�viso�s, LV), върху разнообразна скална основа – 5а-източноL�viso�s, LV), върху разнообразна скална основа – 5а-източно, LV), върху разнообразна скална основа – 5а-източноLV), върху разнообразна скална основа – 5а-източно), върху разнообразна скална основа – 5а-източно – 5а-източно– 5а-източно 
от Дълги дел, 5б – ивица южно от Черешовица-Берковска-Бързия, Вършец. – ивица южно от Черешовица-Берковска-Бързия, Вършец.– ивица южно от Черешовица-Берковска-Бързия, Вършец. 
Склонове със сиви горски и вторични ливади – 5г около Черешовица, южно от 
Котеновци, северозападно от Берковица и 5 е – източно от Дълги дел.

Специфичен вид е 5д: ерозионно-денудационни и карстови със смесени 
гори и рендзини, разпространен северно от р. Пробойница.

Денудационните заравнености имат ограничено разпространение (5в) 
около в. Окола, Кавлакова чука и др.
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Pt, ��m 6� A15
10

Pt, ��m 6� A15
10

При смесените широколистни гори участват габър, горун, липа, трепет-
лика, на места кестен, бук, единично благун, клен, явор, леска и др., леска и др. и др.

Пример за вид 5б – Берковска планина – склон с експозиция 27º, на- – склон с експозиция 27º, на-– склон с експозиция 27º, на-
клон 12º, на 8�� m н. в., почвообразуваща скала – кристалинни шисти,m н. в., почвообразуваща скала – кристалинни шисти, н. в., почвообразуваща скала – кристалинни шисти, 
сиви горски почви А х-т -12 сm, АВ х-т- 6 сm, В х-т- 5� сm, ВС х-т- 26 сm,m, АВ х-т- 6 сm, В х-т- 5� сm, ВС х-т- 26 сm,, АВ х-т- 6 сm, В х-т- 5� сm, ВС х-т- 26 сm,m, В х-т- 5� сm, ВС х-т- 26 сm,, В х-т- 5� сm, ВС х-т- 26 сm,m, ВС х-т- 26 сm,, ВС х-т- 26 сm,m,, 
смесена широколистна гора от едролиста липа – обилие-7, габър – обилие-
3, единично- дива череша, височина 16–18 m, трева – проективно покри-m, трева – проективно покри-, трева – проективно покри-
тие 7 % (фиг. 3А). (фиг. 3А).
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Фиг. 3. Вертикални структури на уязвими ПТК в Козница и Берковска планина
А – Аеромаси; Pt – транспортно-скелетни органи на дървесно-храстовите растения; ��m – 

мезофилни листа на дървесн-храстовите растения; �m – иглолистни листа; im – листа на трев-
ните видове; ig – генеративни органи; M� – мортмаси; Md�� – мортмаса от изсъхнали стволове; 
L – литомаси; Ssa – леко-песъклива глинеста почва; Ps – корени; Hs – хидромаси; S� – пясък
      Първата цифра във формулата е проективно покритие; цифрите в края на формула-
та обозначават горна и долна и долна граница на геохоризонта (в метри)

Fig. 3. C�ara��teristi�� t���es o�� t�e verti��a� str���t�re o�� Ko�ni��a and �erkovska mo�ntain
A – Airmasses; Pt – trans�ort-ske�eton organs o�� t�e tree-s�r���er�� ��ants; ��m – meso��iti�� 

ann�a� �ea�� o�� t�e tree-s�r���er�� ��ants; �m - Pine need�es; im – �ea�� and stems o�� t�e drass ��ants; 
ig – generative organs; M� – mortmass; Md��- mortmass ��rom dr�� stems; L – �it�omass; Ssa 

– �ig�t sand��-���a��; Ps – root; Hs – �idromasses; S� – sand��
             T�e first fig�re in t�e ��orm��a – �roje��tive ��over; fig�res at t�e end o�� t�e ��orm��a means 

���er and �o�er �o�nds o�� t�e geo�orisonte (in meters)
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Участието на кестен в смесените гори е незначително – обилие �,2, рядко е незначително – обилие �,2, рядкое незначително – обилие �,2, рядко 
– �,3. Повечето дървесни екземпляри обаче са изсъхнали или сега са в лошо 
състояние заради унищожаване на растенията от кестеновия хоботник. заради унищожаване на растенията от кестеновия хоботник. 

Примери за този род ландшафти са показани на фиг. 2А от Берковска пла-
нина и фиг. 2Б от Козница.

Родът Подножни със смесени широколистни гори включва вида 6а – еро-
зионно–денудационни на кристалинни скали с вторични ливади със сиви гор-
ски почви – южно от гр. Берковица, западно и южно от с. Бързия, както и 
видове 6б и 6в – ерозионно-акумулативни – западно от Заножене, югоизточноове 6б и 6в – ерозионно-акумулативни – западно от Заножене, югоизточно 6б и 6в – ерозионно-акумулативни – западно от Заножене, югоизточно и 6в – ерозионно-акумулативни – западно от Заножене, югоизточно– ерозионно-акумулативни – западно от Заножене, югоизточно 
от Вършец.

Пример на вид 6в – подножие на Козница на 65� m н. в., наклон 6º, 35�ºm н. в., наклон 6º, 35�º н. в., наклон 6º, 35�º 
експозиция, върху делувий и пролувий, делувиално-пролувиални почви сил-
но каменисти, на повърхността излизат скални блокове до 8� сm дължина отm дължина от дължина от 
пясъчници, слабо заоблени, издънкова габърова гора – възраст на дърветата 
от 1� до �� г., височина – 12–1� m, проективно покритие 85%, подраст – габърm, проективно покритие 85%, подраст – габър, проективно покритие 85%, подраст – габър 
– 3–� m, подлес – шипка, къпина, шестил, зелен мъх върху стволовете и скал-m, подлес – шипка, къпина, шестил, зелен мъх върху стволовете и скал-, подлес – шипка, къпина, шестил, зелен мъх върху стволовете и скал-
ните блокове, покритие с трева – 25%.

Вертикалните структури на ландшафтите са съставна част от пространс-
твенната организация на геосистемите и  разкриват нееднородностите в стро-
ежа на вертикалния профил , което е обусловено от поясното разположение 
на природните компоненти и техните елементи представени чрез геохоризон-
ти от конкретни геомаси (Беручашвили, 1991). Описанието на вертикалните 
структури се извършва по определена програма съобразно поставените цели 
на изследване.

При изследването на вертикалните структури в Берковска планина и Коз- изследването на вертикалните структури в Берковска планина и Коз-изследването на вертикалните структури в Берковска планина и Коз-зследването на вертикалните структури в Берковска планина и Коз-
ница са обособени в две групи: Първата група вертикални структури са в ко-
ренни и псевдокоренни ПТК (природно-териториален комплекс) , които имат(природно-териториален комплекс) , които имат , които имат 
фонов характер за отделните типове ландшафти (фиг. 2). Втората група ПТК(фиг. 2). Втората група ПТК Втората група ПТК 
са изменени от стопанската дейност на  местното население, или са в близосттното население, или са в близостното население, или са в близост 
до спортно-туристически обекти (туристически маршрути , или изграждащи спортно-туристически обекти (туристически маршрути , или изграждащи 
се спортно-туристически съоражения) (фиг. 3).(фиг. 3).

Ландшафтите от първата група са с незначителни антропогенни наруше-
ния и те имат добре съхранена вертикална структура и значително по-голяма 
мощност на вертикалния профил, в сравнение с ПТК, изменени от човешката 
дейност. 

При анализа на изследваните вертикални структури на ландшафтите се 
вижда, че най-сложен вертикален профил имат  планинските топлоумерени 
ландшафти, представени от подтипа нископланински ландшафти със смесе-
ни широколистни гори. Основната причина е междувидовата борба между 
дървесните и храстовите видове, което най-добре личи при ПТК с кестеново-личи при ПТК с кестеново- при ПТК с кестеново-
лескова дървесна растителност (фиг. 2А). Вертикалният профил се усложнява (фиг. 2А). Вертикалният профил се усложнява. Вертикалният профил се усложнява Вертикалният профил се усложняваВертикалният профил се усложнява 
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от различната височина на кестените, които са по-високи и създават самосто-
ятелен коронов геохоризонт, а леската създава типичен храстов геохоризонт 
между 1,� и 2,5 m над земната повърхност.

ПТК с габърово-горунова горска растителност имат по-опростен вертика-опростен вертика-простен вертика-
лен профил, което се дължи  на близките по физиономични признаци обикно-
вен габър и горун (фиг. 2Б). Тук частично се усложнява вертикалния профил (фиг. 2Б). Тук частично се усложнява вертикалния профил. Тук частично се усложнява вертикалния профилкалния профилалния профил 
от тревния геохоризонт, типичен за нископланинските ландшафти.

Планинските умерени хумидни ландшафти с букови гори имат най-ха-
рактерните  вертикални структури ( макроструктури с мощност между 16 иртикални структури ( макроструктури с мощност между 16 итикални структури ( макроструктури с мощност между 16 и 
32m) и три или четири геохоризонта (фиг. 2В).Това са короновия, стволовия иm) и три или четири геохоризонта (фиг. 2В).Това са короновия, стволовия и) и три или четири геохоризонта (фиг. 2В).Това са короновия, стволовия иири геохоризонта (фиг. 2В).Това са короновия, стволовия ири геохоризонта (фиг. 2В).Това са короновия, стволовия ифиг. 2В).Това са короновия, стволовия иТова са короновия, стволовия и 
геохоризонта с мъртва горска постеля, които са скелета на всички горски лан-
дшафти. При тях короновият геохоризонт е с голямо проективно покритие. 
При  ландшафти с разредени букови гори вертикалният профил се усложнява разредени букови гори вертикалният профил се усложнявабукови гори  вертикалният профил се усложнява  
от появявата на геохоризонт с тревна или храстова растителност. На фиг. появявата на геохоризонт с тревна или храстова растителност. На фиг.та на геохоризонт с тревна или храстова растителност. На фиг. на геохоризонт с тревна или храстова растителност. На фиг.на геохоризонт с тревна или храстова растителност. На фиг. геохоризонт с тревна  или храстова растителност. На фиг.На фиг. 
2Г е показана най-типичната и устойчива вертикална структура от средноп-
ланинските умерени хумидни ландшафти с букови гори. Те са представени от 
основните геохоризонти в надземната част на вертикалния профил, а имен-
но – коронов, стволов и геохоризонт с мъртва горска покривка. Тези ПТК се– коронов, стволов и геохоризонт с мъртва горска покривка. Тези ПТК се коронов, стволов и геохоризонт с мъртва горска покривка. Тези ПТК се 
срещат повсеместно по северния склон на прохода Петрохан и са типични за 
Горско стопанство Бързия.

Планинските студеноумерени хумидни ландшафти с иглолистни гориланинските студеноумерени хумидни ландшафти с иглолистни горите студеноумерени хумидни ландшафти с иглолистни гори студеноумерени хумидни ландшафти  с иглолистни гори 
имат ограничено разпространение, като се срещат предимно в резерватаато се срещат предимно в резервата се срещат предимно в резервата 
„Горната кория“ (фиг. 2Д). Тук смърчовата гора е вековна и е с големи запаси(фиг. 2Д). Тук смърчовата гора е вековна и е с големи запаси. Тук смърчовата гора е вековна и е с големи запаси 
от суха фитомаса – над 3�� t/�a. Среща се само един тип и род вертикалнаt/�a. Среща се само един тип и род вертикална/�a. Среща се само един тип и род вертикална�a. Среща се само един тип и род вертикална. Среща се само един тип и род вертикална 
стрестура (макроструктури, като средната мощност е 22 m) и се открояватm) и се открояват) и се открояват 
3–� геохоризонта. При тези ПТК положението може рязко да се влоши при 
по-нотатъшно развитие на ски–комплексите в този район.

Субалпийските ландшафти са с два или три надземни геохоризонта в за-
висимост дали са ПТК с тревна , или храстова растителност (фиг. 2Е, Ж).фиг. 2Е, Ж).

Предложените на фиг. 3 типове вертикални структури на ПТК са от вто- 3 типове вертикални структури на ПТК са от вто- типове вертикални структури  на ПТК са от вто-
рата група  в територии, засегнати от стопанската дейност. Същевременно те, засегнати от стопанската дейност. Същевременно те. Същевременно те  
са преходни ландшафти и затова са силно уязвими.преходни ландшафти  и затова са силно уязвими.

Вертикална структура фиг. 3А се намира над хижа Ком и е във висо-ертикална структура фиг. 3А се намира над хижа Ком и е във висо- фиг. 3А се намира над хижа Ком и е във висо- се намира над хижа  Ком и е във висо-
копланинските горско-храстови ландшафти, поради което се формира среднапоради което се формира средна което се формира средна се формира средна 
мощност (8–16 m)в надземната част на ландшафта. Короновият геохоризонтm)в надземната част на ландшафта. Короновият геохоризонт)в надземната част на ландшафта. Короновият геохоризонт. Короновият геохоризонт Короновият геохоризонтороновият геохоризонт 
е с малка дебелина–5–6 m и е с незначително проективно покритие – 2� %.m и е с незначително проективно покритие – 2� %. и е с незначително проективно покритие – 2� %.незначително проективно покритие – 2� %.проективно покритие – 2� %.– 2� %. 2� %. 
Приземните геохоризонти се обособяват от наличието на големи каменни 
блокове с размери 1х2х1 m, които са се свлекли от билото на планината.х2х1 m, които са се свлекли от билото на планината.2х1 m, които са се свлекли от билото на планината.х1 m, които са се свлекли от билото на планината.1 m, които са се свлекли от билото на планината.m, които са се свлекли от билото на планината., които са се свлекли от билото на планината. които са се свлекли от билото на планината.които са се свлекли от билото на планината.

Вертикалната структура на фиг. 3Б е с голяма мощност на профила.Тяертикалната структура на фиг. 3Б е с голяма мощност на профила.Тята структура на фиг. 3Б е с голяма мощност на профила.Тяструктура на фиг. 3Б е с голяма мощност на профила.Тя на фиг. 3Б е с голяма мощност на профила.Тя е с голяма мощност на профила.Тяа.Тя.Тя 
има нетипично сложна надземна част, защото е ПТК от смесени буково-ело-
во-смърчова гора.Тези комплекси  трябва много внимателно да се използват, 
тъй като са силно уязвими на външни въздействия, а те са в територии, където са силно уязвими на външни въздействия, а те са в територии, където, където където 
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ще се изграждат нови ски-писти. С подобни проблеми е структурата на фиг. С подобни проблеми е структурата на фиг.С подобни проблеми е структурата на фиг. структурата на фиг. 
3В, която показва ситуацията на горната граница на гората. Видовият съставкоято показва ситуацията на горната граница на гората. Видовият съставситуацията на горната граница на гората. Видовият състав на горната граница на гората. Видовият състав 
на растителноста е представен от клек, смърч и бял бор, сибирска хвойна, 
боровинки  и високопланинска ливадна растителност. Недостатъчното коли- Недостатъчното коли-Недостатъчното коли-
чество биомаса, което произвеждат тези ландшафти и малката мощност на 
вертикалния профил се дължат на недостига на топлина при горната граница 
на гората.

Структурата с клекова растителност е представена на (фиг. 3Г). Тези ком-труктурата с клекова растителност е представена на (фиг. 3Г). Тези ком-та с клекова растителност е представена на (фиг. 3Г). Тези ком- с клекова растителност е представена на (фиг. 3Г). Тези ком- е представена на (фиг. 3Г). Тези ком-. Тези ком- Тези ком-Тези ком-
плекси имат ограничен ареал  и са с типичен вертикален профил. При евен- При евен-При евен-
туални стопански  мероприятия  трябва да се опазват тези комплекси, защото  
подобни комплекси се формират на още едно или две места в Западна Стара 
планина – напр. около в. Миджур и Обув връх – Чипровска планина (Велчев– напр. около в. Миджур и Обув връх – Чипровска планина (Велчев 
и др., 1998).

Структурата на фиг. 3Д е от субалпийски ПТК на рида Козница. Характер-труктурата на фиг. 3Д е от субалпийски ПТК на рида Козница. Характер-та на фиг. 3Д е от субалпийски ПТК на рида Козница. Характер- е от субалпийски ПТК на рида Козница. Характер- Характер-Характер-
но за тези комплекси е, че тук се редуват парцели с храстова, или ПТК със су-
балпийска тревна растителност, подобно описани в първата част на статията., подобно описани в първата част на статията.

От проведените теренни изследвания и анализирането на посочените ти-
пове вертикални структури  се установява, че ПТК от преходен тип трябва 
много внимателно да се усвояват. Те са много уязвими на всякакви външни Те са много уязвими на всякакви външниТе са много уязвими на всякакви външни 
въздействия и извършването на стопански дейности в тях трябва да става и извършването на стопански дейности  в тях трябва да става 
след изясняване устойчивостта на ландшафтите и съобразно техния ланд-
шафтно-екологичен капацитет.

Извършеното проучване и проведеният анализ на вертикалните структу-лните структу-ните структу-
ри дава основание да считаме, че вертикалния профил на изследваните ПТК дава основание да считаме, че вертикалния профил на изследваните ПТКдава основание да считаме, че вертикалния профил на  изследваните ПТК 
се усложнява от видовия състав на растителноста и стопанската дейност, про-
веждана в Берковска планина и Козница.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАТА НА ЛАНДШАФТИТЕ

При настоящето изследване проведено през 2��9–2�1� г. бяха констати-
рани следните изменения в структурата на ландшафтите: нарастване площтае изменения в структурата на ландшафтите: нарастване площтаизменения в структурата на ландшафтите: нарастване площтатруктурата на ландшафтите: нарастване площта на ландшафтите: нарастване площта нарастване площтанарастване площта 
на субалпийските ландшафти с клек, които сега са не само по северния склон,субалпийските ландшафти с клек, които сега са не само по северния склон,сега са не само по северния склон, са не само по северния склон, не само по северния склон, 
но и по билото между Среден и Малък Ком и по южните склонове на тези вър-
хове – върху твърдици до над 19�� m. н. в., разширяване на хвойновата фор- върху твърдици до над 19�� m. н. в., разширяване на хвойновата фор-твърдици до над 19�� m. н. в., разширяване на хвойновата фор-m. н. в., разширяване на хвойновата фор-. н. в., разширяване на хвойновата фор-, разширяване на хвойновата фор-разширяване на хвойновата фор-
мация за сметка на тревните видове в ландшафтите на субалпийските ливади,, 
влошаване на места на вертикалната структура със смърчовите гори като сена вертикалната структура със смърчовите гори като се със смърчовите гори като сесъс смърчовите гори като се смърчовите гори като се като се 
заражда геохоризонт с отмиращи клони и стволове – например в резервата – например в резервата 
„Горната курия“ – и на изток от него, изразяващо се в съхнене на клони иурия“ – и на изток от него, изразяващо се в съхнене на клони ирия“ – и на изток от него, изразяващо се в съхнене на клони и 
отделни дървета, причинено от коренова гъба и смърчов ликояд. Ако през 
периода 1989–1999 г., когато е правена ревизия на горския фонд от ГС „Бер-
ковица“, този процес е засегнал единични дървета (Лесоустройствен проект, 
1999), то сега той вече е масов..
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ПТК с кестенови гори на много места напълно са изчезнали в сравнение с 
9�-те години на ХХ в. Сега мест. „Малкия Мостък“ е изключена от списъка на за-мест. „Малкия Мостък“ е изключена от списъка на за-“ е изключена от списъка на за-
щитените местности в България, защото са загинали всички кестенови дървета.

Понастоящем протича процес на самовъзстановяване на тревно-храсто- протича процес на самовъзстановяване на тревно-храсто-амовъзстановяване на тревно-храсто-
вата субалпийска растителност след прекратяване на високопланинското па-
сищно животновъдство, като средната височина на тревостоя се е увеличилакато средната височина на тревостоя се е увеличиласредната височина на тревостоя се е увеличила се е увеличила 
средно от 25 на 5� сm и се формират два тревни геохоризонта.25 на 5� сm и се формират два тревни геохоризонта.на 5� сm и се формират два тревни геохоризонта.5� сm и се формират два тревни геохоризонта.m и се формират два тревни геохоризонта. и се формират два тревни геохоризонта.

В ландшафти на смесени широколистни гори с участие на габър и горун 
се наблюдава изместване на горуна от бука и габъра в подраста вероятно по- вероятно по-
ради повишаване на овлажнението. 

Увеличава се площта на изкуствено внесени видове като лиственица и се площта на изкуствено внесени видове като лиственица и площта на изкуствено внесени видове като лиственица и 
дъгласка ела – западно от Петрохан, които се развиват много добре., които се развиват много добре.

Благодарности. Изследванията са осъществени благодарение на подкрепата на Универ-
ситетски фонд Научни изследвания чрез финансиране на проекти 2��9/2�1� г.
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Assen Assenov. �IODIVERSITY AS AN INDIKATOR FOR SUSTAINA�LE DEVEL-
OPMENT IN A MUNICIPALITY (�ASED ON SATOVCA MUNICIPALITY)

T�e arti���e ana����es t�e �iodiversit�� in t�e geogra��i�� area o�� Satov���a m�ni��i�a�it�� in a�� 
its ��om�onents as �art o�� its nat�ra� ��a�ita� to serve as a mode� ��or simi�ar st�dies at m�ni��i�a� 
�eve�. T�e main aim o�� t�e arti���e is to s�o� t�e need ��or detai�ed st�d�� o�� �iodiversit�� in ea��� 
m�ni��i�a�it�� ��� a�����ing regiona� a��roa��� to st�d��ing �iving s��stan��e in nat�re not �it�in 
nat�ra� and geogra��i��a� �o�ndaries, ��t �it�in t�e s��stem o�� a m�ni��i�a� administrative area. 
T�is st�d�� is im�ortant to ���ari���� t�e ro�e o�� �iodiversit�� in a �arti����ar geogra��i�� area as a 
starting �osition ens�ring t�e q�a�it�� o�� �i��e �it�in a ��omm�nit��.

Key wards: �iodiversit��; m�ni��i�a�it�� �iodiversit��; genea�ogi�� �iodiversit��; geneti�� �io-
diversit��; s�e��ies �iodiversit��; e��os��stem �iodiversit��; �a�itat �iodiversit��; �ands��a�e �iodi-
versit��.

УВОД

Разбирането и оценката на понятието биоразнообразие от местната общ-
ност има особено важна стойност за устойчивото развитие на общината и 
е стратегически индикатор за устойчиво развитие на страната в рамките на 
Европейския съюз. Неслучайно отговорните институции на ЕС са приели, 
че една от десетте теми за устойчиво развитие е природни ресурси, а пър-
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вата подтема е биоразнообразие, което, пренесено от общото към частното, 
преминава към национално и регионално ниво, към област и накрая стига до 
община. Съхраняването на биоразнообразието в географското пространство 
на всяка община е стратегическа цел, съпоставима с отношението към би-
оразнообразието като към природен капитал, от който зависи качеството на 
живот в рамките на общината. Качеството на живото макар и с намаляваща 
тежест се експонира на областно, национално и съюзно ниво, а оттам участ-
ва в материалните, регулиращите, културните и подържащите екосистемни 
услуги на природата на планетарно ниво. Професионалното изследване на 
биоразнообразието на всяко географско пространство е сложна задача, из-
искваща значителен и разнообразен набор от специалисти. Представеният 
анализ на биоразнообразието в община Сатовча не би бил възможно без на-
учните публикации на значителен брой фито- и зоотаксономи, фитоценоло-
зи, еколози и ландшафтоведи. Специално обръщам внимание на зоотаксо-
номите, защото те са тесен кръг от единствените по рода си специалисти, 
като за някои от разредите в световен мащаб са единици. В нашите научни 
среди дори липсват специалисти по определени групи и разреди. Проблемът 
е всеобщ и засяга всички страни в света, но в по-голяма степен по-бедни-
те, където трудно могат да израснат специалисти, а за млад специалист в 
определена група организми с образователна степен доктор са необходими 
минимум 8 години. Американският писател Бил Брайсън (�r��ason, 2��3), 
разсъждавайки по проблемите на биоразнообразието, цитира британски би-
олог, отбелязвайки, че при таксономистите навсякъде има хронична „липса 
на престиж и ресурси“. В резултат на това „много видове се описват лошо 
в изолирани публикации, без да се прави опит да се свърже новия таксон 
със съществуващите видове и класификации.“ Освен това повечето от вре-
мето на таксономистите минава не в описание на нови видове, а просто в 
сортиране на старите и, според него, мнозина „прекарват голяма част от 
кариерата си, опитвайки се да интерпретират работата на систематизаторите 
от деветнайсети век: коригират техните понякога неадекватни публикации 
на описания и бродят из световните музеи за типов материал, който често е 
в много лошо състояние.“ Идентифициране на биоразнообразието на всяка 
община изисква известни финансови ресурси, привличане на специалисти 
и период от време, неща, които е необходимо да бъдат планирани от съот-
ветните общински ръководства. Положителен е примера с държавно лесни-
чейство „Дикчан“, намиращо се в изследваната община, което вероятно е 
инвестирало в специалисти, които са инвентаризирали горите с висока кон-
сервационна стойност (ГВКС) и са посочили природните хабитати с новите 
кодове на ЕUNIS класификацията, качени на съответната интернет страница 
(ЕКОКОНСУЛТ 97“ ЕООД, 2��8).
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ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

Съществуват две официални определения на биоразнообразието. Едното 
е формулирано в Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие на 
ООН, според което биоразнообразието е „Многообразието на живите орга-
низми от всички източници, включително сухоземните, морските и други во-
дни екосистеми, и екологичните комплекси, от които те са част; това включва 
вътревидовото многообразие, междувидовото разнообразие и разнообразието 
на екосистемите”(1992). Другото определение е формулирано в Глобалната 
стратегия за биоразнообразието и гласи, че „Биоразнообразието е съвкуп-
ността от гени, видове и екосистеми в даден район“. Вниманието върху би-
оразнообразието се засилва непрекъснато и неслучайно 2�1� г. бе обявена – за 
година на биоразнообразието, а 2�11 г. за година на горите. Филогенетичното 
развитие на организмовия свят е непрекъснат процес, водещ до количествено 
увеличаване на биоразнообразието и качествена промяна на неговата функ-
ционална същност, която е най-често в негативна посока като следствие от 
човешките дейности.

Общинското ръководство с участието на външни експерти е разработило 
общински план за развитие за периода 2��7–2�13 г., който е съобразен с Наци-
оналната оперативна програма за регионално развитие 2��7–2�13 г. Общин-
ският план за развитие е съобразен с плана за развитие на Югозападния район 
за планиране и с областната стратегия за развитие на област Благоевград. В 
общинския план за развитие е констатирано в края на стратегическите насо-
ки за развитие, че общината притежава добре запазен природен потенциал, 
който ще бъде в основата на бъдещото развитие. В смисълат на природен по-
тенциал се включва категорията биоразнообразие, която ще бъде анализирана 
във всички нива на генеалогичното и функционалното биоразнообразие.

Основната цел на настоящата статия е да бъде показна необходимост-
та от детайлно проучване на биоразнообразието за всяка община, т. е. чрез 
регионалния подход се изучава живата съставка на природата не в природ-
но-географски граници, а в системата на едно административно общинско 
пространство.

Необходимо е да се маркира, че границата между възобновимите и не-
възобновимите изчерпаеми ресурси става все по-крехка заради темповете 
и мащабите на усвояване. „За възобновяването на ресурсите е необходимо 
различно време – например за някои зоопопулации със силно намаляла чис-
леност е необходимо възобновително време от 1 до няколко години; за въз-
становяването на гора след гола сеч – над 6� години, а за възстановяването на 
изгубена почва – хилядолетия“ (Любенова, 2���). В този смисъл прилагането 
на устойчивото развитие като модел има своя конкретна специфика за всяка 
отделна територия. Именно конкретните изследвания на определена, неголя-
ма територия имат своето практическо значение за устойчивото развитие.
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По отношение на природата най-голяма тежест като екологична политика 
и стойност като природен капитал в рамките на ЕС имат Директивата за хаби-
татите (Co�nsi� Dire��tive 92/�3 EEC.1992) и Директивата за птиците (Co�nsi� 
Dire��tive 79/��9 EEC.1979). Анализирането на биоразнообразието в община 
Сатовча е подчинено на йерархичните системи, които го изграждат, посочени 
от автора (Асенов, 2��9), обособени в две основни групи: 1. Генеалогично-
генетично биоразнообразие със своите генетична, таксономична и донякъде 
синтаксономична система; 2. Функционално биоразнообразие със своите еко-
логични и ландшафтни йерархични системи, представени съответно като ха-
битатно и ландшафтно разнообразие.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.

Особено важно значение за установяване биоразнообразието на община 
Сатовча имаше прегледа на публикуваната литература, сред която е том 3 от 
биоразнообразието на България „�iodiversit�� o�� �estern R�odo�e“ (2��6). Ва-
жно значение за проучването имаха всички флористични и фаунистични из-
следвания, цитирани в текста на статията. Приложени са статистически мето-
ди на изследване и сравнителния анализ в широк спектър от изследователския 
алгоритъм. Картографският метод е използван като вече създаден продукт, но 
също и като основа, върху която е приложен синтетичен подход за извеждане 
на нови закономерности и картографски изображения. 

Геоботаническата карта е създадена от автора и публикувана в годиш-
ника на СУ „Св. Климент Охридски“ (2���). Картата на хабитатното разно-
образие е изработена въз основа на геоботаническата карта, като са очерта-
ни основните хабитатни типове. В картата на хабитатното разнообразие са 
включени петнадесет основни хабитатни типа, отразени в легендата спо-
ред йерархичната номерация в Директива 92/�3 ЕЕС. Извършените терен-
ни изследвания и наблюдения, включващи картиране, събиране на проби 
и образци, снимков материал и др., както и тяхната камерална обработка 
и анализиране, са съществена основа от методическите методи на разра-
ботката. Авторът е извършил многократни теренни изследвания в района 
по предварително набелязани трансекти и особено детайлно са проучени 
пространствата, които в миналото са били разположени зад граничните съо-
ръжения. Събрано е огромно количество хербарни образци и значителна по 
обем снимкова информация.

Функционалната същност на биоразнообразието като екосистемни или 
ландшафтни услуги е изследвана от автора (2�1�) и е извършено остойнос-
тяване на екосистемните услуги в общината чрез метода на условното ос-
тойностяване.
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ОБСЪЖДАНЕ И РЕЗУЛТАТИ

Генеалогично биоразнообразие

Генетична система на биоразнообразие

Генетичното разнообразие отразява наследимите промени на генетичната 
информация. При организмите с полово размножаване тези промени могат да се 
разпространят в цялата популация. Броят на възможните генетични комбинации 
при хората надхвърля броя на атомите във Вселената. Само малка част (често 
по-малко от 1%) от генетичната информация при висшите организми се проя-
вява във формата или при функционирането на организма; предназначението на 
останалата информация и значението на промените £ остават неясни. Генетич-
ното разнообразие е в основата както на естествените еволюционни процеси, 
така и на възможностите за изкуствена селекция. Многобразието от гени в рам-
ките на нашата страна не е инвентаризирано, а това в близко бъдеще едва ли е 
възможно. Подобна инвентаризация вероятно ще има своята значима стойност, 
предопределена от все по-активната намеса на човека при развитието на генно-
то инженерство и комбинирането му с нанобиотехнологиите. От позициите на 
биоразнообразието в настощия анализ е необходимо да бъдат елиминирани въз-
можните изменения на елементи от националната генетична информационна 
банка (респективно бъдещата общинска генетична информационна банка?), ко-
ито могат да повлияят за редуцирането на многообразието на живота.

Таксономична система на биоразнообразие

Флористично биоразнообразие

Флората на България представлява съвкупност от всички растителни ви-
дове, разпространени в географското пространство на нашата страна, подре-
дени филогенетично и йерархично по таксономични категории, включително 
и антропофитните представители, попаднали случайно или целенасочено в 
нашата природа. От позициите на биоразнообразието флората представлява 
част от таксономичното разнообразие на България, известно най-често като 
видово разнообразие. Според най-новите данни българската флора вече има 
��3� вида (Petrova, V�adimirov, 2�1�). Другите съставни части на българското 
флористично таксономично разнообразие включват 719 вида мъхове (Ganeva, 
Nat���eva, 2��3) и 3�63 вида водорасли (Темнискова и др., 2��5). Въз основа 
на литературни източници и многобройните собствени теренни изследвания 
в българската част на историко-географската област Чеч, авторът на статия-
та определя, че Флористично таксономично биоразнообразие включва 1829 
вида, или приблизително �6 % от флористичното разнообразие на България. 
В монографията за биоразнообразието на Западните Родопи са добавени още 
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17 вида растения (Dimitrov, 2��6), като пет от тях попадат в пределите на об-
щината независимо че едната орхидея е под съмнение дали е Orchis elegans 
или Orchis laxiflora. С добавянето на тези пет вида висши растения биораз-
нообразието на общината достига 183� вида, или това е �5,88% от висшите 
растения на България.

Разпределението на флорните елементи в община Сатовча (фиг. № 1) 
показва силен превес на европейския флорен елемент, съставляващ �� % от 
всички видове. Като цяло за територията този превес е очакван и логичен, 
особено за високата част на община Сатовча, докато в ниската вероятно би 
настъпило уравновесяване с медитеранския и субмедитеранския флорен еле-
мент. В цялото изследвано пространство медитеранският флорен елемент 
съставлява 8%, а субмедитеранският флорен елемент е 16%, или общо 2�% 
са видовете, които са част от средиземноморската флора. В низходяща посо-
ка следват балканският със 7% и бореалният със 7%, докато в първата гру-
па има видове с по-широко разпространение на Балканите, то във втората са 
представители характерни въобще за планините в България, а тук техният 
ареал е предимно във високата част на рида Дъбраш. Наравно с последните 
два флорни елемента е понтийския, чието сравнително високо присъствие се 
обяснява с остатък от флората на Сарматския понт, съсредоточена по окар-
стените мрамори и пространството, което заема хабитатен тип – Хазмофитна 

Фиг. 1. Разпределение на флорните елементи в община Сатовча
Fig. 1. Distri��tion o�� flora� e�ements in Satov��a M�ni��i�a�it��
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растителност по варовикови скални склонове (62.1А123 по Мешинев, 2��5). 
Суббореалният и космополитнят флорен елемент имат участие с по �%, което 
за първият се обяснява с високата част на Дъбраш, а космополитния – с на-
влизането на по широко разпространените космополити у нас и в общината. 
Останалите флорни елементи са с по 1% и под 1%, и имат сравнително слабо 
участие при формиране флората на общината. 

При разпределението на европейския флористичен елемент на неговите 
производни съставни части (фиг. № 2 ) се забелязва, че чисто европейският е 
само 18%, а най-висок е европейско-азиатския с 35%, следван от европейско-
медитеранският с 27%. Това показва, че преобладаващият европейски флорен 
елемент в изследваното пространство има по-източна и южна ориентация. В 
подкрепа на този извод са и следващите от спектъра на европейският флорен 
елемент, евросибирски с 1�%, европейско-субмедитерански с 2% и европей-
ско-ориенталскотурански с 2% участие. Фитогеографската характеристика на 
района според флорните елементи (фиг. № 1, 2) определя съвкупност от една 
по-южна субсредиземноморска флора.

Най-богати на видове в България и съответно в общината са семействата 
Asteraceae, Scophulariaceae, Caryophyllaceae, Poaceae и Liliaceae, а  ендемич-
ните видове са: балкански ендемити установени у нас – 312 вида (8 %) от 

Фиг. 2. Разпределение на европейските флорни елементи в община Сатовча
Fig. 2. Distri��tion o�� E�ro�ean flora� e�ements in Satov��a M�ni��i�a�it��
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37 семейства (Петрова и др., 2��5), като най-богати на видове са същите се-
мейства както при българските ендимити заедно с Boraginaceae и Fabaceae. 
Някои от определените като балкански ендемити видове са установени в 
пространства извън пределите на Балканския п-ов и броят на Балканските 
флористични ендемити подлежи на корекция. Въз основа на извършени ре-
визии (Petrova, V�adimirov, 2�1�) Балканските флористични ендемити раз-
пространени у нас са сведени до 27� вида, като на следващо място по брой 
на балкански флористични ендемити е Р. Гърция със 19� вида, или (71,9%). 
Балканските флористични ендемити в Родопите са най-много (1�6 вида), а 
българските ендемити в тази планина са 55 вида (Petrova, V�adimirov, 2�1�). 
От балканските ендемити, разпространени в Родопите, 72 вида е възможно 
да обитават пространството на община Сатовча, а от теренните изследвания 
бяха установени находища на 15 вида и, ако добавим още един Dactyilorhiza 
pindica B. & E. Willing. (Dimitrov, 2��6) – общо 16 вида. Българските фло-
ристични ендимити съставляват 17� вида, като в Родопите има най-много – 55 
вида (Petrova & V�adimirov, 2�1�). Потенциално 21 ендемита от Родопите и 2 
ендемита от ботанико-географския район на долината на р. Места е възможно 
да се срещат в изследваното пространство. По време на теренните изследва-
ния от българските ендемити бяха открити Soldanella rhodopaea F. K. Mey. , 
Sedum kostovii Stef. и Veronica krumovii (Peev) Peev, а находището в гръцката 
част на Чеч на Erysimum welchevii Urum. (Po�ats���ek, 1997) подсказва вероят-
но находища и в българската част на Чеч. Реликтните видове в България са с 
терциерен и глациален произход, като първите са добре представени в общи-
ната, а глациалните въобще липсват.

В Родопите са описани 36� вида мъхове, от които 75 чернодробни вида 
и 289 листнати вида мъх (Ganeva, 2��6). От по-добре изучените находища на 
мъхове цитираният автор споменава Доспат, което се явява най-близко до Чеч, 
но на базата на тези изследвания трудно може да се посочи определена стой-
ност за изследвания район. Ако сравним мъховото разнообразие на Родопите 
с това на страната се установява, че приблизително 51% от видовете мъхове, 
разпространени в Р. България, се срещат в Родопите. Независимо че точното 
мъхово видово разнообразие на общината не може да бъде посочено, може 
да се предполага, че поради относително добре запазената естествена среда в 
района поне половината от видовете, описани досега в Родопите, се срещат и 
тук. Авторът на изследването на мъховете в Родопите (Ganeva,2��6) посочва, 
че за опазване на тяхното разнообразие от мъхове е много важно опазването 
на старите гори, торфищата и преовлажнените места край реки и потоци, кое-
то е твърде важен извод по-отношение категорията биоразнообразие. 

От Родопите са известни 1616 вида водорасли (Temniskova, Kiriakov, 
2��6), от които 826 са установени в езера, �1 в топли минерални води, 85 в 
язовири, 12 в канали и 76 в рибарници или 1��� вида според описаните место-
обитания не би трябвало да присъстват в изследвания район поради липсата 
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на езера, язовири, топли минерални извори, канали и рибарници. Ако извадим 
тези видове (1��� вида) от общия брой на видовете в Западните Родопи (1616) 
вида ще се получи, че в българската част от историко-географската област 
Чеч са разпространени 576 вида водорасли, което представлява 18,8�% от во-
дорасловото разнообразие на страната. 

Специфична част от таксономичното биоразнообразие на нашата стра-
на представлява гъбното биоразнообразие, което според досега проучените 
гъби наброява �9�� вида, а техният очакван брой трябва да достигне 2� 67� 
вида (Денчев и др., 2��5). Гъбите са по-близо до животинското отколкото до 
растителното царство и според автора при достатъчен обем на публикува-
ния материал би трабвало да се отделят в самостоятелна система. Авторски 
колектив, изследвал гъбното разнообразие на Родопите (Денчев и др., 2��6), 
посочва, че в Родопите са установени 1763 вида гъби. В същия труд е на-
правено разграничение на техните находища според ботаникогеографските 
райони на България (Асьов и др., 2��1, 2��2, 2��6) на видове, разпростра-
нени в Западните, Централните и Източните Родопи. Общият брой на гъби-
те разпространени в Западните Родопи според цитирания по горе авторски 
колектив, е 925 вида, като в този брой не са включени �8� лихенизирани 
и лихениколни гъби, защото за тях липсва разпределение на находища от 
западната, централната и източната част на Родопите. Посочените 925 вида 
гъби за Западните Родопи представляват 18,88% от общото гъбно разноо-
бразие на Р. България. В установените 925 вида гъби са включени 6�9 вида 
публикувани от съответните автори и 216 вида, които не са публикувани в 
научната литература. Установените 925 вида гъби в Западните Родопи са 
разпределени както следва: 15 вида оомицети; 1�7 вида нехилезирани тор-
бести гъби; 65 вида анаморфни гъби и �22 вида базидиални гъби. Предвид 
предполагаемия обем от видове гъби у нас 2� 67� (Денчев и др., 2��5), гъ-
бното разнообразие на общината ще достигне много по-високи стойности. 
Ако използваме общоприетото схващане, че броят на висшите растения, ум-
ножен по коефициент 5,3, показва приблизителния брой на видовото гъбно 
разнообразие, то ще получим разнообразие за общината от 972� вида гъби 
или почти половината от разнообразието на страната.

 
Съвременна растителност

Публикуваната геоботаническа карта (Асенов, 2���) съдържа 28 форма-
ции, 16 асоциации, 1� картируеми единици на изкуствени дървесни насаж-
дения и � картируеми единици агрофитоценози. Оригиналният вариант в М 
1:5� ��� съдържа 28 формации, 73 непълни дървесни асоциации, 11 тревисти 
асоциации, 2� групировки от изкуствени насаждения и четири картируеми 
единици агрофитоценози.
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Растителността на Горен Чеч е запазила естествения си облик в значител-
на степен и показва височинна зоналност, характерна за южните планински 
склонове в нашата страна. Вертикалното разпределение на основните еколо-
гични типове съобщества има и своята специфика, отразена чрез присъст-
вието на мезофитния северноприсредиземноморски буков пояс. Особеното 
разположение на този вътрешнопланински склон е дало отражение върху ви-
сочинната зоналност на растителността и независимо от северноприсреди-
земноморския £ характер показва елементи на преходност, каквато е флората 
и растителността в Южна България.

Фаунистично разнообразие

Фаунистичното разнообразие в нашата страна е много по-голямо спрямо 
флористичното. Общият брой на видовете е около 3� ���, а се предполага, че 
той може да достигне около 6� ��� (Хубенов, 2��2). Много групи безгръбнач-
ни животни са недостатъчно изучени, като се счита, че най-голям е броят на 
неизвестни видове от сухоземната фауна. На първо място това са насекомите 
(Insecta) с около 2� ��� установени вида (при предполагаем брой около �� 
���), следвани от паякообразните (Arachnida) с установени 23�3 вида и пред-
полагем брой ���� вида. Повечето от добре проучените фаунистични групи 
организми в българското биотично пространство са с по-високо видово раз-
нообразие спрямо средноевропейското.

Фаунистичното разнообразие на общината не е изследвано специално, 
но съществуващите регионални изследвания на Родопите (Пешев, 1975) и 
на Югозападна България (Ботев, 1986, 1988), заедно с многотомната Фауна 
на България предоставят значителна информация за фаунистичното раз-
нообразие на района. Тази информация не е изчерпателна, а като се има 
предвид, че половината от безгръбначните видове не са описани за фауна-
та на България и конкретното разположение на района, което наподобява 
Ивайловградска община, видовото разнообразие ще нарасне неимоверно. 
Община Сатовча е разположена на границата между средноевропейските и 
средиземноморските фаунистични елементи и заедно с вертикалната зонал-
ност се предполага наличие на значително видово разнообразие особено по 
отношение на безгръбначната сухоземна фауна (табл. 1). Изискванията на 
Годишника на Софийския университет не позволяват да бъде представен 
детайлен анализ на фаунистичното разнообразие и неговото количествено 
изражениие до ниво тип за нисшите безгръбначни; до ниво разред за ви-
сшите безгръбначни и до ниво клас за мекотелите и хордовите (с изключе-
ние на бозайниците, които са анализирани по-подробно) е представено в 
табличен вид (табл. 1). 
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ТАКСОНОМИЧНО – ФАУНИСТИЧНО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ОБЩИНА САТОВЧА

№

Таксони

Установени 
видове в 

България

Установени 
видове в
З. Родопи

Про-
цент от 
всички

Устано-
вени или 
предпо-
лагаеми 

вид.
в община 
Сатовча

Про-
цент от 
всички

Консер-
вационно 
значими 
в община 
Сатовча

� Нисши безгръбнач-
ни ��76 29� 7,21 13� 3,19 �1

2

Едноклетъчни жи-
вотни. Подцарство 
P��t�z�� Своб. жив. 
едноклетъчни: Клас 
L�b����; Клас F�l���� 

16�6 197 12 85 5,3 �1

3 Тип Водни гъби 
Sp����� (P���f���) 29 n/a n/a n/a n/a  

� Тип Мешести 
C������� 32 n/a n/a n/a n/a  

5 Тип Ктенофори 
Ct���p���� 3 n/a n/a n/a n/a  

6 Тип Плоски червеи 
Pl�t��lm��t��� 827 n/a n/a n/a n/a  

7 Тип Кръгли червеи 
N�m�t��� 1��7 32 3 32 3  

8 Тип (сухоземни) Рота-
тории R�t�t���� 262 n/a n/a n/a n/a  

9 Тип Акантоцефали 
A���t����p��l� 52 �� 21 7 13,�6  

1�

Тип Прешленести 
червеи A���l���, 
Клас Водни олигохе-
ти Ol�������t� 

2�5 5� 22 6 2,5  

�� Тип Бриозои B�y�z�� 13 n/a n/a n/a n/a  
12 Висши безгръбначни 23772 6275 26,4 1710 7,2  

13
Тип Членестоноги 
A�t���p���,  Клас Ра-
кообразни C�u�t����

9�� 96 1�,62 13 1,�  

1� Надклас Многонож-
ки My���p��� 243 93 38,27 37 15,23  

15 Клас Многоножки 
D�pl�p��� 12� 21 17,5 5 �,16  

16 Клас Стоножки 
C��l�p��� 1�5 52 �9,5 32 3�,5 1R�.E

17 Клас Паякообразни 
A�������� 2343 315 11,8 128 4,79  

Таблица 1
Таксономично фаунистично биоразнообразие на община Сатовча

Ta��e 1
Taxonomi�� ��a�nisti�� �iodiversit�� o�� Satov��a M�ni��i�a�it��
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18 Разред 
P��u������p����� 51 17 33 12 23,52  

19 Разред Сенокосци 
Op�l����� 61 33 5� �� 18,�3 2�GE;1�E

2� Разред Паяци A������ 975 253 25,95 99 1�,15 5�GE, 2�E

21
Подклас Акари 
– A����,       Разред 
– A����f��m��

1583 12 �,75 6 �,38  

22 Клас I����t� 17387 5698 32,77 1532 8,81  

23 Разред Еднодневки 
Ep��m���pt��� 1�9 83 76,15 36 33  

2� Разред Водни кончета 
O����t� 75 2� 26,66 1� 18,67  

25 Разред Перли 
Pl���pt��� 1�1 3� 29,7 5 �,95 2�E

26 Разред Правокрили 
O�t��pt��� 225 132 58,66 26 11,55 2�E

27 Разред Ухолазки 
D��m�pt��� 7 3 �2,86 3 �2,86  

28 Разред Хлебарки 
Bl�t���� 16 7 �3,75 7 �3,75  

29 Разред Богомолки 
M��t���� � 3 75 3 75  

3� Разред Термити 
I��pt��� 2 � 5� � 5�  

31 Разред Равнокрили 
H�m�pt��� 13��

Източни 
Родопи
1�1 

1�,85 n/a n/a  

32 Разред Полутвър-
докрили H�t���pt��� 1�5�

Източни
Родопи
�68

��,5 �7 �,5  

33 Разред Твърдокрили 
C�l��pt���

6000
4607 1838 39,89 749 16,26  

3� A��p���� 877 338 38,5� 11� 12,5�
2R�E,
2�GE,
1�E

35 P�lyp���� 373� 15�� ��,21 639 17,13  

36 Разред Камилки 
R�p����pt��� 1� � 28,57 � 7,1�  

37 Разред Едрокрили 
M���l�pt��� 3 3 1�� � �  

38 Разред Мрежокрили 
N�u��pt��� 116 3� 25,86 1� 8,62  

39 Разред Ципокрили 
Hym���pt��� 4000 882 22,05 264 6,6  

�� Symp��t� 6�� 159 26,5 1� 1,7  
�1 Ap����t� 3��� 723 18,�8 25� 6,35  

Таблица 1 (продължение)
Ta��e 1 (��ontin�ed)
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�2 Разред Двукрили 
D�pt��� 35�� 1176 33,6 1�1 2,89  

�3 N�m�t����� 1��� 27� 7,71 �� �,3  
�� B����y���� 25�� 9�6 25,86 9� 2,6  

�5 Разред Ручейници 
T�����pt��� 258 115 ��,23 2� 7,69  

�6 Разред Люспестокри-
ли L�p���pt��� 29�� 822 28,3 2�5 8,�5 1�E

�7 Тип Мекотели 
Mollusca 262 110 41,98 19 7,25  

�8
Клас Охлюви 
(сухоз.+ сладководни) 
G��t��p���

238+71=3�9 1�6+1�=12� 38,83 18 5,83  

�9 Клас Миди B�v�lv�� 2� � 16,66 � �,16  

5� Тип Хордови 
C�����t� 780 399 51,15 244 31,28  

51 Kлас Висши риби 
A�t���pt��y��� 218 �1 18,8 25 11,5  

52 Клас Земноводни 
Amp��b�� 17 12 7�,5 9 53  

53 Клас Влечуги R�pt�l�� 36 27 75 12 33  
5� Клас Птици Av�� ��9 2�7 6� 132 32,27  

55 Клас Бозайници 
M�mm�l�� 1�� 72 72 66 66  

Видовото разнообразие на бозайниците в Родопите обхваща 72 вида (Нинов 
и др., 2��2) от 95 вида бозайници у нас (Пешев и др., 2���), а близо 7�% от тях 
се срещат в Чеч. От насекомоядните бозайници (Insectivora) предимно в ни-
ската част на района е разпространен източноевропейският (белогръд) таралеж 
– Erinaceus concolor Martin, 1838, (Erinaceidae), а в целия район се среща евро-
пейската къртица – Talpa europaea L., 1758, (Talpidae). В смесените и иглолист-
ни гори обитават представителите на сем. Soricidae: обикновената кафявозъбка 
– Sorex araneus L., 1758 и малката кафявозъбка – Sorex minutus L., 1766. Край 
бреговете на реките, а понякога и по-далече от тях обитават голямата водна 
земеровка – Neomys fodiens Pennant, 1771 и малката водна земеровка – Neomys 
anomalus Cabrara, 1907, а в подобни местообитания се срещат още белоко-
ремната белозъбка – Crocidura leucodon Hermann, 1780 и малката белозъбка 
– Crocidura suaveolens Pallas, 1811. От разпространените 1� вида насекомоядни 
бозайници у нас в Сатовчанска община се срещат 8 вида, което е 8�% от разно-
образието на този разред в нашата страна. 

Прилепната фауна (Chiroptera) района има значително разнообразие, не-
зависимо че карстовият релеф в общината не се характеризира с пещери. От 
33 вида прилепи, описани у нас, 28 вида прилепи са установени в Родопите 

Таблица 1 (продължение)
Ta��e 1 (��ontin�ed)
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(Нинов и др., 2��2), което представлява 8�,8% от разнообразието в Р. България. 
В изследвания район е почти сигурно, че четири вида не се срещат. В района е 
имало малки пещери, свързани с карстови извори и, независимо че изворите са 
каптирани, тук са разпространени всички прилепи горски обитатели, някои от 
факултативните пещеролюбиви, скални и синантропни обитатели или прилеп-
ната фауна на района обхваща петте вида подковоноси прилепи (Rhinolophidae), 
разпространени у нас и 19 вида от гладконосите (Vespertilionidae) прилепи, т.е. 
общо 2� вида, което е 72,7% от прилепното разнообразие у нас. 

Зайцевидните бозайници (Lagomorha) на района са представени от широ-
ко разпространения див заек – Lepus capensis L., 1758. 

Разредът на гризачите (Rodentia) в Чеч обхваща значително разнообра-
зие – над половината от видовото разнообразие на страната. Тук се срещат 
обикновената катерица – Sciurus vulgaris L., 1758 и лалугера – Spermophilus 
citellus (L., 1766) (Sciuridae). Семейството на сънливците (Gliridae) е пред-
ставено от горския сънливец – Dryomys nitedula (Pallas, 1778), обикнове-
ния сънливец – Glis glis L., 1766 и лешниковия сънливец – Muscardinus 
avellanarius (L., 1758) . Мишевидните гризачи (Muridae) в района са предста-
вени от жълтогърлата горска мишка – Sylvaemus (s. str.) flavicollis (Melchior, 
1834), обикновената горска мишка – Sylvaemus (s. str.) sylvaticus (L., 1758), 
скалната мишка – Sylvaemus (Karstomys) mystacinus (Danforord, Alston, 
1877) – (Попов и др., 2���) полската мишка – Apodemus agrarius (Pallas, 
1771), синантропните черен плъх – Rattus rattus (L., 1758) и сив плъх – Rattus 
norvegicus Berkenhout, 1769, както и обикновената домашната мишка – Mus 
musculus musculus (L., 1758) и източносредиземноморската домашна мишка 
– Mus macedonicus (Petrov, Ruziae, 1983). Тук се срещат няколко вида от 
сем. Полевки (Arvicolidae), като ръждивата горска полевка – Clethrionomys 
glareolus (Schreber, 1780), обикновената сива полевка – Microtus (s. str.) 
arvalis (Pallas, 1778), подземната полевка – Microtus (Terricola) subterraneus 
(de Selys-Longchamps, 1836), а най-често край реките водния плъх – Arvicola 
terrestris (L., 1758). Картофените градини в района са предпочитано място 
за планинското (белозъбо) сляпо куче – Nannospalax (Mesospalax) leucodon 
(Nordmann, 1840). Равносметката на гризачите показва, че от 3� вида раз-
пространени у нас (заедно с ондатрата и нутрията) в общината обитават 18 
вида, или това е 6�% от разнообразието на гризачите у нас. Същата група 
животни са проучвани от Zidarova (2��6) в З. Родопи и тя е установила раз-
пространението на 8 вида насекомоядни бозайници – т. е. всичките имат 
находища в общината и 19 вида гризачи (според цитирания автор 21 вида 
с тези от Гърция, като единият е синоним), от които в Сатовчанска община 
трудно може да се посочи снежната полевка – Chionomys nivalis (Martins, 
1842), независимо че в други по-ниски части на З. Родопи е описана. 

Хищните бозайници (Carnivora) са също част от биоразнообразието на 
Чеч. Хранителната база на вълка – Canis lupus L., 1758 е значителна и той 
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често се наблюдава в по-високата част на района (S�asov, S�iridonov, 2��6). 
Имайки предвид взаимоизключващите се ареали на вълка и чакала и широко-
то навлизане на втория в ниските части на страната, считам че край р. Места 
се среща чакалът – Canis aureus L., 1758, който не е описан за З. Родопи от 
горепосочените автори. В района с най-висока плътност от хищниците е ли-
сицата – Vulpes vulpes L., 1758. От съществуващите около 3�� бр. кафяви меч-
ки – Ursus arctos L., 1758 (в Родопите по Нинов и др., 2��2) вероятно някои 
навлизат във високата част на общината (по данни на дивечовъдна станция 
Дикчан – 3 бр.). От семейството на поровете често срещани хищници в райо-
на са язовецът – Meles meles L., 1758, невестулката – Mustela nivalis L., 1766 
и сравнително рядко черният пор – Mustela putorius L., 1758. Сравнително 
рядко се среща златката – Martes Martes L., 1758, докато популациите на бял-
ката – Martes foina Erxleben , 1777 и дивата котка – Felis silvestris Schreber, 
1777 са значително по-големи. Ако обобщим разнообразието на хищниците в 
общината се установява, че от 1� вида у нас в Сатовчанска община се срещат 
1� вида или това е 71,�3% от разнообразието на хищниците. 

Чифтокопитните бозайници (Artiodactyla) също са разпространени в ра-
йона. Дивата свиня – Sus scropha L., 1758 има популация от 5��� индивида 
в Родопите (Нинов и др., 2��2), която и в Чеч е доста плътна и представлява 
най-интензивно преследвания ловен дивеч. Преживните чифтокопитни също 
са разпространени в района, но с по-ограничени популации. Тук обитава бла-
городният елен – Cervus elaphus L., 1758, еленът лопатар – Dama dama L., 
1758 и по-малко сърната – Capreolus capreolus L., 1758, а в лесничейски район 
„Осински колиби“ е развъден муфлон – Ovis ammon Pallas, 1811. Популацията 
на дивата коза Rupicapra rupicapra L., 1758 в З. Родопи обхваща над 5�% от 
числеността £ в Р. България и е от световно значение (S�asov, S�iridonov, 
2��6). От 6 вида чифтокопитни у нас в Чеч са разпространени 5 вида или 83% 
от разнообразието в Р. България. 

Разнообразието на бозайниците в Р. България съставлява 95 вида (Пешев 
и др., 2���) според академичното издание „Фауна на България“, но според 
Спиридонов и Спасов (2��5) броят на видовете бозайници е 1��, която цифра 
възприема и авторът, като относително по-нова спрямо първия източник. В З. 
Родопи има 72 вида бозайници (Нинов и др., 2��2), или това е 72% от разноо-
бразието на бозайниците в Р. България. От направения анализ на бозайници-
те, разпространени в общината, може да се направи изводът, че категорично 
66 вида бозайници са разпространени в нейното географско пространство, 
или това е 66% от разнообразието на бозайниците у нас.

Анализирайки таксономичното-фаунистично разнообразие на общи-
на Сатовча е необходимо да бъдат посочени и ендемитните таксони, кои-
то имат находища в района. Тук има находища на балканските ендемити: 
правокрилото насекомо (Orthoptera) – Paranocaracris bulgaricus bulgaricus 
Ebner & Drenovski, 1930 (H��enov et a�., 2��5) и многоножката (Myriapoda) 
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– Megaphyllum rhodopinus Verhoef, 1928 (��agoev, 2��5). Български ендемити 
с находища в района са паяците сенокосци (Opiliones) – Histricostoma drenskii 
Kratochvil, 1958 и Paranemastoma (s.str.) aurigerum aurigerum (Roewer,1951), 
(De�ts�ev, ��agoev, 1998). Близо до Сатовча е установено едно от малкото нахо-
деща в страната на изключително рядкото паякообразно (Acari, Polydesmidae) 
– Polydesmus buresvhi Verhoeff, 1928. Характерен ендемичен вид за склоновете 
на рида Дъбраш (Пешев и Андреева, 1986) е правокрилото насекомо Poecilimon 
orbelicus (Pancic, 1883). Локален ендемит за З. Родопи е стоножката (Chilopoda) 
– Harpolitobius banaticus rhodopensis Kaczmarek, 1975, с находища в Еркюприя, 
Тепленската и Рибновската пещера, които са извън община Сатовча, но в непо-
средствена близост, а карстът в общината предполага находища на този вид.

Функционално биоразнообразие

Хабитатно разнообразие

Биогеографската принадлежност на района (Николов, 1977; Груев, 1988, 
199�, 1999;) е обвързана с две регионални единици – долината на р. Места 
и Западните Родопи. Независимо че ниската част от района е обезлесена и 
естествената растителност има много слабо присъствие, то във високата част 
съществуват хабитати с висока екологична стойност.

Определянето на хабитатите в общината се основава на Директивата на 
Европейската екологична комисия 92/�3/ЕЕС за опазване на природните место-
обитания. Това е нормативният документ на ЕС, който създава единна основа за 
опазване на дивата природа. До приемането на този документ в повечето евро-
пейски държави съществуват разнообразни, често несъпоставими системи от 
защитени територии, обособени въз основа на различни критерии. Директива 
92/�3/ЕЕС е система за опазване на природата в Европа чрез създаване на един-
на мрежа от територии със специален режим на защита, наречена NATURA 
2���. Местообитанията, опазвани в НАТУРА 2���, са включени в приложение 
І на Директива 92/�3/ЕЕС. За изготвянето на приложенията е използвана йерар-
хичната класификация на европейските местообитания, разработена в рамките 
на проекта CORINE �ioto�es (1989,1991). Тази класификация е развита и до-
пълнена в рамките на A ���assifi��ation o�� Pa�ear��ti�� �a�itats през 1993, която, от 
своя страна, е допълнена (1995) с текстови описания, фитоценологични едини-
ци и препратки, заедно с помощната база данни PHYSIS. 

В Директивата за хабитатите (Co�n��i� Dire��tive, 1992) съществува поняти-
ето природен хабитат, което се разграничава от понятието хабитат на вида. 
Според директивата природните хабитати са сухоземни или водни простран-
ства, обособени от географски, абиотични и биотични особености, независимо 
дали са напълно естествени или полуестествени. В същият документ хабитат 
на вида е среда, определена от специфични абиотични и биотични фактори, в 
която видът живее през всички стадии на своя биологичен цикъл. 
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Класифицирането на природните хабитати продължава да се осъществя-
ва под ръководството на Кралския институт за природни науки в Белгия, но 
в работния колектив участват различни експерти от новоприсъединилите се 
страни към ЕС. В експертния колектив е ангажиран и екип от български кон-
султанти – ст. н.с. Т. Мешинев, проф. В. Велчев, н. с. И. Апостолова и н. с. П. 
Василев, които участват в изработването на Палеарктична класификация на 
природните хабитати (Devi��iers, Devi��iers – Ter����ren, 1996). Включването на 
морските хабитати и ландшафтите, заедно с въвеждането на еднотипни пара-
метри за нуждите на информационната система за природата на Европейския 
съюз (EUNIS), налага корекции в класификационната система и последният £ 
вариант е наречен EUNIS Ha�itat C�assifi��ation (Davis & Moss, 1997). 

Авторът на това изследване е участвал в инвентаризирането на хабитати-
те в регионите „Доспат дере“ и „Долна Места“, в които попада ниската част 
на община Сатовча. Тези теренни проучвания допълниха информацията за 
хабитатното разнообразие на изследвания район. Съгласно йерархичната но-
мерация в Директива 92/�3 ЕЕС тук са установени следните хабитати: 

5210 (PAL. CLASS.: 31.131; (31.8В311по Мешинев, 2005) Храсталаци 
с Ju��p��u� �pp.

6210 (PAL. CLASS.:34.316) Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (F��tu��-B��m�t�l��)

6220 (PAL. CLASS.: 34.5) Псевдостепи с житни и едногодишни расте-
ния от клас (T����-B����yp����t�)

6520 (PAL. CLASS.: 38.31;37.7 и 37.8) Планински сенокосни ливади 
7140 (PAL. CLASS.: 54.5) Преходни блата и плаващи подвижни тор-

фища
8210 (PAL. CLASS.:62.1; (62.1А123 по Мешинев, 2005) Хазмофитна 

растителност по варовикови скални склонове
Този хабитат е разпространен единствено (в изследвания район) по мра-

морните скали на десния долинен склон на р. Доспат, където тя изпълнява ро-
лята на държавна граница с Р. Гърция. Подобно на хабитат 621� и тук конкрет-
ната разлика с наименованието на хабитата е скалната основа от мрамор, а не 
от варовик. Във фитосоциологично отношение към този хабитат принадлежи 
клас Asplenieta trichomanis (Br.-Bl. in Miler& Br.-Bl. 1934) Oberd. In Oberd. 
В приложение І на Директива 92/�3 е посочено, че към този клас в съответ-
ния хабитат принадлежи разред Potentiletalia caulescentis Br.-Bl. 1926 и съюз 
Ramondion nathaliae Ht. 1935, а конкретното местообитание принадлежи към 
същият клас и разред, но съюз Cystopteridion fragilis Richard 1972 (Асенов, 
2��3). Основание за принадлежността към този съюз дава присъствието в съ-
обществата на конкретния хабитат и регион на характерните видове зелено 
изтравниче – Asplenium viridae и мъховидна кутявка – Moehringia muscosa. 

Типични обитатели на мраморите по десния долинен склон на р. Доспат, 
близо до самата река, принадлежащи към сциофилните хазмофитни съоб-
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щества са крехката папрат – Cystopteris fragilis, страшничето – Asplenium 
trichomanes и зидарката – Parietaria lusitanica. Във високата част от склона 
са разпространени хелиофилните хазмофитни съобщества, в които участват 
обикновената златиста папрат – Ceterach officinarum, стенното изтравниче 
– Asplenium ruta-muraria, румелийският тръбоцвет – Trachelium rumelianum, 
вечнозелената каменоломка – Saxifraga sempervivum, ашерсоновият оман 
– Inula aschersoniana, далматинската микромерия – Micromeria dalmatica и 
босненската мишовка – Minuartia bosniaca. Необходимо е да се отбележи, че 
този хабитат освен с видовете и съобществата, принадлежащи към него, по 
десния долинен склон в граничния участък на р. Доспат представлява забеле-
жителна форма от релефа, която е даденост за оформянето на екопътека. Тя 
може да бъде съчетана с остатъка от граничното съоръжение при устието на 
Кочанска река и да привлича туристи, посещаващи общината.

9150 (PAL. CLASS.:41.17 и 41.19; (41.1В по Мешинев, 2005) Термофилни 
букови гори (C�p��l��t����-F�����)

Присъствието на мизийския бук – Fagus sylvatica ssp. moesiaca във високата 
част на Горен Чеч и схващането на Стоянов (19�1) за северно присредиземно-
морския характер на съобществата по Югозападните склонове на Родопите е ос-
нование за принадлежност на буковите гори в района към този хабитат. Горите 
от този хабитат са разположени между 11�� и 1�5� m н. в. почти само в дясната 
половина от водосбора на р. Бистрица с едно изключение на около 11�� m н. в. 
по левия бряг на реката Това показва, че тези съобщества достигат малко по-ви-
соко, отколкото в други части на страната, което се дължи на непосредствения 
досег с по-топлия беломорски въздух, нахлуващ от юг. Много често в тези гори 
участват обикновеният габър – Carpinus betulus и трепетликата – Populus tremula, 
а по скалистите места в дълбоките дерета се появява и водният габър – Ostrya 
carpinifolia. Към подсъюз Cephalanthero-Fagenion (R. Tx. 1955) R. Tx. in R. Tx. & 
Oberd. 1958 съществува асоциация Carici-Fagetum Moor 1952 (Pott,1992), която 
не е определяна полево в общината, но присъствието на четири от петте харак-
терни вида в района, свидетелства за почти идентичност или наличие на подасо-
циация. Характерните видове, присъстващи в тревната покривка на посочената 
по-горе асоциация, са планинската острица – Carex montana, червенокафявият 
дремник – Epipactus atrorubens, червеният главопрашник – Cephalanthera rubra 
и дамасониев главопрашник – Cephalanthera damasonium. 

В тревната покривака участват кандилколистният физоспермум – 
Physospermum cornubiense, рехавоцветното секирче – Lathyrus laxiflorus, 
стенният мицелис – Micelis muralis, бадемовидната млечка – Euphorbia 
amygdaloides, перестият късокрак – Brachypodium pinnatum, сърцевидният 
дланокоренник – Dactylorhyza cordigera и др.

Независимо че в 198 хабитата на елементарно ниво включени в Директива 
92/�3, които имат общоевропейска значимост не фигурират Рило-Родопските 
брезови гори 41.В3511 (по Мешинев, 2��5) считам, че те трябва да бъдат 
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отнесени към описания по горе (9150) основен хабитатен тип. Поленовите 
и антракологични изследвания показват едно непрекъснато присъствие на 
брезата, подсказващо нейния естествен произход, а в Рила планина най-чес-
то брезовите съобщества имат вторичен характер, възникнали на мястото на 
изсечени букови гори. Обикновеният габър в общината е запазен в изключи-
телно тесни пространства и тук Габърово-горуновият височинен пояс е по-
правилно да бъде наречен Брезово-горунов пояс.

91D0 (PAL. CLASS.: 44.A1 до 44.A4) Мочурни (тресавищни) гори
Този хабитат има ограничено разпространение в района върху билните 

заравнености на рида Дъбраш западно от вр. Свети Петър (17�5 m н. в.). В 
дървостоя на съобществата участват бял бор – Pinus sylvestris и смърч – Picea 
abies, разположени върху влажни торфени субстрати, които имат по-широко 
развитие на север извън района. Конкретното пространство от този хабитат е 
сходно с подтип ��. А222. (мизийски заблатени бялборови гори в Западните 
Родопи). Формирана е храстова растителност от черна боровинка – Vaccinium 
myrtilus и червена боровинка – Vaccinium vitis-idaea. Преовлажнените тор-
фенисти пространства са покрити с широколистна пушица – Eriophorum 
latifolium, ежовидна острица – Carex echinata, блатна теменуга – Viola palustris, 
кучешка полевица – Agrostis canina и различни видове мъх – Sphagnum ssp. 

91E0 (PAL. CLASS.: 44.3, 44.2 и 44.13) Алувиални гори с Al�u� �lut����� 
и F�����u� ����l���� (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Това са крайречни горски съобщества представени и в трите си варианта 
(А, В и С) в района. Най-ниско по брега на р. Места фрагментарно са развити 
крайречни гори (вариант С) с доминиране на бяла върба – Salix alba, чуплива 
върба – Salix fragilis, бяла топола – Populus alba и черна топола Populus nigra. 
Същите съобщества се наблюдават при вливането на р. Бистрица в р. Места.

Вторият вариант (В) заема по-обширни пространства в долните поречия на 
всички реки особено Бистрица, Кочанска и Доспат. Най-често това са фрагмен-
тарни участъци с доминиране на черна елша – Alnus glutinosa и единични екзем-
пляри от върби, тополи и полски ясен – Fraxinus oxycarpa. Формиран е храстов 
етаж от влакнестата къпина – Rubus hirsutus, а в съобществата участват и отдел-
ни екземпляри от зърнастец – Frangula alnus, кучешки дрян – Cornus sanguinea 
и черен бъз – Sambucus nigra. Тревната покривка е изградена от редкокласа 
острица – Carex remota, брястолистно орехче – Filipendula ulmaria, обикновен 
здравец – Geranium sylvaticum, различни видове хвощ – Equisetum sp., горска 
пищялка – Angelica sylvestris, пасищна звездица – Stellaria nemorum и др. 

Третият вариант (A) с доминиране на бяла елша – Alnus incana е най-съ-
ществения за района със запазените фрагменти северно от с. Сатовча, западно 
от с. Осина и значително по-обширното пространство при големия завой на р. 
Доспат. Характерeн храстов вид е полската къпина – Rubus caesius, а от увив-
ните видове се срещат дребноцветното чадърче – Calystegia sepium и червено-
то куче грозде – Solanum dulcamara. В тревната покривка участват блатният 
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ранилист – Stachys palustris, обикновената блатия – Lythrum salicaria, обикно-
вената паламида – Cirsium arvense и др.

91AA (PAL. CLASS.: 41. 737) Източни гори от космат дъб 
Южната част на Горен Чеч в доисторическо време е била покрита с ксе-

ротермни дъбови гори, но от тях сега са останали съвсем малки простран-
ства. Към този хабитат принадлежат косматдъбовите гори около връх Шилото 
(1��1 m н. в.), гората между селата Фъргово и Вълкосел и отделни петна в ус-
тието на Кочанска река и частта от долината на р. Доспат, която попада в райо-
на (Приложение № �). Основният вид изграждащ дървостоя е косматият дъб 
– Quercus pubescens, но навсякъде в косматдъбовите гори е навлязъл келявият 
габър – Carpinus orientalis. В дървостоя с единични екземпляри участват бла-
гунът – Quercus frainetto, мъждрянът – Fraxinus ornus и церът – Quercus cerris, 
който край определени сакрални обекти се е запазил на малки групички. С 
отделни екземпляри в съобществата участват бадемовидната круша – Pyrus 
amygdaliformis или отделни храсти от червената хвойна – Juniperus oxycedrus, 
плюскача – Colutea arborescens и храстовидната зайчина – Coronila emerus. В 
тревната покривка се срещат бодливият залист – Ruscus aculeatus, мишело-
вата острица – Carex michelii, олимпийската звъника – Hypericum olympicum, 
недоразвитият лимодорум – Limodorum abortivum, дребноцветното прозорче 
– Potentilla micrantha, щитовидната вратига – Tanacetum corymbosum, прият-
ната теменуга – Viola suavis, пурпурният салеп – Orchis purpurea, красиви-
ят минзухар – Crocus pulchellus и др. При вливането на Кочанска река в р. 
Доспат в ниската част на левия долинен склон в подлеса на горите от космат 
дъб участва обикновената ефедра – Ephedra distachya. Обикновената ефедра 
е сравнително рядко растение за България и това находище не е описвано в 
нашата литература, а за местното население е известно като екзотичен пред-
ставител с практичното наименование „метла“.

Характерни безгръбначни фаунистични видове, разпространени в косматдъ-
бовите гори на района, са гъботворката – Lymantria dispar (Lymsntridae, Lepidoptera) 
и големият дъбов сечко – Cerambyx cerdo (Cerambycidae, Coleoptera). 

91BA (PAL. CLASS.: 42.16 (42.1612 по Мешинев, 2005) Мизийски гори 
от обикновена ела 

91CA (PAL. CLASS.: 42.5C2, 42.5C3) Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори

92 C0 (PAL. CLASS.: 44. 711) Гори от Pl�t��u� �����t�l��
9410 (PAL. CLASS.: 42.21 до 42. 23, 42.24; (42.2412 по Мешинев, 2005) 

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (��������-
P����t��)

9530 (PAL. CLASS.: 42.61 до 42.66 (42.6618 по Мешинев, 2005) 
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

В Горен Чеч има на две места естествени гори от черен бор – Pinus nigra 
ssp pallasiana. Едното находище е разположено вурху рупчуската група, из-
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градена от гнайси, шисти и мрамори между селата Долен и Плетена, а дру-
гото находище е разположено в землището на с. Бръщен, върху мрамори, в 
непосредствена близост до държавната ни граница. Съобществата са почти 
монодоминантни, а по оголените скали се появява водният габър – Ostrya 
carpinifolia. В тревната покривка се срещат тревистото звездиче – Doricnium 
herbaceum, перестият късокрак – Brachypodium pinnatum, широколистната 
кощрява – Sesleria latifolia и триделното загърличе – Laser trilobum, а сред 
тези видове се наблюдават отделни екземпляри от орхидеята дълголистен гла-
вопрашник – Cephalanthera longifolia. 

Ландшафтно разнообразие

Връзката между хабитатно и ландшафтно разнообразие има особено зна-
чение в научните изследвания и този въпрос логично възниква в съзнанието 
на тези, които изследват биоразнообразито като научна категория. Извън прав-
ните документи на Европейския център за природна консервация (ECNC) на 
19.�7.2��� г. е утвърден текста на Европейската конвенция за ландшафтите 
и е определено начало за ратифициране на конвенцията от 2�.1�.2��� г. Ев-
ропейската конвенция за ландшафта е правен документ, който засяга всички 
европейски държави включително и тези, които не са членки на ЕС. Общата 
цел на конвенцията е да призове органите на властта към осъществяването на 
политика на местно, регионално, национално и международно ниво, насочена 
към опазването, управлението и планирането на европейските ландшафти, за 
съхраняване и подобряване на техните качества, а наред с това да подпомогне 
създаването на условия, в които населението, различните териториални орга-
ни и структури на властта участват във взимането на публични решения. Ев-
ропейската конвенция за ландшафта е ратифицирана със закон от българския 
парламент на 13.1�.2��� г. (ДВ. бр. 9�, 2��� г.) и влиза в сила за Република 
България от �1.�3.2��5 г. Дотук направените констатации определят приори-
тетна роля на хабитатите, като терминологично изяснена категория и е вклю-
чена във всички правни и нормативни документи на ЕС. 

Ландшафтното разнообразие на община Сатовча е изследвано по проект 
„Опазване на глобалнозначимото биоразнооразие в ландшафта на Родопите“ 
(���.rodo�e.org). В този проект е представена общодостъпна и разбираема 
интерпретация на категорията ландшафт, според която ландшафтът е спе-
цифична географска територия, представляваща система от всички природ-
ни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която 
се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката 
дейност (���.rodo�e.org). По проект „Опазване на глобалнозначимото би-
оразнообразие в ландшафта на Родопите“ са изработени ландшафтни карти 
на всички общини в планината, включително и на община Сатовча. При из-
работването на ландшафтната карта на общината е използвана типологична 
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класификация, обхващаща категориите клас, тип, подтип, род и вид ландшаф-
ти, която отговаря на класификационната система използвана при разработ-
ването на ландшафтната карта на България в М 1 : 5�� ��� (Велчев и др., 
1992). Ландшафтната карта на общината е изработена в М 1: 9� ���, което е 
продиктувано от съвместяването и на формат А3, в какъвто е публикувана в 
атласа по цитирания проект.

Всички ландшафти на общината попадат в Клас – планински ландшафти, 
поделен на: Тип Хладни хумидни с подтип В – хладни хумидни в пояса на 
иглолистните гори; Тип Умерени хумидни с подтип С – умерени хумидни в 
пояса на буковите гори и Тип Топли семихумидни с подтип D – топли семиху-
мидни в пояса на габърово-горуновите гори. 

В подтип B – хладни хумидни в пояса на иглолистните гори са диферен-
цирани � рода ландшафти: в – ерозионно-денудационни на метаморфни ска-
ли; с – ерозионно-денудационни на вулкански скали; е – ерозионно-денудаци-
онни на споени некарбонатни седиментни скали; f – ерозионно-денудационни 
на слабоспоени и неспоени седиментни скали. В тези родове ландшафти въз 
основа на антропогенните изменения са диференцирани 1� вида ландшафти, 
съответно Вв1; Вв2; Вв3 Вс1; Вс2; Ве3; Ве5; Вf2; Bf3; Bf6

В подтип С – умерени хумидни в пояса на буковите гори са диференцира-
ни 6 рода ландшафти (а,в,с,е,f,g) и 19 вида ландшафти, съответно Са1; Са2; 
Са3; Са4; Са5; Св1; Св2; Св3; Св4; Св5; Св7;Св9; Сс2;Сс3; Се5; Се7; 
Сf1; Cg1; Cg5. (виж приложение № 5).

В подтип D – топли семихумидни в пояса на габърово-горуновите гори са 
диференцирани 5 рода (a,b,f,g,h) и 22 вида ландшафти съответно Da1; Da2; 
Da3; Da4; Da5; Db1; Db2; Db3; Db4; Db5; Db7; Df4; Df5; Dg3; Dg4; Dg5; 
Dg7; Dg9 и Dh4; Dh5 Dh7;`Dh9, като последните � не са отразени на картата 
вероятно заради мащаба.

В представената ландшафтна диференциация са картирани 1 клас, 3 типа, 
3 подтипа, 15 рода и 51 вида ландшафти. По-точното картографиране на ви-
довете ландшафти е възможно, ако се използва морфологичната структура на 
ландшафта или се определят според използваната класификационна систе-
ма (Велчев и др., 1992) най-ниските таксономични морфологични единици: 
геотоп (фация), местност и ландшафтен участък, което е възможно, ако се 
използва едромащабна картна основа. Авторите на Атлас Родопи са опреде-
лили границите на подтиповете ландшафти в зависимост от общоприетите 
схващания за височинните граници на растителните пояси в Р. България. В 
община Сатовча границита на подтип В – хладни хумидни ландшафти в пояса 
на иглолистните гори е представена точно, но долната граница на подтип С 
– умерени хумидни ландшафти в пояса на буковите гори и горната граница на 
подтип D – топли семихумидни ландшафти в пояса на габърово-горуновите 
гори е представена като права линия преминаваща в диапазона между 8�� и 
1��� m н. в. Независимо от значителната антропогенизация в тази част на об-
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щината има отделни запазени петна от естествени горунови и малко габърови 
гори, които определят доста начупена линия, излизаща в източна посока до с. 
Осина и на юг до с. Ваклиново (виж картата на съвременната растителност, 
Асенов, 2���). Направените обобщения за спецификата на съвременната рас-
тителност, отразена чрез присъствието на мезофитния северноприсредизем-
номорски буков пояс и направените констатации в предходното изречение 
определят необходимостта от коригиране на границите между подтипове C и 
D. Понтийското денудационно ниво заело пространство приблизително в ди-
апазона 1���–12�� m н. в., а когато се корелира с разпространението на габъ-
ровата и горуновата формация се установява, че границата между подтипове 
ландшафти С и D трябва да се измести на север и във височина. Тази граница 
в никакъв случай не е права линия, а всъщност обхваща едно доста по-широ-
ко пространство интерпретирано (�orisova, 2��7) като ландшафтен екотон. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

Съвременната растителност на района, преминавайки през непрекъснато 
засилваща се антропогенизация се оформила от 2��� кал. год. В. Р. до наши 
дни. Флористичното разнообразие на общината обхваща 183� вида висши 
растения, или това е �5,88% от висшите растения на България. В Родопите са 
описани 36� вида мъхове, от които 75 чернодробни вида и 289 листнати вида 
мъх. Независимо че точното мъхово видово разнообразие на Сатовчанска об-
щина не е посочено, може да се предполага, че поради относително добре 
запазената естествена среда в района поне половината от видовете, описани 
досега в Родопите, се срещат и тук. Тук са разпространени 576 вида водорас-
ли, което представлява 18,8�% от водорасловото разнообразие на страната. 
Вероятно тази бройка е твърде занижена, защото в българската част на Чеч 
съществуват микроязовири, в които някои от изключените видове се срещат, 
но без конкретни данни за видовото разнообразие в тези водоеми всяко пред-
положение ще бъде некоректно. Общият брой на гъбите, разпространени в 
Западните Родопи, е 925 вида (Денчев и др., 2��6), в което количество не са 
включени �8� лихенизирани и лихениколни гъби, защото за тях липсва раз-
пределение на находища от западната, централната и източната част на Родо-
пите. Посочените 925 вида гъби за Западните Родопи представляват 18,88% 
от общото гъбно разнообразие на Р. България. Съгласно използвания коефи-
циент видово гъбно разнообразие се получава разнообразие за общината от 
972� вида гъби, или почти половината от разнообразието на страната.

Биоразнообразието на „нисшите“ безгръбначни животни в България об-
хваща ��76 вида, от които 29� са описани за З. Родопи, или това е 7,21%, а в 
общината според автора обитават 13� вида, или това е 3,19% от разнообрази-
ето на нисшите безгръбначни в България. В Горен Чеч са разпространени �1 
консервационно значими таксона (табл. 1). 
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Заимствайки тезата за извънсистематичната категория „нисши безгръб-
начни“, логично е останалите безгръбначни представители да попаднат в из-
вънсистематичната категория „висши безгръбначни животни“. В България са 
известни 23 772 вида висши безгръбначни, от които в З. Родопи се срещат 
6275 вида, или 26,��%, а в община Сатовча, са разпространени 171� вида, или 
това е 7,2% от разнообразието на висшите безгръбначни в България. Консер-
вационно значими таксони, разпространени в общината, само като ендемич-
ни представители от висшите безгръбначни, са 3 родопски, 9 български и 9 
балкански ендемита (табл. 1).

От мекотелите у нас са известни 262 вида, като 11� от тях са описани за 
З. Родопи, или това е �1,98%, а в общината се срещат 19 вида или 7,25% от 
разнообразието на мекотелите.

Хордовите животни у нас наброяват 78� вида, като 399 от тях се срещат в 
З. Родопи, или това е 51,15% от разнообразието на тип хордови, а 2�� вида са 
разпространени в Сатовчанска община, или 31,28% от разнообразие на тези 
животни, като само разнообразието на птиците в общината съставляващо 132 
вида, или 32,27% от птиците в България надхвърля процентното разнообра-
зие на всички хордови в района (табл. 1).

Функционалната същност на биоразнообразието е показана чрез хаби-
татното разнообразие, фитоценологичните таксони, които са публикувани от 
автора (2���) в друго изследване и ландшафтните таксони, който са опреде-
лени по проект „Родопи“. В отделно изследване на автора (2�1�) е извършено 
и остойностяване на екосистемните (ландшафни) услуги, които предоставя 
природата на общината, а подобно остойностяване е логичен завършек за вся-
ко проучване на биоразнообразието. Изследването на различните категории 
биоразнообразие в пространството на община Сатовча показа, че това е реа-
листична перспектива за всяка община в България. Установяването на всички 
категории биоразнообразие в системата на общинското пространство и въз-
можността за остойностяване на екосистемните (ландшафтни) услуги, които 
предлага природата предполагат някои основни изводи:

1. Идентифицирането на биоразнообразието в географското пространство 
на общината е необходимост, свързана с реализиране на действията по плана 
за устойчиво развитие, който вече има всяка община в България.

2. Установяване на биоразнообразието и запазване на количеството и ка-
чеството на екосистемните (ландшафтни) услуги, предоставяни от природата 
в пространството на общината, е предпоставка за гарантиране на съответното 
качество на живот не само в пределите на общината, а и като съпричастност 
на областно, национално и глобално ниво.

3. Установяването на биоразнообразието в определено общинско прос-
транство изисква интердисциплинарен подход с участието на таксономи, фи-
тоценолози, еколози и ландшафтоведи, за които е нужен времеви ресурс, а 
на национално ниво е необходимо да бъдат предвидени целеви финансови 
ресурси за идентификация на биоразнообразието във всяка община.
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�. Необходимо е и в нашата страна да се появи инвестиране в биоразноо-
бразие, което ще повиши общата стойност на регулиращите и поддържащите 
екосистемни (ландшафтни) услуги, получавани от природата.
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ГЕОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ НА РЕЧНИЯ БАСЕЙН

ЦВЕТАН ПЕТРОВ

Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда

Tsvetan Petrov. GEOMETRIC MODELS OF THE RIVER �ASIN 

T�e river �asins are ���ara��teri�ed ��� ��om��ex str���t�re, t�e e�ements o�� ��i��� ��an �e 
�resented ��� a geometri�� mode� �it� t�e aim o�� t�eir st�d��. In t�is arti���e �ave �een examined 
t�e geometri�� mode�s o�� t�e river �asins �it� sq�are and re��tang��ar ��orms, and t�e �a��s o�� 
t�e deve�o�ment and ��om��i��ation o�� t�eir str���t�re, as �e��. On t�e �ase o�� t�e ��om�arison 
�ave �een examined t�e advantages and t�e ��a�a��ities o�� t�e re��tang��ar mode� ��or so�ving o�� 
di����erent resear��� and a���i��ation tasks. 

Key words: river �asin, str���t�re o�� a river �asin, geometri�� mode� o�� a river �asin. 

СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СТРУКТУРАТА
НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ

Речният басейн е основна форма на земната повърхнина, в която се из-
вършва събирането и разпределянето на повърхностните води и наносите 
(Pro��ess geomor��o�og��, 1995). Като сложни природни образувания, водосбор-
ните басейни са обект на изследване в различни научни направления, вклю-
чително и в геоморфологията.  Методите  на тяхното изучаване са описани в 
редица публикации. Те се основават предимно на  историко-генетичния под-
ход, поради което основната им цел е определянето на произхода и възрастта 
както на отделните елементи, така и на басейна като цяло. Навлизането на 
системните идеи в геоморфологията поставя ново начало на тяхното проучва-
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не. През последните десетилетия на миналия век на базата на общата теория 
на системите, възниква и се развива нова методика на изследване. Тя е извест-
на като „басейнов подход“ или „басейнов анализ“ (Симонов, 1992). 

Елементите, които изграждат речния басейн, са леглата на временните и 
постоянните водни потоци, долинните дъна, долинните склонове и полегатите 
вододелни пространства. Тяхната съвкупност, включително взаимовръзките и 
взаимодействието между тях, образуват единно геоморфоложко цяло, което 
функционира като сложна геоморфоложка система. Всеки водосборен басейн 
може да бъде описан с помощта на неговите свойства, които разкриват особе-
ностите на местоположението, строежа, произхода и историята на развитието 
му (Симонов, 1992). Към първите се отнасят връзката с определени геоложки 
структури и разположението в даден климатичен пояс; ориентацията спрямо 
влажните въздушни потоци и факторите, определящи интензивността на ин-
солацията; надморската височина; положението в системата океан-континент, 
планини и равнини, и др.

Установяването на произхода и историята на развитие на речните басей-
ни е един от сложните и все още неразрешени изцяло проблеми. Трудността 
в този случай е свързана с пресъздаването на условията на възникване на от-
делните елементи, последователността на тяхното образуване и зависимостта 
им от променящите се геоложки, климатични и геоморфоложки условия. Изу-
чаването на произхода на басейните предполага определянето и на възрастта 
на отделните елементи. Това е свързано с редица трудности при точното уста-
новяване на възрастта на отделните речни легла. Определянето на възрастта 
на склоновете и особено на вододелните пространства варира в доста широки 
времеви интервали. Към тези трудности се наслагва и все още недостатъчната 
обоснованост на количествените климатични характеристики на близкото и 
далечното минало (Симонова, 1992).

За разрешаването на този проблем са предлагани различни логически 
схеми. Така например Р. Хортън свързва зараждането на легло на временен 
или постоянен поток и неговия басейн с наличието на необходими и доста-
тъчни за това условия – склон с определена дължина и наклон (т. е. определен 
тип релеф) и достатъчно интензивен валеж за възникването на повърхностен 
отток. По-нататъшното развитие на басейна, според него, води до врязването 
на речното легло и образуването на нови склонове. Те се характеризират с 
по-малка дължина и по-голям наклон. Върху тях при благоприятни условия 
след време се образуват речни легла от по-млада генерация (Хортън, 19�3). От 
това следва, че най-млади в речния басейн са речните легла без притоци (от 
първи ранг) и може да се предполага, че колкото по-висок е рангът на потока, 
толкова по-старо е неговото легло.

В басейните от висок ранг, при достатъчно интензивен валеж, е възможно 
едновременното зараждане на речни легла както на къси, така и на по-дълги 
склонове. Това означава, че различните по дължина речни легла могат да се 
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окажат с еднаква възраст. Определянето на възрастта на речните легла в тези 
басейни зависи и от възрастта на територията, на която те се разполагат. Във 
връзка с това Т. Симонова допуска, че различните части на големите по площ 
басейни могат да имат различна възраст. Вероятно възрастовите отношения в 
рамките на водосборния басейн се разкриват по-лесно, отколкото възрастовите 
отношения между отделните басейни, особено в малките басейни, които са 
формирани в относително еднородни геоложки и климатични условия. Според 
Т. Симонова историята на басейните е закодирана в техния строеж, който по 
някакъв начин трябва да бъде разчетен. Поради това от особено значение е раз-
криването на онези черти от строежа на басейните, които биха могли да бъдат 
ключ към разбирането на историята на развитието им (Симонова, 1992).

Под строеж на речните басейни се разбира тяхното вътрешно устройство 
– съвкупността от образуващите ги елементи и техните геоморфоложки свой-
ства и отношения. Основните характеристики на речните басейни са опре-
делени от Хортън и допълнени по-късно от Ю. Г. Симонов (1992). Като оп-
ределяща характеристика, на основата на която се извършва ранжирането на 
речните легла в басейна, се приема рангът на главната река. Той се определя 
в съответствие със дихотомичната системата на кодиране на речните легла, 
предложена от Стралер (1952) и Философов (1959). С ранга на главната река 
по определен начин е свързана и водосборната площ на нейния басейн, като 
тази връзка до голяма степен се определя от формата на очертанията в план на 
водосборната площ. Установено е, че при равни размери басейните с удълже-
на форма на водосборите имат по-малък ранг (Симонова, 1992). Това е така, 
тъй като в тесните басейни притоците на главната река (ако не текат паралел-
но на нея) имат по-малка дължина и по-нисък ранг. Поради това като основни 
характеристики на строежа на речните басейни, освен ранга на главната река, 
се приемат тяхната площ и формата в план.

Сред предложените от Хортън характеристики, описващи структурата на 
речните басейни, са и броят и размерите на реките от различен ранг, както и 
техните отношения – бифуркационно отношение  и отношение на дължините. 
Така определянето на структурата на речните басейни се осъществява с помо-
щта на морфометрични характеристики.

Геометричните свойства на всеки елемент от релефа зависят от особе-
ностите на неговото възникване и историята на развитие. Те, от своя страна, 
оказват съществено влияние върху хода на тези процеси. Например площта 
на водосбора определя както обема и режима на оттока на повърхностните 
води, формиращи речното легло, така и обема на веществото (неспоения 
материал), което може да бъде мобилизирано за участие в процеса на реле-
фообразуването. Разпределението на дължините и наклоните на територия-
та на басейна контролира скоростта и интензивността на преобразуване на 
релефа (Симонова, 1992).
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Геометричен модел на речния басейн

Зараждането на поток от първи ранг геометрически може да бъде пред-
ставено с помощта на триъгълник (фиг.1). Подобна форма се среща в приро-
дата достатъчно често. 

По време на валеж с определена интензивност, на повърхността на 
склона може да възникне  поток, който се влива във вече съществуваща река 
(фиг. 1, І). С течение на времето той образува свой водосборен басейн с 
форма на ромб. Остават и две свободни територии с триъгълна форма. На 
тях при благоприятни условия се образуват потоци от трета генерация. Те 
също се вливат в главната река, като потокът от втора генерация не променя 
своя ранг (фиг. 1, ІІ). Рангът се променя тогава, когато при достатъчно ин-
тензивен дъжд възникват потоци от четвърто поколение (фиг. 1, ІІІ). По тези 
причини усложняването на структурата на басейна е свързано с местополо-
жението на най-големите свободни площи (с най-дълга линия на течение). В 
реални условия свободни площи възникват след поредната стъпка на услож-
няване на структурата на различни места, като това зависи от геометрията 
на основния басейн.

Р. Хортън (19�3) използва в своята логическа схема геометричен модел на 
водосборен басейн, който има формата на квадрат и образуването на басейни 
от различна генерация има определена последователност (фиг. 2). 

Фиг. 1. Хронична последователност на образуване на речни легла
Fig. 1. C�rono�ogi��a� order o�� river �eds’ ��ormation



197

Главна особеност на този модел е, че след всяка стъпка на деление дължи-
ната на новообразуваните потоци намалява два пъти, а водосборната им площ – 
четири пъти. Поради това лесно може да се пресметне броят на реките, образу-
вани на всеки етап на усложняване на структурата, както и отношенията между 
техните дължини и водосборните им площи. Законите на Хортън са проверени 
и като цяло се потвърждават, ако в квадратния геометричен модел се използва 
ранжиране на потоците по системата на Стралер-Философов (фиг. 3).

Фиг. 2. Последователност на образуване на водни потоци в басейн с квадратна форма
Fig. 2. Formation order o�� �ater streams in a �asin �it� sq�are ��orm

Фиг. 3. Ранжиране на водните потоци по системата на Стралер-Философов в модела на Хор-
тън 1 – вододелна линия; 2–5 – ранг на речните легла; 6–9 – водосборни площи

Fig. 3. �ater streams ranging a����ording to Stra��er-P����osso��ov s��stem into Horton mode�
1 – drainage s��stems divide �ine; 2–5 – river �eds rang; 6–9 – drainage s��stems areas
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В природни условия басейните с изометрична форма се срещат значи-
телно по-рядко. От многобройни изследвания е установено, че най-разпрос-
транената форма в план е овалната с отношение на дължината  към ширина-
та 1:�.7. Поради това като геометричен модел на нормалния (модалния) ба-
сейн Т.  Симонова (1992) предлага правоъгълник със същото съотношение 
на страните (фиг. �). 

За разлика от квадрата, диагоналът на правоъгълника не е ос на симетрия. 
Поради това конфигурацията на речна мрежа, конструирана на същия прин-
цип – нов поток възниква по линията на течение на най-голямата свободна 
площ – съществено се различава. Още на втората стъпка на деление (фиг. �.2) 
се оформят две главни площи и два възела на сливане на притоците с глав-
ната река. Тези възли играят важна роля при изграждането на структурата на 
басейна на следващите етапи от неговото развитие и последователно сменят 
ролята си на главна точка на нарастване на неговия ранг. В резултат на това се 
различават две състояния на структурата на речния басейн – с долно и горно 
положение на възела. Необходимо е да се отбележи, че в нормалния басейн от 

Фиг. �. Последователност на възникване на нови потоци в басейн с правоъгълна форма
Fig. �. Arising order o�� ne� �ater streams in a �asin �it� re��tang��ar ��orm
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втори ранг този възел заема горно положение (фиг. �, 2), а при всяко следващо 
нарастване на ранга на главната река – долно. За да заеме възелът отново гор-
но положение, е необходимо водосборният басейн да премине още няколко 
стъпки на деление на площта.

На предложения геометричен модел историята на възникване на нови по-
тоци и на формиране на структурата на речната мрежа може да се разглежда 
като последователност от няколко събития:

• образува се нов поток (или едновременно няколко равностойни пото-
ци) от първи ранг, но това не предизвиква изменение на структурата на 
останалата част от речния басейн;

• възниква нов поток (или едновременно няколко равностойни потоци) 
от първи ранг. Рангът на главната река нараства с единица, а нейната 
дължина намалява. В този случай се нарушават установените статис-
тически закономерности. Обикновено дължината на главната река в 
даден басейн е два пъти по-голяма от дължината на главната река в 
басейна от по-нисък ранг;

• появата на нова река (или на няколко едновременно) от първи ранг не 
променя ранга на басейна, но главният възел заема горно положение 
в басейна. В резултат на това нараства дължината на главната река и 
намалява средната дължина на потоците от по-нисък (с една единица) 
ранг.

Геометричният модел на речен басейн с удължена форма има още една 
интересна особеност. Водосборната площ на възникващите потоци от първи 
ранг, независимо от тяхното местоположение, има правоъгълна форма със съ-
отношение на страните a : b = ��onst. В него всички басейните се различават 
по своите размери, но формата на очертанията им в план остава една и съща. 
Това дава възможност анализирането им да се извършва с помощта на мате-
матически методи. Дължините на реките и водосборните площи образуват 
редици, членовете на които се подчиняват на геометрична прогресия. Поради 
това, за да изчислим броя на потоците от различен ранг и за да определим 
площта на водосборите, е достатъчно да знаем началния член и знаменателя 
на съответната геометрична прогресия. А когато са известни размерите (a и 
b) на изходния правоъгълник, останалите параметри лесно се изчисляват с 
помощта на елементарни тригонометрични отношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разгледаните особености на двата геометрични модела – с квадратна и пра-
воъгълна форма, безспорно показват предимствата и възможностите на правоъ-
гълния модел като основа за морфометрични изследвания на речните басейни. 
С негова помощ е възможно решаването на различни изследователски задачи:
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• да се определи на коя стъпка от усложняването на структурата на ба-
сейна главната река придобива ранг m;

• да се определи броят и сумата от дължините на реките от 1,2 .... n ранг, 
както и моментът, когато главната река придобива ранг m;

• да се определи на коя стъпка на усложняване на структурата главният 
възел на река от ранг m заема горно положение;

• да се определи съотношението на водосборните площи на реките от 
различен ранг в басейн с ранг m;

• да се определи бифуркационното отношение в басейн с ранг m;
• да се определи отношението на дължините на реките от различен ранг 

в басейн с ранг m;
• да се проследи загубата на информация за структурата на речната мре-

жа при нейната генерализация.

Геометричният модел на речен басейн с удължена форма дава възможност 
да се проследи изменението на параметрите на речните басейни и развитието 
на тяхната структура, която се характеризира с особеностите на разклоняване на 
потоците и отношенията на дължините и площите на реките от различен ранг. 

Геометричните свойства на водосборните басейни отразяват хода и състоя-
нието на релефообразуването. Те се определят от действащите на тяхната тери-
тория процеси, като едновременно с това оказват влияние на тяхното протичане. 
Поради това изучаването и съпоставянето на строежа на басейните с помощта 
на морфометрични показатели разкрива особеностите на тяхното териториално 
разположение и влиянието на геоложките и географските фактори.
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Написването на тази работа съвпада с началото на третото десетилетие от 
началото на всеобхватните обществени промени и с очакванията да започне 
отминаването на най-голямата икономическа криза след „великата рецесия“ 
през 1929–193� г. И без тeзи поводи новината за наличието на „буржоазен“ 
петгодишен план за развитие е достатъчен дразнител, който заслужава да бъде 
оповестен и анализиран. Ползата идва от изводите, които могат да се напра-
вят не само заради миналото на страната, но най-вече заради възможностите 
днешната наука и политика да намерят нещо полезно. Две от тези ползи сме 
записали като заглавие. 

В миналото всеки от нас бе възпитаван и възприемаше като неопровер-
жими истини редица наложени догми за националното стопанство. Водещото 
начало бе политическото. Стопанството преди 19�� г бе критикувано, обвиня-
вано. Целеше да се докаже колко обективна, колко нужна и полезна, направо 
спасителна е била промяната на 9 септември 19�� г. Не смятам за нужно да по-
сочвам цитати и мастити източници за да си спомним за „буржоазното, дребно, 
частно капиталистическо, изостанало“ и т. н. стопанство. Оказа се, че обявя-
ваното за планово, прогресивно и т. н. стопанство, развивало се след 19�� г. 
не можа да издържи на времето и рухна. Една от принципните разлики между 
буржоазното и социалистическото стопанство бе, че първото е „стихийно“, в 
смисъл подчинено само на интересите на богатите и „техните“ закони и инсти-
туции, а другото е „планово“, в смисъл на справедливо, отнасящо се еднакво 
добре към всички. Докато при капитализма държавата стои встрани и само по-
лучава от стопанството, то при социализма тя го „обгрижва“ до такава, степен, 
че дори и обявяваната за кооперативна собственост всъщност бе държавна. 
Нещо повече, държавата бе инструмент в партийната политика, а доживяхме и 
философските разсъждения за „държавата-собственик и колектива-стопанин“. 
Имаше и комичен момент, когато се питахме из Университета на кой факултет 
кое стълбище и кои аудитории ще му зачислят за стопанисване. За няколко го-
дини дори бе премахнато държавното земеделско министерство. 

Понятия като „петилетен план“ или „петилетка“ ни отнасят към копи-
рането на съветската икономика. „Нашите“ партийни конгреси и петилетни 
планове бяха провеждани и приемани два-три месеца след съветските, за да 
можем „да сверим часовниците“. Имаше СИВ, премина се през различни 
етапи на общуване със СССР и другите социалистически страни: паралели-
зъм, съчетание на националните планове, разделение на труда и накрая дойде 
„международната социалистическа икономическа интеграция“. Във висшите 
икономически институти не една и две катедри и не един и два факултета, 
звена на БАН и БАК с гордост се обвързваха с икономическото планиране. 
Най-сетне да си спомним за Държавния комитет за планиране (ДКП), който, 
като орган на Централния комитет на комунистическата партия, ръководеше 
българското стопанство, а различните министерства бяха инструменти за из-
пълнение на решенията му.
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Плановото начало у нас се разказваше с прочутия двугодишен план за 
следвоенно възстановяване на стопанството и след него се нижеха една след 
друга осем петилетки. Те сe съчетаваха с годишните планове и с прочутия 
хрушчовски двадесетгодишен план 1961�198� г., след който трябваше да 
живеем в комунизма... Интересното бе, че никога не се отчиташе изпъл-
нението на някой от петгодишните планове. Във вестниците излизаше по 
един неясен от аналитична гледна точка отчетен доклад на „другаря“ Тодор 
Живков и тук-там, ако имаше нещо за хвалене, се отчитаха отделни стопан-
ски успехи. Нашето стопанство по петилетки се сравняваше с другите соци-
алистически страни само в специализирани и редки издания, а сравненията 
с капиталистическите страни бяха само в удобна светлина. Тон даваше по-
слушната статистика.

С намирането на част от материалите за стопанския план 19�2–19�6 г. 
много от тези и подобни тях постулати от миналото се оказаха мит, измисли-
ца. Трудно преди двадесет и повече години можеше да се помисли, че Бъл-
гария е въвела плановото стопанство още при капитализма. Като икономо-
географ съм учил народостопанско и териториално планиране от водещите 
икономисти, слушал съм лекции и съм участвал в различни форуми, чел съм 
доста книги, които бяха създали, всъщност бяха подготвили изумлението ми, 
когато разбрах за „буржоазния“ план. Отначало реших, че е станала някаква 
грешка, но любопитството ми ме накара веднага да го прочета. После дойде и 
решението ми за тази първа публикация, посветена на плана. 

Преди да мина към конкретиката съм длъжен да дам някои пояснения. 
Няма разминаване между „земеделското“ заглавие и отбелязването на общос-
топански план в увода. В достъпната ми литература за този план намерих само 
една плаха публикация от проф. Стоян Михайлов, в която той бегло и плахо се 
опитва да докаже, че България не е копирала толкова силно съветския опит и 
е търсила и свой път. Като член на най-високото ръководно стъпало на тога-
вашната комунистическа партия, икономистът е имал може би достъп, но това 
не става ясно, въпреки че публикацията му е доста след свалянето на Тодор 
Живков от власт. Защо не е публикувал тази статия по-рано, знае само той...

На заглавната страница е отбелязано, че става дума за „Петгодишен земе-
делско-стопански план 19�2–19�6“. Изданието е на тогавашното Министер-
ство на земеделието и държавните имоти, а под неговото заглавие е отбеляза-
но, че става реч за проект, който е „строго поверителен“. Не мога да преценя 
колко части е имал този план, защото съм запознат само с част от изданията 
на „част първа Земеделие“. Оставам с впечатлението, че е имало най-малко и 
част за държавните имоти, пред вид името на министерството. Не е ясно и от 
колко книги (цитирам точните термини – бел.В. Б) се състои тази първа част, 
защото аз съм запознат само с трета, четвърта, пета и осма книга. Обхватът на 
тематиката и нейното разпределение ме карат да мисля, че вероятно тази част 
е съдържала 1� тома (книги).
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Не мога да дам отговор на въпроса защо този план досега е останал в 
тайна. Отначало смятах, че той е бил скрит, за да се подържа митът, че плано-
востта е рожба на социализма и е пренесена от СССР у нас.

До точното изпълнение на посочения план не се е стигнало, тъй като мъл-
ниеносно протеклите събития са наложили неговото спиране. Тук включвам 
не само промяната в държавната власт от есента на 19�� г., но и промени на 
плана, протекли още по-рано. 

Този план има своите предшественици от тридесетте години на миналия 
век. Те са „Програма за българската земя“ на станалия по-късно министър 
Григор Василев, държавната програма „Образцово село“, която започва още 
през 1938 г., От тези и други подобни документи и от специализирани научни 
публикации става ясно, че държавното ръководство е било добре запознато 
не само със стратегиите в стопанството и методите за тяхното осъществяване 
в съюзническите държави Германия, Италия, Унгария, но и със създаващия 
се опит в САЩ след голямата криза 1929–193� г., с плановата икономика на 
набиращия скорост Съветски съюз.

В разполагаемия текст липсва ясно посочена цел на плана, което би било 
сърцевината на набелязаната стратегия. За нея трябва да се досетим от от-
делни изречения, които намираме разпръснати из съдържанието. Налага се 
водещото разбиране, че България е и ще остане земеделска страна, но съ-
държанието за земеделието е значително разширено в сравнение с традици-
онното. В него се включва и развитието на работещата пряко със земедели-
ето индустрия, както преработваща, така и осигуряващата различни услуги. 
Нещо повече – том Осми е със заглавие „Пласмент и цени“. Така се включва 
и третият ешелон на агробизнеса (освен втория – индустрият) – търговията. 
При този модерен генетичен подход липсва в обособена част транспорта и це-
лия сервиз/инфраструктурата. От плана не става ясно дали плановият процес 
е оразмерен във времето. Например, дали има по-краткосрочно и по-дълго-
срочно планиране. Тъй като анализът в текста и използваната статистика са 
годишни, налага се предположението за наличието на подчинени годишни 
планове, докато дългосрочното планиране остава загадка.

Важна част от стратегията на плана е успоредното увеличение на нату-
рата на земеделското производство със засилване на стоковия му характер. 
Доста пресилено, според нас, се залага, че в плановия период ще се осъщест-
ви прелом и след него стоковото производство ще започне да преобладава 
в българското земеделие. Излиза се от разбирането, че самозадоволяването 
е достигнало своя връх и всяко следващо увеличение на количеството и ка-
чеството на производството неминуемо го тласка към пазара. За това помагат 
индустрията и търговията.

Планът е наистина национален, в смисъл, че никъде не се отбелязват мер-
ки за координация с други държави. Това е интересно с оглед факта, че както 
се посочва в самия план, над 2/3 от външната търговия е с Германия и Италия. 
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Това положение води непременно до трансформация на обикновената тър-
говска размяна в по-ефективни форми на общуване, чиято реализация изис-
ква  политическо осигуряване. В действителност провежданата клирингова 
търговия между Царството и Райха превърна малката ни страна в кредитор 
на Германия и според следвоенните договори немският дълг остава горчив 
спомен от стопанската ни история... 

Най-голямата слабост е подценената военна опасност като фактор.  Нача-
лото на практическата изработка на плана е през 19��/19�1 г., докато в следва-
щите текстове България вече владее отстъпени от германците по-късно земи от 
Югославия и Гърция. За войната обаче само се споменава бегло на няколко мес-
та, дори се мисли и за след нея?! Каква наивност !!! Очевидното подценяване 
включва и липсата на предвидени ограничителни мерки, като въвеждането на 
купони, познатите по-късно „безмесни дни“ и други характерни мероприятия. 
И това е при положение, че България, включително и създателите на плана, 
имат богат военновременен опит от предишните войни, в което са участвали. 

Друга съществена слабост на стратегията на плана е липсата на конкретна 
политика за наваксване на същественото изоставане в производствените тех-
нологии. Разбира се, приветстват се както изключително бавното навлизане 
на науката и техниката, така и структурните промени в растениевъдството и 
животновъдството: увеличаване дела на високодоходните стокови култури, 
увеличаване дела на конете и кравите, навлизането на нови сортове и породи.

Умерена оценка можем да дадем на териториалната съставна на плано-
вата стратегия. На национално равнище много добре се разбира и се опитва 
да се използват различията между отделните територии. Няма обаче и дума 
за целенасочена политика към съседните държави, външната търговия опира 
само до размяната, изключено е междубанковото, кредитното осигуряване, 
застраховането.

Планът се явява като уникален, начален планов документ. Това обаче не е 
извинение за липсата на заложено неговото продължение. Не става ясно защо 
не се споменава дори за следващ петилетен план, след като този не е определен 
като извънреден. Времевата съставна на плана е развита нехармонично. Пери-
одът преди плана се разглежда несистемно. Цитират се закони и подзаконови 
актове, ползва се статистика от различни години, което затруднява сравнения-
та. За разлика от всичко това, в самия план съдържанието ясно е разпределено 
по години. Като слабост, която обаче съществува и днес, трябва да отбележим, 
че не се отчита неравномерното развитие на земеделието по години, въпреки 
че това изрично се подчертава на някои места. Въпреки големите военновре-
менни трудности в плана по всички показатели е предвидено равномерно по-
ложително движение на показателите. Това не е възможно при финансите по 
обществени, а при земеделските натури, по природни причини. 

Положителен елемент в стратегията е безпроблемното включване на 
освободените земи. Няма разлика в отношението към земите и земеделието в 
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старите и в новите граници на държавата. Статистиката показва значително 
изоставане на освободените земи, но някакви специални мерки не се пред-
виждат. В същото време държавата започва да им възлага все повече отго-
ворности, пред вид специфичните производствени ресурси в производството 
на тютюн, ранни зеленчуци, маслини, етерични култури, добив на сол и улов 
на риба. Днес не можем да потвърдим, че останалите след войната земи пак 
у нашите съседи, отново изостават от социално-икономическото развитие на 
България... За съжаление подобни теми остават извън зрението на множество-
то наши геополитици...

От една страна, добре се съзнава проблемът с постоянното раздробява-
не на земята и на другите производствени активи, но, от друга, липсва ясна 
ориентация по решението на този проблем. Идеята за комасация само се 
споменава.

Държавата постоянно изтъква голямото значение на кооперативното дело 
и поддръжката, която ще му оказва. Например при преработващата промиш-
лености и при хладилното дело   направо се подчертава, че при всички други 
равни условия държавата предпочита кооперациите във всичките им разно-
видности. 

Финансирането се осигурява от държавата пряко и чрез Българската ко-
оперативна и земеделска банка. „Тънък“ момент, който е пропуснат, е насър-
чаването на икономическите връзки на земеделието с преработващата индус-
трия, транспорта и търговията. Липсва достатъчно избистрено разбиране на 
вертикалната интеграция или бъдещия агробизнес. Целият план е в духа на 
традиционната стара количествена парадигма, при която и чрез интензивни, 
и чрез екстензивни фактори се търси успеха чрез количествено нарастване на 
земеделското производство. Има редки изключения, които показват, че при 
високостоковите производства пазарът налага една гъвкавост, която липсва на 
национално равнище за цялото земеделие. Типичен е случаят с насърчаване 
на изкореняването на розовите насаждения, тъй като през войната розовото 
масло, конкрет и вода нямат традиционните пазари. 

Когато се анализира българското земеделие, винаги се отбелязва, че не-
справедливата южна държавна граница, както и тази в Добруджа, са прекъсна-
ли традиционните миграции на животинските стада между летните и зимните 
пасища. Интересното в случая е, че този въпрос направо е забравен и въобще 
не се повдига в разглеждания план. Приемаме, че в годините на румънско-
то и гръцкото владичество голямата част от беломорските и добруджанските 
пасища са били разорани и българската държава приема орното земеделие 
като по-интензивно и производително. Това не е цялата истина, защото у нас, 
макар и само в следвоенни граници, до края на 6�-те години на ХХ в. кара-
качаните все още придвижваха стадата си. Въпреки че големите корекции на 
реките, пресушаването на блатата, строежа на дигите и  други мелиорации 
явно са затихнали, процесът на увеличаване на обработваемата, включително 
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и на орната земя, продължава. Това, по разбираеми причини, засяга най-вече 
освободените земи, докато в старите предели се отчита засилена интензифи-
кация чрез намаляване на угарите и орниците. 

Предлаганите международни сравнения ясно показват голямото изоста-
ване на страната в интензивните методи на производство, например механи-
зацията и химизацията. Въпреки това, набелязаните мерки в това направле-
ние са  доста скромни. Никъде не се предвижда собствено производство на 
земеделски машини, а евентуалният завод за азотни торове край Перник е 
предвиден за насърчение, в случай че скромния български (военновременен 
при това!) частен сектор се заеме със строежа. 

Наред със слабостите обаче трябва да изтъкнем непостигнатото и до днес 
желание отпадъците на София и няколкото по-големи градове в страната да 
се  преработват в компост и ценни торове. Прави впечатление превантивният 
характер на плануваните мерки и желанието да се свърже селищната хигиена 
със земеделието. Подобен подход има и при грижите за рязко подобрение са-
нитарно-хигиенното състояние на складовете, хладилниците, на пазарите.

Без гръмки изрази, така характерни за политиците от всички времена, 
авторите на петгодишния план, като се въздържат от медийните заклинания за 
Обединена и Велика България, съвсем технократски в разполагаемите от нас 
четири тома набелязват едно земеделие, което е ориентирано към текущите 
задачи. Нищо повече. От дистанцията на времето днес ние нямаме право на 
препоръки, а критиките си ориентираме към наследниците на тогавашните 
политици и плановици. 

С какви методи е създаден петилетния план и как се предвижда той да 
бъде осъществен ? 

1. Балансов метод. В целия материал се налага разбирането на равнове-
сие между поставяните задачи и наличността на необходимите за решаването 
им разнообразни ресурси. Балансите са на национално и регионално равни-
ще. Те са и финансови и материални, подценени са човешките ресурси, раз-
читайки на масовата земеделска заетост на населението от цялата страна и от 
всички възрасти. Пропуснато е изясняването на ролята на екстензивните и на 
интензивните производствени фактори. Пропуснати са междутериториалните 
баланси, някои от които по-късно бяха известни като „шахматните таблици“. 
Не е ясна и ролята на земеделието в националния бюджет, но може би тя е 
развита в липсващите първи две книги. Навярно там е обяснено и бъдещото 
бюджетиране, въпреки че в тома за пласмента и цените никъде не намерихме 
текст за клиринга, който в крайна сметка превръща малка България в креди-
тор на голяма Германия.

2. Прогнозиране. Основанието да посочим този метод не са конкретни 
продължения на плана за времето преди и след неговото действие. Тази липса 
е слабост, но все пак в плана се залагат и продължават тенденции, на които 
държавата ще продължи да разчита. Освен това държавната политика разчита 
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на резултатите от бъдещите промени. Това се вижда при предвиждане на броя 
на населението в бъдещето и оттам създаването на  съответните хранител-
ни баланси. Предвиждат се по години промените в развитието на различните 
растителни и животински отрасли, правят се прогнози как модернизацията 
на пазарите ще се отрази на продажбите и на потреблението. Прогнозира се 
и напредъкът при прехода от натурално към стоково земеделие. Всички тези 
тенденции не се залагат само за периода на действие на плана, явно на тях ще 
се разчита и след това. 

3. Отраслов подход. Времето на подготовката на плана съвпада с върха 
на отрасловото планиране. Икономиката се разбира като съвкупност (още 
е рано за теорията за системите) от различни отрасли, в която се търси как 
при пазарни условия да се премине от позната конкуренция и противопос-
тавяне между тях към по-ефективна форма на съвместно съществуване. До-
като в Европа се разпространяват работнически и земеделски политически 
партии и това е едно от доказателствата за господството на отрасловостта, 
в САЩ вече са създали агробизнеса, които ще дойде на Стария континент с 
плана Маршал. Като достойнство можем да посочим, че към разглеждания 
земеделски раздел се включват пряко свързаните с него преработващата ин-
дустрия, търговия, банково и кредитно дело, разглежда се възможността да 
се започне производството на изкуствени торове. Земеделието се разглежда 
като група от тясно свързани подотрасли, чието планиране се основана и на 
генетичния, и на количествения принцип. Според този принцип земедели-
ето се състои от растениевъдство и животновъдство, те, от своя страна, се 
състоят от групи земеделски растения и животни, обединени на различни 
принципи: генетичен, според белези на продукцията им или нейното из-
ползване. При този подход се използва само направлението „от общото към 
частното“. Така се стига до отделна земеделска култура и животински вид, 
които при лозята, овошките, при някои животински видове се планират по 
сортове и породи.

4. Генетичен подход. Той се съчетава много тясно с отрасловия метод. 
Известно е, че разделението на труда или пътят на енергията могат да се въз-
приемат като водещи принципи при организационната структура на стопан-
ството. В нашия случай генетичният метод следва трансформацията на енер-
гията и така се образува единният цикъл на отрасъла, в случая земеделие. 
Постоянно добавяната стойност при производството в наши дни доведоха от 
отказ от отрасловия и генетичния метод. Например в днешната класификация 
на икономическите дейности в ЕС отраслите направо липсват. Все пак гене-
тичният подход е основен при агробизнеса. Първият (началният) ешелон е 
започващото от земята земеделие, следва преработващата индустрия и дейст-
ващата на пазара търговия. Този сложен съюз се осигурява от специализирани 
услуги: машини, торове, наука, финанси, образование, химически вещества. 
В разглеждания план агробизнесът все още липсва, но зародишите са заложе-
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ни още в подреждането на тематиката: растениевъдство – животновъдство-
преработващата индустрия – търговия.

5. Географски (териториален) метод. Използва се постоянно. Ключо-
вото понятие, което се използва, е район. В районирането се използват и 
четирите познати и дискутирани и днес разбирания за неговата същност и 
проявление. 

5.1. Механично възприемане на административните териториални грани-
ци и създадените чрез тях единици. По онова време  държавата се състои от 
области, околии и общини. Планирането и тогава, както и днес, не може „да 
надникне“ вътре в общината. Наддържавното планиране, колкото и в миналото 
да се разказваше как България е била привързана към германската колесница, 
липсва. По късно съветската ориентация беше повсеместна и неприкрита.

5.2. На няколко места се прави ценното заключение, че административни-
ят подход, който за съжаление господства и днес у нас и в ЕС, е недостатъчен. 
Явно българската държава го е осъзнала, но днес нейните представители са 
други. Например в Книга Трета, с. 81, се казва: „Разпределението и райони-
рането на зеленчуковото производство съобразно с административните око-
лии не може да съвпадне. За по-уместно районирането се извърши съобразно 
производствените райони, които се очертават както следва...“ При тютюна се 
изтъква нуждата от райониране по метода на производствената типизация. 
Тези и други примери показват, че българските плановици добре са познавали 
теорията на планирането и за разлика от днешните си наследници високо са 
ценили икономическата география. Нещо повече – при тютюна се пише и за 
подрайони. Това показва, че добре се е познавало излязлото през 193� г. из-
следване на бъдещият академик Бешков за стопанско-географското поделение 
на царството.  Този подход осигурява необходимата научна достоверност и 
административна оперативност на планирането. 

5.3. Не са пренебрегнати и достиженията на агрономията при районира-
нето. Там подходът като технология е обратен на икономическия. Най-напред 
се селекционират новите сортове, а после се търсят най-подходящите терито-
рии за тяхното отглеждане. Така са районирани по административни околии 
различните сортове ябълки, круши и десетина други важни овощни видове. 

5.�. При недостатъчното развитие на географската и икономическата на-
ука преди Втората световна война все още районирането на страна е било 
свободна, субективна и несистемна дейност. Наследството от тази липса на 
научност личи и днес в съвсем свободното и неангажиращо използване на 
традиционния термин район, както и на заместващия го по-модерен термин 
регион. В този дух се използва райониране на историческо-географска основа. 
На въоръжение са историкогеографските понятия Мизия, Тракия, Македония, 
Добруджа, Беломорие, Западни покрайнини, Поморавие, „стари предели“ и 
„новоосвободени земи“. Заради релефа при районирането на много земедел-
ски култури се използват следните прилагателни определения за районите: 
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полски, планински, полупланински, равнинни, балкански, полубалкански. 
Тютюневите райони са почвени, сортови, определят се според различните 
„яки“. Тютюневите подрайони носят имената от водещите селища, например 
Мароня. При зеленчуците според насоките на производството се дават четири 
района: Северна и Южна България (имат се предвид старите предели), трети-
ят район е наречен „Скопска и Битолска област“, а четвъртият е Беломорието, 
включително околиите на Сяр, Драма и Гюмюрджина. Освен потребителски, 
районите могат да са и износно ориентирани. Предвижда се по Беломорието 
да се развие като износен район на ранни зеленчуци, които да конкурират 
италианските, предвид сходните природни условия. В раздела „Борба със су-
шата“ (книга Трета, с. 1�8) са набелязани следните „бъдещи мероприятия“: 
а) – с цел да се установи най-благоприятната за всеки район агротехника, ще 
се предприеме едно цялостно райониране на страната в почвено-климатич-
но отношение; б) – в очертаните почвено-климатични райони...; в) ще бъдат 
проучени и картирани почвите...; г) – ще се установи торопотребността на 
отделните производствени райони.....“. В Книга Четвърта на с. 29 се предвиж-
да „райониране на страната в говедовъдно отношение“, което показва, че при 
животните районирането е много по-назад. Там се използват изключително 
административните териториални единици.

В заключение можем да напишем следното: пред нас е един неизвестен 
продукт на българската наука и държава. Той ни разкрива по нов начин наци-
оналното стопанство в периода на Втората световна война. Планирането на  
земеделието като управленски метод е добре развито за времето си и в случая 
имаме един добре подготвен средносрочен (петгодишен) план. Като продукт 
на науката и практиката планът е добре подготвен и осигурен както правно, 
така и статистически. Наборът от методи е достатъчно широк и използването 
им е на високо равнище. В крайна сметка този изначален документ, пред вид 
факта, че предишен не ни е известен, показва истината за българското сто-
панство, видяна през 19��/19�1 г., а в някои отношения и 19�2 г. В духа на 
времето си този план е секретен и не намира гласност. Не ни е известно той 
да е бил реално използван. 

Без да сме претенциозни от дистанцията на времето трябва да приемем, 
че той има за цел да систематизира и улесни, да подреди стопанското уп-
равление. Неговата стратегия е да се продължат започналите вече процеси 
на остокостяване на производство, на бързо и безпроблемно включване на 
освободените земи в стопанския живот на страната. В плана се прави опит да 
се осигури едно постоянно позитивно развитие, натурално и финансово, на 
земеделието. Използва се трайна и гъвкава комбинация от фактори, алгори-
тъмът като технология и разположение във времево-териториалните коорди-
нати е ясен и настоятелно използван. Като следва отрасловото разделение на 
труда и пътя на енергията, планирането пълноценно използва достиженията 
на администрацията, на географията и икономиката.
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Планът говори за национална независимост в стопанското развитие. В 
същото време той има значителни слабости, за които ние не можем да сме 
сигурни в критиката си, тъй като не разполагаме с пълното съдържание на 
плана. Учудващо е, че българската държава, която има толкова богат военнов-
ременен опит, очевидно подценява ролята, продължителността и влиянието 
на войната. Съобразяването с нея е по-реално при изготвените зърнени балан-
си и при планиране на външната търговия. Всякакви вътрешнополитически 
сътресения, военновременни ограничителни мерки (данъци, такси, ограниче-
ния в общественото хранене) са изключени, което не е възможно. Илюзорен 
е и планираният висок положителен ръст на развитие както в натурално, така 
и във финансово отношение. Използваните международни сравнение с прия-
телски страни са както едностранчиви, така и достатъчно представителни за 
да направим извода, че дистанцията от развитите европейски страни остава. 

В същото време стопанството на България не може да се приеме за из-
останало. То е по-скоро на едно трудно определяемо  конкретно средно ев-
ропейско равнище. В по-близък, балкански план, страната ни, за разлика от 
днес, не отстъпва на своите съседи. Нещо повече, тук-там се забелязва, че се 
преследват континентални цели, факт, който днес не можем да съзрем... Бъл-
гарското земеделие има ясен път. Това е неговото остокостявяне (опаричване) 
и преход от вътрешно потребление към все по-износно ориентиране в услови-
ята на продължаващо нарастване на личното потребление. 

Поучително за днешния ден е предвиденото използване, първоначално на 
столичните, а след това и на отпадъците на най-големите градове за компос-
тиране и производство на органични торове за земеделието. Използваният от-
раслов подход е обогатен значително, а понятията и стилът са ясни и точни. 

В крайна сметка имаме един полезен документ, които значително повдига 
нашето научно и гражданско самочувствие, доказва как силата на знанието 
може да бъде правилно и достатъчно оценена и използвана от държавата за 
благото на обществото.
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НЯКОИ АКЦЕНТИ В ГЕОГРАФСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

КАЛИНА МИЛКОВА

Катедра Социално-икономическа география

Kalina Milkova. SOME ACCENTS IN THE REGIONAL GEOGRAPHICAL RESEARCH. 

T�e moderni�ation o�� geogra��i�� kno��edge is asso��iated �it� t�e ��reation o�� geogra��i��a� 
images o�� t�e areas and t�e arti����ation o�� regions �it�in t�e dis��o�rsed t�eor��. Geogra��i��a� 
images, regiona� image and regiona� identit�� are �e����iar inter�retation o�� �o��a� �niq�eness. 
T�e�� are resear��� and �o�i���� reso�r��es and refle��t in t�e �tmost degree t�e s�e��ifi��it�� o�� t�e 
regions, t�e ��ommon s�ared va��es   and t�e re�ations�i�s �et�een �eo��e and ��a��es.

Key words: geogra��i�� images, regiona� image, regiona� identit��.

Регионалното развитие е област на познанието и практиката, за които имат 
претенцията широк кръг науки. Естествено географията винаги е обявявала 
доминиращата си позиция в регионалната тематика, обоснована от предмет-
ната и обектната £ същност. Признаването от научната общност на функции-
те на социално-икономическата география в регионалната политика може да 
бъде неоспорим факт, ако тя не догонва, а генерира нови и оригинални идеи и 
подходи. Проследявайки публикациите на регионална тематика в родната ге-
ография, констатираме, че преобладават традиционни изследвания, основани 
на класически схеми и алгоритми. В настоящето изследване нямаме за цел да 
правим критичен обзор на научната литература или да даваме генерална ди-
ректива за бъдещо развитие. Ние само поставяме някои акценти за модерни-
зация на географските регионални изследвания, които имат отворен характер 
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и могат да предизвикат дискусии или нови търсения. Мислите си ще изложим 
най-обобщено в два смислови блока – идейно-тематичен и лексикален.

Засилването на конкуренцията и социално-икономическата диференци-
ация между регионите изискват нови подходи и практики в регионалистиката. 
В същото време хората, регионите и светът като цяло се променят динамично 
и мобилността става всепроникваща. Географът, изследвайки региона, обик-
новено използва утвърдения алгоритъм за характеризиране на територията. 
Комплексната икономогеографска характеристика е възприета отдавна и тя е 
изиграла своята роля за опознаване на различните териториални единици. В 
класическия си вид тя като че ли по-скоро постига пълнота, а не цялостност в 
характеристиката на изследваната територия (Митин, 2��3). Кое е по-важното 
от гледна точка на същността на географските региони? Според нас целостта 
е същностна характеристика, ако я приемаме като териториална природна и 
социално-икономическа система, културен ландшафт, социо-културно гео- 
пространство. Още А. Хетнер е писал за образното и обяснителното описа-
ние в географията. Как може да се постигне то извън стандартната схема за 
описание и в същото време без да се ощетява анализа? Не  без значение е 
достигането и на друг ефект – индивидуализацията на характеристиката. За 
създаването на цялостна, действена и въздействаща регионална картина може 
да се използват т. нар. доминанти, които възприемаме като подбор на главни 
и характерни черти. Такива доминанти е ползвал Елизе Реклю във „Всеобща 
география“ – в началото на характеристиката на всяка страна са поставени 
главните £ черти, които по-нататък са не само описани, но „илюстровани“, 
обяснени и разгърнати. Този подход е не само по-трудоемък, но изисква пове-
че творческа енергия, креативно мислене и богата култура. Регионът, разкрит 
чрез подбор на признаци, а не по строгото им подреждане, придобива много 
по-човешки черти и е по-запомнящ се. Вярно е, че подборът на признаци е су-
бективен, но време е да възприемем, че и субективното, малкото и незначител-
ното на пръв поглед понякога може да доведе до неочаквани обрати и ефекти. 
По този начин всеки регион може да бъде видян в определен уникален ракурс, 
да бъде ярък и разбираем образ на територията. Смятаме, че в регионалните 
изследвания е много важно намирането на спецификата на териториите, т. е. 
на онова, което ги отличава от останалите. В същото време е необходимо от-
криването на онова, което обединява региона в едно цяло. Общата територия 
и природната среда не са достатъчни маркери, а такива се търсят и откриват 
преди всичко в социално-териториалните общности в тяхната комуникация, 
водеща до формиране на нови конфигурации. В този дискурс все по-ценни 
са субективно-индивидуалните научни интерпретации, а не конвейрните оп-
исания. Те в по-голяма степен „очовечават“ региона и показват нови гледни 
точки, които понякога са неочаквани. Това, разбира се, не означава липса на 
методологически правила за изследване на местата. Не става дума и за изчез-
ване на стари категории, а за смяна на фокуса на внимание, за нов зрителен 
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ъгъл. В този смисъл за нас е от изключителна важност създаването на гео-
графски образи на териториите и артикулацията на регионите в рамките на 
дискурсната теория. Географските образи възприемаме като стратифицирани 
устойчиви представи за определена територия,  като социо-културен синтез 
на пространствените възприятия. Този смислов заряд ги превръща в научно-
изследователски и политически ресурс. В първия случай те ще наситят гео-
графското познание с нови идеи и пространствени тълкувания, а във втория 
– ще станат неотменим атрибут в местните политически практики. Наличието 
на географски образи фактически „маркира“ региона, а липсата им е ясен сиг-
нал за неразпознаваемост  или неустойчивост на териториалните единици. В 
случаите на съвпадане на регионални и административни граници маркерът 
географски образ може в голяма степен да тълкува и оценява ефективност-
та на местната политика. При конструирането на пространствени образи все 
повече навлизат техниките на метафората и символиката, което предпоставя 
по-свободното и гъвкаво тълкуване на действителността и може да доведе до 
кристализацията на нови и оригинални идеи. Много по-ефективни се оказват 
изследванията  за регионите, които не се опират само на средностатистически 
стойности, а и на екстремни. В този контекст сме съгласни с Н. Талеб, че два-
ма души могат да застъпват несъвместими убеждения, основани на абсолют-
но едни и същи данни, и човек може да разполага с милион начини да обясни 
нещата, но истинско обяснение е уникалното. Определено на статистико-ма-
тематическите изчисления трябва да се гледа като на помощно средство при 
изучаване на различните територии, а не като основна цел. Възприемаме под-
хода към регионалните изследвания като начин, който взема за отправна точка 
изключителното и третира обикновеното като второстепенно, но зачитайки 
всеки незначителен детайл като възможност да инициира верига от събития, 
които да променят регионалния живот. Без да изпадаме в географска „еуфо-
рия“, но конструираните по този начин пространствени кодове – географски  
образи, ни дават нов прочит на местата, ключ към намирането на доминанти 
– носители на местната специфика. Изложените разсъждения са в унисон и 
със синергетичното мислене, което громи стереотипите на линейното мисле-
не, придава на идеите си културни образи, основава се на принципа „единство 
чрез разнообразие“. Често научното виждане на света се заключава не толко-
ва в отговорите, колкото в поставянето на нови, нестандартни въпроси, сти-
мулиращи изследването (Князева, 1995). В природата на региона е заложена 
именно нелинейната парадигма с присъщите £ алтернативност и многовари-
антност за развитие, които ние трябва изначално да възприемем. 

Според нас модернизацията на географското познание в сферата на ре-
гионалното развитие изисква интерпретиране и на понятията териториален 
маркетинг, регионална идентичност, регионален имидж, което ще гарантира 
реалното им вписване в практиката. Дискурсният подход към територията е 
стъпка към заявка за участието на географията в териториалният маркетинг 
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като неделима част от регионалната политика  Регионалният маркетинг е на-
чин на мислене и действие от страна на регионалната власт с оглед създава-
нето и поддържането на привлекателността и престижа на територията. Той 
превръща територията в своеобразен „продукт“. Една от неговите цели е фор-
миране на регионален имидж. Географите като че ли изпитваме несигурност 
да навлизаме в тази проблематика и преобладаващите публикации са от ико-
номисти и PR специалисти. Това ни препраща към изобилието от публикации 
по продуктов, фирмен и корпоративния  маркетинг и/или имидж. В този ход 
на мисли ще обменим само някои виждания за териториалния имидж. От про-
учените определения най-общо се очертават няколко акцента за същността 
на регионалния имидж: културна интериоризация на конкретна територия; 
информационно-политически ресурс; целенасочено изграден образ, насочен 
към позициониране на региона и устойчиво присъствие в информационно-
комуникативното пространство; символически обусловена представа за оп-
ределена социално-духовна общност, намираща се в рамките на дадена тери-
тория. В тези теоретични постановки има различни смислови акценти и няма 
съществено противоречие. Преведено от английски език „имидж“ означава 
образ. Ние възприемаме образа  като спонтанен и субективно отразяващ обек-
тите, а имиджа – като целенасочено конструиран сложен комплекс от оценки, 
съждения и знания за региона. В последния има както рационални черти с ог-
лед вземане на регионални решения, така и културно-психологически, които 
въздействат на емоциите. Така интерпретиран, териториалният имидж е ос-
новаван изключително върху регионалната специфика (географските образи), 
без да нарушава баланса между регионалните социокултурни компоненти и 
общонационалните ценности и образи. В имиджовата конструкция на региона  
обикновено присъстват емблематични естествени, исторически  дадености, 
обекти на културата, а даже и известни личности. Определено, комплексното 
оформяне на територията като едно цяло повишава нейната уникалност, при-
влекателност и естетика. Ако в региона липсват такива притегателни черти, 
безспорно те трябва да се създадат. И отново тук се поставя на преден план 
индивидуализацията на обектите, което ги прави въздействащи и запомнящи 
се. Много изследователи поставят въпроса не само за словесното начало при 
изработване на териториалния имидж, но и за неговото измерване на базата на 
социологически методи със семантични  технологии. Например измерване на 
познатостта, популярността на мястото с подбиране на най-значимите крите-
рии за съпоставяне на териториите, сравнително оценяване на конкуриращи 
се територии и др. Това измерване на познатостта на територията обикновено 
се извършва по 7-степенна скала, започвайки от „много добре позната“ до 
„никога не съм чувал“. Не трябва да се забравя, че настроението на жите-
лите е важна част за региона като „стоков продукт“, а обикновено тази тема 
също не присъства в нашите изследвания. Територията като базисен субект на  
PR има изразена специфика и се стреми към постоянно усложняване и тран-
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сформация на образната структура. Моделът за представяне на мястото е като 
съвкупност от разнородни части, всяка от които има своя динамика (Митин, 
2��3). Териториалният имидж е изграден върху обща системна представа за 
региона на основата на значими фактори от действителността, определящи 
спецификата. Той е свързан с имиджа на местната власт, но не съвпада с него. 
В регионалния имидж се залагат идеи от функционално, социално-политиче-
ско, идеологическо и политическо естество. В този контекст се търсят отго-
вори на въпросите как да направим регионът по-интересен; с какво регионът 
може да бъде обект за подражание; с какво регионът може да бъде полезен за 
други региони; какви чувства изпитваме към своя регион? Конструирането 
на регионален имидж в България е в преходен период, но се забелязва, че 
все повече пропагандата се заменя с технологиите на PR и рекламата. Все 
още липсва обратна връзка с населението, недостатъчна е прозрачността в 
работата на управленските структури.  В общинските администрации трябва 
да има специалисти по териториален маркетинг, които да публикуват матери-
али в родни и международни издания, да поддържат сайтове и информация в 
интернет, да разработят „инвестиционни паспорти“, да участват в туристиче-
ски борси и други форуми. В тази дейност могат да се привлекат независими 
организации, съюзи, частни предприемачи и физически лица. На преден план 
трябва да се изведе регионалният елит, който също е ценен ресурс за развитие 
на териториите. Самите региони трябва да осмислят необходимостта от съз-
даване на специализирани, професионални градски центрове по  маркетинг. В 
маркетинга на регионите трябва не само да се създадат съответните структу-
ри, но е необходимо и да се използват технологиите на креативното мислене. 

При съвременните регионални изследвания освен географските образи и 
регионалния имидж, ключова роля има и регионалната идентичност. Много 
се пише за националната идентичност, но много малко  за териториалната 
(регионалната, местната). Идентичността е едно от основните понятия в со-
циологията и социалната психология. В нейната същност се полага разли-
чието и в същото време – подобието, еднаквостта, свързаността по някакви 
белези. Различаваш се дотолкова, доколкото си подобен. В постмодерния свят 
идентичността се третира като избор, като право, а не като задължение. Ико-
номическият и правовият фактор въздействат съществено върху процеса на 
идентификация, но те не са компоненти на самата идентичност. Последната 
не е проста сума от  идентификации, а взаимно признание и проникване на 
множество такива – национална, културна, етническа и др. За осъзнаване на 
регионалната идентичност безспорно трябва да се имат предвид тези нейни 
същности характеристики, които са обединени от идеята за самоопределя-
нето, себевъзприятието, за уникалността и различията, за границите между 
мен и другите. Регионалната идентификация е елемент на общественото и 
личностното съзнание, свързващо хората с регионите, предполагащо общи 
споделени ценности. Тя обединява различни професионални, образовател-
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ни и социални нива, сплотява и солидаризира хората и местата. Тя е процес 
на интерпретация на местната уникалност. В съдържателната £ същност са 
най- позитивните символични черти и характеристики на местното общество, 
позиционирани с регионалните интереси и практиките на местния елит. Тя 
би следвало да се култивира за да укрепва целостта на държавата, а не да се 
противопоставя на етническата и националната идентичност. Тя в най-голяма 
степен отразява как човек използва свободата си за пространствено самооп-
ределение.  В идентификацията в много региони доминират личната „геоис-
тория“, определена от корените и социалните мрежи, а не толкова от харак-
теристиките на самите региони (Paasi, 2��2). Териториалната идентичност е 
обвързана с регионалното самосъзнание, което не винаги съвпада с официал-
ните административни граници. В някои случаи в рамките на историко-кул-
турните райони локалната идентичност отслабва в масовото съзнание вслед-
ствие на нови политически граници. В този смисъл има значение „възрастта“ 
на териториите от началото на споменаването им като официални формални 
или неформални единици. Често регионалната идентичност се възприема 
като възможност за утвърждаване на нови форми за социално-икономическа 
самоорганизация или за основа на ново райониране (Смирнягин, 2��7). Тя е 
израз на осмисляне на етно-културните различия, на регионалните, национал-
ните и общочовешките ценности. Изразява чувството на хората за преданост 
и духовната свързаност с населените места, регионите, държавите. Според 
М Крилов е сложен социален феномен, състоящ се от следните компоненти: 
идентичност като „местен“, „местен по убеждение“, „неместен“, „маргина-
лен“;  местен патриотизъм; ролята на мястото в самоидентификацията на ли-
чността; чувството на общност; осъзнаване на „степента на самобитност“ и 
пространствените предели на „своя край“, изхождайки от идентифицирането 
на себе си като местен или неместен и образа на своя край. В този дискурс оп-
ределено приемаме регионалната идентичност като един от местните ресурси 
за развитие. Колкото регионалната идентичност е по-силна, толкова по-добре 
се възприемат регионалните програми и се осигурява гражданското участие 
в местното самоуправление. В стабилните общества с устойчива икономика 
регионалната идентичност може да излезе на преден план, но в нестабилни 
социално-икономически системи може да генерира напрежение. В селските 
местности в повечето случаи се регистрира приоритет на локалната идентич-
ност над националната. Мобилността видоизменя териториалната идентич-
ност в големите градски системи, където се създава мултикултурна среда. В 
този случай хората могат да притежават няколко териториални идентичности, 
без те да си противостоят. Всеки може да носи в съзнанието си родния край и 
в същото време добре да се впише в новата среда и да се идентифицира с нея. 
Определяйки териториалната си идентичност, човек припознава определено 
място като „свое“, от което произтича неговия интерес и съпричасност какво 
се случва там. Колективното регионално съзнание  може да бъде мотивация 
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на хората за действия и случващи се местни събития. Това дава потенциален 
ресурс за позициониране на адекватна регионална политика. Определено смя-
таме, че тези резерви не са оползотворени и не са оценени по достойнство в 
нашата действителност. В този контекст е изключителната роля на  географа, 
тъй като той „усеща“ територията, разчита пространствените символи на кул-
турния ландшафт и регионалните кодове. За да се демонстрират на практика 
тези научни предимства е необходимо да се възприемат нововъведенията от 
хуманитарните науки, да се усвояват и въвеждат нови техники и технологии в 
регионалните изследвания. 

Идеите и  концепциите трябва да бъдат изказани, разказани и възприети 
със съответния  семантичен и лексикален заряд. В регионалистиката са влез-
ли в употреба понятия от медицината, психологията, изкуството и др. Напри-
мер при характеристиката на регионите се употребява понятието диагностика 
(от гръцки език – разпознавам), с което се акцентира, че въз основа на данни 
се определя конкретното състояние на територията. Обикновено диагности-
цирането не е самоцелно, а завършва  с назначаване на определена терапия. 
В този контекст е видно, че няма универсална рецепта за развитие на всички 
региони и трябва експертно и прецизно да се разчитат и интерпретират пока-
зателите. Немаловажен е подборът на показателите и тяхната интерпретация. 
Не бива да се пренебрегва факта, че много лекарства имат сериозни странич-
ни ефекти, които понякога са в по-големи размери от положителния ефект.  Не 
игнорираме и факта, че  някои на пръв поглед незначителни „симптоми“ впо-
следствие могат да се окажат индикатори за бъдещи състояния. Изхождайки 
от ролята на диагностицирането в медицината и асоциирайки го с проучване-
то на състоянието на регионите, е видна  значимостта на разчитане на терито-
риалните процеси и възприемането им в тяхната многовариантност. В някои 
страни изоставащите региони ги наричат депресивни, като „териториалната 
потиснатост“ се търси в различни измерения, но преди всичко в демографски 
и социално-икономически. Имайки предвид, че в медицината депресията е 
гранично състояние, то може да използваме подобно оценъчно отношение към  
депресивния регион. Това са само два примера за възможностите на лексикал-
ния трансфер с други научни области. Ефектът според нас ще бъде не само в 
съживяване на изказа, но и в постигането на нови гледни точки. В българската 
географска литература речниковият фонд е консервативен. Още през ��-те го-
дини на миналия век Игнат Пенков е писал за културния ландшафт, а години 
след това понятието е забравено. Ако приемем политико-идеологическите съ-
ображения за забравата, то възниква въпросът защо понятието не се възкреси 
след демократизацията на науката. Ние възприемаме регионът именно като 
културен ландшафт и това предполага не само повече понятийна свобода при 
неговото изучаване, но и ползването на богатството на артелексиката. В този 
дискурс регионалното развитие може да се артикулира като игра между актьо-
ри – регионите по различни сценарии, с различни режисьори – регионалните 
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власти, сдружения, асоциации. Културната компонента може да се изобрази със 
съответната символика, което безспорно оживява региона и създава жив регио-
нален образ. Разгръщането на географските регионални изследвания в тази по-
сока не трябва да възприемаме като еклектизъм или размиване на предмета на 
науката, който сме извоювали през годините. Семантизацията  в регионалната 
тематика според нас е необходима от гледна точка на променената действител-
ност и динамиката на събитията. От друга страна, текстовете ще имат по-жив 
език и това ще ги направи по-въздействащи, четивни и разпознаваеми. Според 
нас определена доза индивидуализация и субективизация в изследванията няма 
да навреди, а ще обогати научното наследство и ще остави по-траен отпечатък. 
Императивно-декларативният стил от документите за регионално развитие не 
би следвало да се копира в нашите изследвания, а научният език в тях наистина 
трябва да отразява динамично променящите се места и хора в тяхното изклю-
чително многообразие и цветност. 

ЛИТЕРАТУРА

Гладуел, М.. 2��8. Повратна точка. Пловдив. 
Князева, Е. Н. 1995. Одиссея научного разума синергетическое виденке научного прогресса, М.. 
Крылов, М. 2��3. Исследования региональной идентичности в Европейской России. Культтур-

ный ландшафт: теория и практика.
Митин, И. 2��3. Создание комплексных географических характеристик и внедрение доминант-

ного мышления. Култьтурный ландшафт: теория и практика. 
Морозов, В. 2��6. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дис-

курсе. – Междунароные процессы, т. �, № 2(11). 
Мурзина, И. Я. 2���. Методологические аспекты изучения региональной культуры (к поста-

новке проблемы). – Социологические исследования. №2. 
Русакова, О. 2��5–2��6. Основные разновидности современных теорий политического дискур-

са: опыт классификаций. ПОЛИТЭКС. 
Смирнягин, Л. В. 2��7. О региональной идентичности, Пространство и время в мировой поли-

тике и международных отношениях. М. 
Талеб, Н., 2��9. Черният лебед. Инфо Дар. 
Чернаев, Н. 2��5. Культурная геграфия и проблематика „Места“ – Гуманетарные науки, 9, 35. 
Яковлев, М. 2��5. Политический имидж региона: понятия, фунции, структура. М.
Paasi, Anssi. 2��2. �o�nded s�a��es in t�e mo�i�e �or�d: de��onstr���ting regiona� identit��, TEGS      

– Journal of Economic and Social, 93, № 2. 
Po��er, Kar�. 1972. O�je��tive Kno�iedge. An Evo��tionar�� A��roa���. Ox��ord Universait��. 
Smit�, Ant�on��. 1991. Nationa� Identit��. Peng�in, Harmonds�ort�.
U�rike, Kras�ergq. 2��5. Loka�e identitat, to�rism�s �nd migra�ion ��m �eis�ie� die grie���is���en 

inse� Les�os. – Jornal Ethnologie de, 5.

Постъпила март 2011 г.



ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Книга 2 – ГЕОГРАФИЯ

Том 1��

ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI“

FACULTE DE GEOLOGIE ET GEOGRAPHIE
Livre 2 – GEOGRAPHIE

Tome 1��

221

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИДЕНТИЧНОСТИ В ЕВРОПА
И ЗАПЛАХИ ОТ КОНФРОНТАЦИЯ ПО ОСТА

КОРЕННИ – „НОВИ“ ЕВРОПЕЙЦИ.

ГЕОРГИ БЪРДАРОВ,   СОНЯ СТОЯНОВА,   МИГЛЕНА КИСЛЕВА

Катедра Социално-икономическа география
gburdarov@hotmail.com

Georgy Burdarov, Sonia Stojanova, Miglena Kisleva. IDENTITY TRANSFORMATIONS 
IN EUROPE AND THE RISK OF CONFRONTATION ON THE AXIS �ET�EEN “NATIVE” 
AND “NE�” EUROPEANS
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Идеята за цивилизацията е развита от френските мислители от XVIII в., 
като опозиция на понятието „варварство“. Белезите за цивилизованост на об-
ществото са уседналост, урбанизираност и образованост. Определението за 
цивилизация предлага стандарт, чрез който да се оценяват обществата. През 
XIX в. европейците влагат огромна интелектуална, дипломатическа и поли-
тическа енергия за да изработят критериите за оценка за цивилизованост и, 
доколко неевропейските общества отговарят на тях, за да бъдат приети в до-
минираната от Европа международна система.

В много общества и езици (без ограниченията на разделителните полити-
чески линии) се използва, съзнателно или не, понятието „ култура“ като сино-
ним на цивилизация. Понятието „цивилизация“, в зависимост дали е употре-
бено в единствето или множествено число, е носител на различни асоциации. 
Когато говорим за „цивилизация’’ в единствено число имаме предвид глобал-
ното общество в неговата цялост, обединено на генетичен принцип. Но когато 
говорим за ,,цивилизация“ в множествено число, я използваме в смисъл на 
нейния квази-синоним ,,култури“. Различните „култури“ са фрагментите на 
тази цялост, разграничаващи се на базата на: религия, език, морален кодекс, 
обществен статус, семейна организация, социално – икономическо развитие 
и др. Нищо в пространството не е статично. Всичко се трансформира, а да 
се очертае културна граница е много трудно. В зоните на контакт между раз-
личните народи се осъществява културен обмен и културна компилация. Това 
взаимодействие поражда „ново потомство“. То съхранява черти и на единия, 
и на другия народ. „ Обичайната среща между културите не произвежда сблъ-
сък, конфликт, война, а взаимодействие, заемки, кръстоски.“ (Тодоров, 2��6г.) 
Когато срещата е продиктувана от естествени причини, а не е предварително 
планувана, позволява на народите да видят предимствата от опознаването. 
Когато обаче тя служи за параван на колонизаторски цели, неизбежно води 
до нехуманни действия. Хуманността и толерантността играят главна роля в 
международните отношения. Уменията да се намери границата между коло-
низацията и свободата на избор имат много малко личности, представили се 
на историческата сцена. Малко са онези, осъзнавали, че моделирането на све-
та по собствени предпочитания не е повод за гордост, а признак за варварство. 
Европа е пример в това отношение. Колонизаторското £ поведение след Вели-
ките географски открития се разминава с „обявените“ цели. Демонстрирани-
те намерения са: привнасяне на християнството в новозавладените територии 
и покръстването на езическите народи, но действителните интереси са насо-
чени към природните ресурси на колонизираните. Неправилно според нас е 
разделянето на човешкия род на отделни „цивилизации“, даващо правото на 
един народ, раса или общество да претендира за интелектуално, физическо, 
духовно или морално превъзходство над останалите. Редица автори говорят 
за технологичният напредък, който европейците са внесли в „новооткрития“ 
свят, затова, че Европа, достигайки своя ренесансов апогей, е трябвало да 



223

просветли останалите, неразвити от нейна гледна точка общества. Не трябва 
да се забравя обаче, че този процес не е и не може да бъде едностранен. В 
собствените си представи Европа се смята за носителка на цивилизованото и 
в правото си да управлява и налага норми на поведение, но от другата страна 
са колонизираните народи, които не откриват цивилизованост в упражнява-
ния терор, експлоатация и отношение като към по-нисши същества. Достойн-
ство е да се държиш като добродетелен човек, но не е никакво достойнство 
да изискваш другите да постъпват като теб (Тодоров, „Страхът от варварите“, 
2��9).

Цивилизован е този, който е в състояние да признава в пълна мяра човеч-
ността на другите. За да стане човек такъв, той трябва да осъзнае, че другите 
водят различен начин на живот в сравнение с неговия и да признае, че и те 
са носители на същата човечност, каквато притежава и той самия. Можем ли 
да наречем аборигените в Австралия „ нецивилизовани“ или „варвари“, само 
защото обществото им не е изградено на базата на технологии, или защото де-
монстрират различни културни ценности? Това прави ли ги по-нисши съще-
ства от французите или германците, например? Варварски или цивилизовани 
са човешките действия и поведения, а не индивидите или народите. Също 
така трябва да се отбележи, че разделянето на „цивилизации“ не се основава 
на умствени или ценностни качества, които са характерни за точно определе-
на общност от хора, а то се изразява в поделянето на исторически формации 
по определен времево-пространствен признак. В този ред на мисли се говори 
за египетска, финикийска, древногръцка или китайска цивилизация.

Индикация за развитието на обществата е наличието на научно – тех-
ническия прогрес. Сам по себе си той е феномен в съвременната епоха на 
индустриализация, урбанизация и глобализация. Той дава неограничени въз-
можности за познание, стимулира икономиката, разтваря границите, преодо-
лява огромни разстояния за минимално време и с голяма скорост. Идеята за 
разпространението на знания, възприемането на модерните техники, опозна-
ването на произведенията на изкуството и най-новите постижения на науките, 
би трябвало да направи човешкия род по-добър: такава била една от големи-
те мечти на Просвещението. Но тази технологична достъпност дава свобода 
за изява както на доброто, така и на лошото в човешката същност. Идеята 
за добруването на човешкия род чрез различните технологични проявления 
се изражда и става начин за манипулация, търговия на интереси, та дори и 
средство за масово изтребление. Парадоксът идва от това, че научният и тех-
ническият прогрес, както и геният на техните носители, в редица случаи са в 
основата на жестоки и хладнокръвни действия. Показателен пример за това 
са атомните бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, избивайки неколкос-
тотин хиляди души. „ Тази нечовешка страна е част от човешката същност. 
Докато не признаем, че безчовечността е човешка характеристика, ще живеем 
в благочестива лъжа“ (Ромен Гари).
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В края на XIX и началото на XX в. европейците владеят 85 % от земно-
то кълбо под една или друга форма. Огромна човешка маса е експлоатирана, 
унижавана и дискриминирана. Милиони роби работят в захарните и кафеените 
плантации, в мините и рудниците на европейските колонизатори. След разпада-
нето на колониалната система се наблюдава интензивна емиграция от бившите 
колонии към страните метрополии. Например основният миграционен поток 
към Великобритания е с азиатски произход – от Пакистан, Бангладеш, Индия, 
както и от Сомалия и Нигерия. Миграциите към Франция са основно от Магреб 
(средновековното название на Алжир, Тунис и Мароко), както и от Централна 
и Западна Африка ( Чад, Гана, Мали, Кот Д’Ивоар, Сенегал и др.). Миграции-
те към Португалия и Испания от бившите колонии са по-слабо изразени, по-
ради географската отдалеченост и възпрепятстващият ги Атлантически океан. 
Миграционните потоци са насочени към по-големите градове, с цел търсене 
на работа и по-добри условия за живот и реализация. Днес сме свидетели на 
„ответния удар“ на бившите колонизирани народи. Ако някога европейците са 
дирижирали световните процеси, то днес в западноевропейските страни се об-
разуват все по-големи имигрантски общности (диаспори), с които ще трябва да 
съжителстват. В обозримото бъдеще тези страни няма да могат да се определят 
като етнически, расово и религиозно хомогенни и ще бъде наложително про-
веждането на интеграционни практики и политики. Осъзнаването на ползите 
от многообразието е като ключов момент в развитието на политическите про-
цеси на континента. В Европа през епохата на Просвещението многообразието 
започва постепенно да се възприема като ценност. Насърчаването му на свой 
ред стимулира конкуренцията. Представителите на малцинствени групи, които 
виждат себе си като ,,отдалечени от високите степени в йерархията“, са по-ста-
рателни в усилията си и по този начин допринасят за общото благосъстояние. 
Желанието всеки да се изяви като най-добър е продиктувано от многообрази-
ето. През 173� г. в своите ,,Философски писма“, Волтер пише: ,,Ако в Англия 
имаше само една религия, деспотизмът щеше да е много опасен; ако имаше две, 
те щяха да си прережат гърлата; но там има тридесет и всички те живеят в мир 
и щастие“. Той разпростира съждението си и по отношение на народите, срав-
нявайки англичани, французи и италианци:,,Не знам на кой от трите народа би 
трябвало да отдадем предпочитание, но е щастлив онзи, който е в състояние да 
усеща техните различни достойнства“ (Волтер, ,,Философски писма“,196�).

Протичащите в момента процеси в Европа са изключително динамични, 
съвсем нееднозначни и много трудни за прогнозиране. Трудността и рискове-
те пред всяка прогноза, особено при по-дългосрочните, произхожда именно 
от динамиката на процесите. Днес е много трудно да „вървиш“ пред случва-
щите се процеси, като успех може да се приеме дори ако си успоредно с тях, 
а не изоставаш.

Дори самият проект ЕС е все още с неясно бъдеще. Немалко са гласовете, 
че по същество и замисъл той е невъзможен за реализация и е обречен. Ние 
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смятаме, че той е обречен, но обречен да успее (в смисъл да не се разпадне, 
поне в обозримо бъдеще!), тъй като е безалтернативен за Европа при съвре-
менната геополитическа и геоикономическа ситуация в света. Той бе създа-
ден, и затова е задължен да успее, за да остане Европа фактор в световното 
геопространство (във всичките му измерения) и глобален играч, съизмерим с 
мегасили като Китай, Русия, САЩ и развиващите се много ускорено терито-
рии на арабските петролни икономики и Индия.

При все това пред ЕС и Европа като цяло има сериозни предизвикателства 
и още по-сериозни заплахи, които произтичат както от външни сили и процеси, 
така и от вътрешни противоречия и наложени с вековете стереотипи в мислене-
то на европейците. В настоящата статия се спираме на едно такова предизвика-
телство – съвременната демографска ситуация на континента, и на едни такива 
стереотипи – колонизаторския начин на мислене и усещането за превъзходство, 
което европейците винаги, или поне през индустриалната епоха, са имали.

Всъщност, ако в резултат на демографската криза и засилената имигра-
ция в момента обсъждаме въпросите за трансформация на идентичности в 
Европа, религиозна и расова промяна, и търсим някаква потенциална заплаха 
за бялото християнско население, трябва да имаме предвид, че това са естест-
вени процеси, случвали се многократно и на различни места по света, вклю-
чително и в самата Европа. Частична, по-голяма или пълна промяна на етни-
ческия, расов и религиозен състав на населението на определена територия в 
резултат на демографски, икономически и политически процеси са нормални 
явления, протекли в различни етапи от развитието на човечеството.

Те са естествени, поне до толкова, че следват естествения ход на историята 
и са определени от периоди на възход и залез на култури, от икономически и по-
литически закони и потребности. Дори случаите на пълен геноцид от външен, 
по-силен агресор, са резултат от политическа и икономическа мощ, произтича-
щи от естествените цикли на регрес и възход на културите и обществата.

Разбира се, от гледна точка на този, чиято идентичност се променя, по-
някога необратимо, процесите може да изглеждат като заплаха, но погледнато 
глобално това е естествения ход на историята. Нищо в обществени процеси 
не е вечно, а търпи непрекъсната промяна и трансформация. Ако пък промя-
ната не е пълна, а само частична, то тя може да се разглежда и като позитивна 
за трансформиращото се общество, тъй като го обновява в демографски, ин-
телектуален и идеен план и засилва неговата вътрешна конкуренция и външна 
конкурентноспособност. Всичко е въпрос на виждане и начин на мислене.

Съвсем скорошен в исторически план пример за такава трансформация е 
случилото се в двете Америки след Великите географски открития (и в конте-
кста на тази статия „Велики“ уместен термин ли е?). Само допреди 6�� годи-
ни (6 века!), съвсем неотдавна на фона на човешката история, демографския 
състав на населението и идентичностите в двете Америки са били коренно (на 
1��%) различни от днес.
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Само преди 6�� години населението на сегашнитe Северна и Южна Аме-
рика е наброявало приблизително 5� млн. д., от които 1��% индианци (нето-
чен, но придобил популярност термин), като расова и етническа самоличност, 
и 1��% изповядващи местен шаманизъм като религиозна принадлежност. 
Днес в двете Америки има представители от n-на брой етноси и преобладава-
щата религия е католицизъм 8�% от цялото население на Северна Америка и 
близо 9�% от населението на Южна Америка. Днес бялото европеидно насе-
ление в САЩ, което масово е заселило тези територии преди по-малко от 2�� 
години, обяснява за сериозната заплаха, която са „латиносите“. Страхуват се 
от ускореното им увеличаване (вече 26,8% от цялото население на САЩ по 
неофициални данни и 15,3% по официални) и са готови да „бранят до край“ 
земята на дедите си, която смятат за исконно тяхна. За по-малко от двеста 
години се е променил напълно расовия, религиозния и етническия състав на 
населението, но също така и неговото самосъзнание. Тези същите деди, чиято 
земя са готови да бранят дори и с кръв сегашните „коренни“ американци, са 
ирландци, немци, шотландци, испанци, поляци и всичко друго, но не и аме-
риканци. На пръв поглед изглежда много трудно, ако не и невъзможно, да се 
смени за толкова кратък период идентичност, която е наслоявана с векове и 
поколения. Всичко обаче зависи от това в каква среда и ситуация ще бъдат 
поставени хората и, разбира се, какъв ще е техният интерес. Всъщност, както 
отбеляза бившият американски президент Бил Клинтън: „Важна е икономика-
та, глупако“. Да, важен е икономическият интерес, защото битието определя 
съзнанието. Преди по-малко от 2�� години тези ирландци, шотландци, немци, 
испанци, поляци с радост са прегръщали новата си американска идентичност, 
тъй като тя им е предлагала свобода, немислима тогава в родините им в Евро-
па, и наистина неограничените възможности за замогване и просперитет.

Но ако в случая изнасяме процесите на една друга сцена, каквато е Аме-
рика и можем да потърсим обяснение за случилото се в изчезването поради 
болести, или изтребено коренно население и презаселването на неговите те-
ритории, нека погледнем какво се е случило в самата Европа, отново не тол-
кова назад в исторически план.

Една от фундаменталните исторически основи, на която стъпва ЕС като 
организация на народите в континента, е културното наследство на Древна 
Елада и Древен Рим. Това са първите развити европейски култури и първите, 
които осъществяват експанзия, военна и културна, извън пределите на конти-
нента. Две култури, които са променили развитието на човешкия род, на кои-
то дължим началото на немалко науки, на които дължим драмата и трагедията 
в театъра, на които дължим демокрацията като форма на управление и т. н. 
Но когато говорим, че сме техни наследници, услужливо пропускаме факта, 
че териториално това е така, но в етнически план сме много повече наслед-
ници на т. нар. варварски племена, които нахлуват при Великото преселение 
на народите в пределите на разпадащия се Античен свят. Да, те унищожават 
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немалка част от културните и архитектурните му достижения, поради, което 
са определяни като „варварски“, но поставят началото на съвременните евро-
пейски етноси и нации. Отново в резултат на политическо, икономическо и 
демографско изчерпване на едно население, и породените от това миграции 
на друго, по-жизнено и демографски силно, настъпва коренна промяна на ет-
ническия, а донякъде и на расовия състав. Тук обаче процесът е в двете посо-
ки, тъй като новопристигналото население приема религията на тези, чиято 
култура разрушава и заменя напълно езичеството с християнство.

За протичащите днес в Европа процеси може да използваме сентенцията 
„всичко ново е добре забравеното старо“. Това вече се е случвало, макар и под 
друга форма и на друго ниво, съобразно тогавашната историко-политическа 
рамка. Днес отново имаме изчерпано в демографски, а донякъде и в иконо-
мически и политически план, население, натоварено с прекалено много очак-
вания от самото себе си и задъхващо се под тежестта на продължителната си 
териториална експанзия извън континента. И отново както преди 15-ина века 
по териториалните му граници живее демографски младо, жизнено, необре-
менено с технологично развитие и история, жадно за реализация и търсещо 
определен реванш и себедоказване африканско и азиатско население, носител 
на други културни и религиозни ценности и традиции.

Колкото и да звучи европоцентриски, през по-голямата част от съвремен-
ната история Европа е била водеща в икономическите и политически процеси 
в света. След дългия цикъл на възход в европейския континент през античния 
период (XIV в. пр. н.е. – V в.) следват няколкото „черни“ векове, изразяващи 
се в културен, градоустройствен и икономически регрес. Тези „черни“ векове 
приключват с Великите географски открития и началото на научния и кул-
турен ренесанс, които създават предпоставките за последвалата индустриал-
на революция. Това, от своя страна, има много последствия за континента 
и света като цяло, но за целите на настоящата студия ще се спрем само на 
две – създаването на държавите-нации и променената ценностна система на 
населението. Тя, на свой ред, е резултат от повишеното ниво на образование, 
превръщането на висшето образование от елитарна привилегия за единици до 
задължителна мярка за цивилизованост и развитие, увеличаване на общото 
благосъстояние. Променят се и се повишават изисквания на човек както към 
собственото му развитие, така и към развитието и бъдещето на децата му, по-
вишава се нивото на образование и коренно се променя мястото и социалния 
статус на жената. 

Всички тези фактори обусловиха една сериозна демографска криза на ста-
рия континент, който в резултат на критично ниска раждаемост и непрекъсна-
то вдигаща се средна продължителност на живота, вече е стар и в буквалния, 
физиологичен смисъл. Само допреди 15� години средната продължителност 
на живота на европейците е била �� години за мъжете и �5 години за жените, 
в навечерието на Втората световна война тя достига 55 години за мъжете и 6� 
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години за жените, докато днес при най-развитите европейски държави над-
хвърля 8� години и при двата пола. И за любителите на статистиката може да 
добавим още една красноречива стойност – средната възраст на европейското 
население се е покачила от 27,1 г. в средата на XIX в. до 37,7 г. в началото на 
XXI в., а по прогнози ще достигне 52,3 г. през 2�5� г.

Разбира се, това са само стойности. Зад тях стоят много дълбоки процеси 
и преобразувания, някои с положителен знак, други – не чак дотам. Тъй като 
днес процесите в обществото и икономиката са изключително динамични 
поради характера на технологиите и пренасянето на информацията, Европа, 
която в продължение на близо два века е флагмана на технологичния, индус-
триалния и информационния напредък, се оказа притисната под тежестта на 
собствените си постижения. Безспорно, докато се радвахме на безпрецедент-
ното повдигане на общото благосъстояние и образователно ниво на населени-
ето, ни беше трудно да забележим, че то има и обратна страна, която се изрази 
в неговото също така безпрецедентно застаряване. А няма общество в света, 
което да функционира успешно и да се развива без младо население. Младо-
то население е жизнената сила, носителят на новото и креативното и имен-
но онази част от човешките ресурси, която във всеки един момент заработва 
парите за пенсиите на по-възрастното поколение. Всеки един човек работи, 
плаща осигуровки и данъци, внася средства в пенсионния фонд, но парите се 
обезценяват и харчат за текущи нужди, така че във всеки момент средствата за 
пенсии се заработват от работещите в съответния момент. Поради това колко-
то по-голям е демографския дисбаланс между младо и възрастно население, 
толкова по-голяма е финансовата тежест върху работещите и толкова по-за-
страшено е съответното общество от стагнация и регрес. 

Ако погледнем стойностите на възрастовата структура на населението в 
Европа в началото на XXI в., можем много лесно да си отговорим на въпроса 
кое поражда големите по обем миграции от Африка и Азия към континента 
и по специално към Европейският съюз. През 2��9 г. 15,�% от населението 
в ЕС е от � до 1� г., 67,2% от 15 до 6� г. и 17,3% над 65 г., като за първи път 
населението над 65 г. е повече отколкото това под 1� г. По прогнози за пери-
ода 2��5–2�3� г. с 2� млн. д ще се увеличи населението на възраст от 55 до 6� 
г., населението над 8� годишна възраст ще се увеличи от 18,8 на 3�,7 млн. за 
същия период, а населението в трудоспособна възраст (15–6� г.) ще намалее с 
6,8% или 2�,8млн. д. в абсолютни стойности (E�rostat).

Тези цифри са достатъчно красноречиви за демографската ситуация в Ев-
ропа в началото на XXI в. и още по-красноречиви като демографска прогноза 
за континента през следващите 5� до 1�� години. 

На настоящия етап от развитие демографският дисбаланс в Европа може 
да се преодолее само чрез имиграция.

Миграцията е процес, който е белязал цялото човешко развитие. Тя е доп-
ринесла за разселването на хората по Земята, осигурила е разцвета на едни 
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и залеза на други общества и култури, променяла е цялостната демографска 
картина в огромни територии, региони и дори континенти.

Като изключим обаче Великото преселение на народите, Европа много 
по-често е стояла от едната страна на миграционния процес – емиграцията и 
много по-рядко от другата му страна – имиграцията. Дори при Великото пре-
селение на народите, въпреки че идват немалко племена с азиатски произход, 
по-скоро се извършва вътрешно предислоциране на население от северните и 
пограничните на Римската империя части в нейните териториални граници. 
През всички останали периоди от време по-мащабни миграции към континен-
та има само на два пъти, но и те са ограничени поне като териториален обхват. 
Става дума за нахлуването на маврите в Южна Европа през VIII–IX в., но 
то засяга само Южна Испания, Португалия и островите в Средиземно море, 
най-вече Малта, Сицилия, както и османската експанзия от XIV–XV в., която 
макар и да стига до стените на Виена, се ограничава до югоизточната част на 
континента – Балканите, и то не целите.

Сега за първи път има толкова мащабна външна инвазия в пределите на 
цяла Европа. На повърхността и причината за нея е външна – разпадането на 
колониалната система в Азия и Африка, огромният демографски прираст там, 
съчетан с огромни по мащаби бедност и социално разслоение, остър дефицит 
на жизненоважни ресурси, като качествена питейна вода и храна. На пръв 
поглед можем убедено да кажем, че тези хора панически бягат от бедстващи-
те си родини, където нямат елементарни условия за живот и се опитват да се 
възползват от предимствата, които им предоставя Европа като работа, жизнен 
стандарт, образование, сигурност и бъдеще за техните деца. Така погледнат, 
процесът може да се определи като заплаха за добрата, стара, благородна и 
аристократична Европа. Можем да си я представим като една образована, ма-
териално задоволена, четяща Шекспир в оригинал семейна двойка на почтена 
възраст, която е принудена под натиска на събитията да отвори вратите на 
семейното си имение за армията от гладуващи, необразовани бедняци с друг 
цвят на кожата, друга религия и друга ценностна система. Да, така погледна-
то, това определено носи отрицателна конотация за европейците.

Тук обаче трябва да спрем и да потърсим другата гледна точка. Протича-
щите процеси на имиграция и постепенна промяна на етнически, религиозен 
и дори расов състав на населението в Европа са не само безкрайно естест-
вени, следващи логичния ход на световната история, но ние бихме отишли 
още по далеч, определяйки ги като естествено насочени. Природата не търпи 
празни пространства. Когато на дадена територия в резултат на продължи-
телни военни действия или болестни пандемии се стигне до депопулация и 
демографски вакуум, то той се запълва по два начина – или чрез свръхголяма 
раждаемост, или чрез имиграция. 

Сегашният демографски вакуум е коренно различен от всички предход-
ни, тъй като се дължи не на висока смъртност, а на ниска раждаемост и пора-
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ди това налага нови и екстремни решения. Той не се изразява в редуциране на 
население, населението си е тука, а в демографски дисбаланс и много острата 
липса на младия, репродуктивен и трудоспособен контингент от него. Допъл-
нителният утежняващ фактор е непрекъснатото намаляване на контингента 
детеродно население. Ние не виждаме как при сегашната ценностна система и 
разбирания на европейците може да се вдигне раждаемостта поне малко, а как-
во да говорим за драстична промяна, която да преодолее големия демографски 
дисбаланс. В такъв случай отговора на въпроса как може да се запази и дори 
възстанови нормалното от демографска гледна точка съотношение младо-въз-
растно население в Европа, е само един – имиграция и „внос“ на такива кон-
тингенти отвън. И най-нормалният източник са бившите колониали територии 
в Африка и Азия поради владеенето на европейските езици, преференциите за 
заселване в бившите метрополии, културно-историческите връзки.

За това ние определяме процесите, като естествени, но естествено насо-
чени. За да може ЕС да функционира нормално има и ще продължава да има 
нужда от имигрантите, като младо, жизнено население и работна сила. Затова 
расистките, насаждащи омраза и конфронтация изказвания на крайно десни 
националистични политици и развяването на етническата и религиозната 
принадлежност като някакво плашило, са колкото абсурдни, толкова и опасни 
за бъдещето на континента. Ако в края на XX в. говорехме за миграция, гра-
витираща в рамките на 8�� хил. д. годишно, то днес говорим за свръхимигра-
ция. За пръв път през период 2���–2��� г. имиграцията към ЕС (с 15 члена) 
превиши тази към САЩ – � срещу 3,3‰.

Фиг. 1. Сравнителна графика на имиграцията към ЕС и САЩ (в ‰)
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От фигурата виждаме колко драстична е промяната през последните 2� 
години на XX в. и този процес се интензифицира още повече през първото 
десетилетие на XXI в. През 2�1� г. по данни на Международната организация 
за миграции (IOM) мигрантите в Европа са вече над 69 млн. д.

Само в три от големите европейски страни Германия, Испания и Вели-
кобритания за 2��7 г. са влезли около 1 млн. и 8�� хил. имигранти, от които 
малко под 5�%, тоест около 8�� хил., са с неевропейски произход.

По прогнозни данни на Фонда за население на ООН в Европа до 2�5� г. 
ще влизат годишно по 2,2 млн. д. имигранти с неевропейски произход. Това 
означава, че тяхната бройка ще се удвои и към 2�5� г. ще наброяват около 
12�млн.д. при население на Европа около 637 млн. д. Същевременно тази 
имиграция ще представлява над 8�% от ръста на населението на Европа. 
Пак според същата прогноза на ООН населението на Великобритания, стра-
ната най-засегната от имиграцията понастоящем, ще се повиши от 6� на 69 
млн. д. за периода 2��7–2�5� г., като над 85% от този ръст ще се дължи на 
имиграцията, а промяната в броя на населението на европейските държави 
в положителен или отрицателен план ще зависи изцяло от имиграцията за 
съшия период. ООН определя тези процеси като глобален катаклизъм, кой-
то няма аналог в историята на човечеството, през следващите четири 
десетилетия (2010–2050 г.) милиони ще преминат към Европа и Америка, 
докато коренното население на повечето страни в развития свят или ще 
се стагнира или ще намалява“.

 ( . .)  (  % 

)

 69,8 9,5 

 61,3 1,5 

 50,0 14,2 

 19,3 1,9 

 7,5 1,3 

 6,0 16,8 

Както виждаме, според тези прогнозни данни на ООН населението си ще 
увеличат онези европейски страни, които са традиционно убежище за миг-
рантите – Великобритания, Испания, Франция. От прогнозираните годишно 
2,2 млн. мигранти, които ще се заселят в Европа за този период, над 1,5 млн. 
ще бъдат с азиатски и африкански произход.

Таблица 1

Брой имигрантите по региони за 2�1� г.
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Тук отново ще спрем изреждането на статистически данни и прогнози и 
ще поставим въпроса какви процеси стоят зад тях и какви процеси ще задви-
жат в прогнозен план до 2�5� г.

Ние прогнозираме два процеса, като единия само ще го маркираме, а дру-
гия ще го разгледаме подробно – трансформацията на идентичности в Европа 
в резултат на политическите промени, премахнатите граници и имиграцията, 
и нуждата от промяна в мисленето и възприемането както на нашето място в 
света, така и на образа на „другия“. И тази промяна като процес я възприе-
маме по-скоро като превенция срещу огромната заплаха от остри конфликти 
по оста „коренни – нови“ европейци, които не само ще разтърсят устоите на 
съюза, но ще поставят и под сериозна заплаха бъдещето на континента.

Когато говорим за трансформация на идентичности, имаме предвид етни-
ческа и религиозна, от една страна, в резултат на миграциите и демографската 
криза и промяна на самосъзнанието, от друга, в резултат на съвкупното дейст-
вие от различните процеси, които ще засегнат Европа до 2�5� и 21�� година.

Първата трансформация вече е налице. В момента в Европа живеят близо 
7� млн. д, около 1�% от цялото население, с неевропейски произход, които са 
носители на друга, неевропейска етническа идентичност. До 2�5� година тях-
ната бройка ще се удвои в абсолютни стойности, но в процентно отношение ще 
достигнат 25 и дори може би 3�%, ако добавим към имиграцията и естествения 
прираст на живеещите вече на континента неевропейци. В повечето случаи се 
забравя тази втора част на демографския натиск, който упражняват неевропей-
ците към европейците на континента. Първата страна е механичният прираст, 
но втората, според нас много по-важната, е естественият прираст. Макар да 
живеят в континента и да възприемат части от неговата ценностна система, 
в повечето случаи „новите“ европейци живеят консолидирано в общности, 
женят се помежду си и си запазват традициите и репродуктивните нагласи, 
каквито са характерни за местата, откъдето идват. Като добавим и факторът 
религия (ислям/индуизъм), можем напълно да си представим как естественият 
им прираст ще променя демографската картина през следващите 5� до 1�� 
години. Дори само ако се спрем на ЕС, ще видим, че към днешна дата в съюза 
живеят около 5� млн. д. с неевропейски произход и техният брой ще се удвои 
за по-малко от 1��, дори може би за 5� години. Етническата трансформация 
вече се осъществява с пълна сила. Религиозната също е на ход. Мюсюлманите 
и индуистите в Европа в началото на XXI в. са приблизително 55 млн. д., а при 
тези демографски тенденции до 2�5� г. ще надхвърлят 1�� млн. д.

Ние обаче отново ще отбележим, че не са толкова важни числата, макар 
те да илюстрират промяната, а какви процеси ще задвижат тези променени 
стойности.

На първо място, това ще е промененото самосъзнание на хората, а на вто-
ро – опасността от конфликти по оста „коренни–нови“ европейци. През XX 
в. бяхме свикнали да възприемаме националната принадлежност като най-ва-
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жната идентификация за човека. Формираната колективна памет на нациите, 
образователната система, която непрекъснато възпитаваше родолюбие, меди-
ите и книгите, които се надпреварваха да възхваляват предимствата и успехите 
на „нашата“ нация, създаваха това усещане в хората. Днес обаче национална-
та идея се разпада. Някои го приемат като голяма драма, неясно защо мислей-
ки, че нациите са и трябва да бъдат вечни. Няма вечни неща в обществените 
процеси, всичко се развива и трансформира. Така е и с държавите-нации и 
националната идентичност. Държавите-нации в Европа се трансформират не 
под някакъв външен натиск или военна заплаха, а защото се изчерпаха иконо-
мически и политически. След като няма граници, след като държавите преот-
стъпват все повече правомощия на ЕС и неговите структури, след като имаме 
дори обща конституция – Лисабонският договор, обща валута, общ парла-
мент, че и общ президент, логично е да очакваме и постепенното изличаване 
на националната идентичност. Тя вече няма да е нужна, но и няма какво да я 
поддържа и възпроизвежда, след като го няма нейния създател – държавата-
нация. Възниква обаче въпросът какво ще замени националната идентичност. 
Трудно можем да дадем отговор сега, тъй като процесите са още в зародиш. 
Може би някаква обща европейска идентичност или регионална, а може би 
дори и градска, свързана не толкова с мястото, където си роден, а с мястото, 
където живееш и се чувстваш най-добре. При разпадането на Античния свят 
изчезват типичната римска и елинска идентичност, но изчезват и идентично-
стите на нахлуващите племена. Всъщност не изчезват, а се трансформират в 
резултат на разместване на население и възприемането на цели сегменти от 
културата и начина на мислене на „другия“. Формират се постепенно изцяло 
нови идентичности – италианска, френска, испанска, английска, българска и 
т. н. Така че Европа със сигурност я очаква поредната трансформация и фор-
миране на нови идентичности. Това е важно да се разбере и приеме като нор-
мално и естествено, а не като заплаха. Разглеждането на случващото се като 
заплаха ще задвижи страхове, стереотипи и комплекси и ще създаде критична 
възможност за конфронтация. Най-голямото достижение на ЕС е премахване-
то на границите и бариерите между хората, както и спиране на възприемането 
на „другия“ задължително като враг, заплашващ твоята независимост и иден-
тичност. Прекалено дълго време Европа живя в страх, съпътстван от тежки, 
кървави вътрешни конфликти. През века, когато се роди идеята за интеграция 
– ЕС, всеки мразеше всеки, съседите се избиваха по особено жесток начин, 
само и само да прекарат една телена ограда, която да ги огражда в тяхното си 
парче земя. Ако чрез тази телена ограда се „захапеше“ и парче земя от съседа 
– още по-добре. А ние ще попитаме от днешна гледна точка: ЗАЩО?, Кому 
беше нужно това? и Заслужаваше ли си?. Само през XX в., само при вътреш-
ни конфликти в Европа, загинаха над �� млн. д. ЗАЩО? 

Днес трябва да сме по-мъдри и, знаейки генерално в каква посока отиват 
процесите, не трябва в никакъв случай да допускаме старите грешки.
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Насаждането на омраза, нетърпимост и неприемане на „другия“ е не само 
опасно, то е остаряло и дори обидно за човека. Днес мярката за цивилизова-
ност трябва да бъде именно приемането на „другия“ с всичките му особено-
сти и разлики. Благодарение на технологиите и преноса на информация сега 
можем да прогнозираме демографските процеси в Европа през следващите 5� 
и 1�� години и би било проява на самоубийствено късогледство търсенето на 
конфронтация и провокирането на конфликти по оста „коренни–нови“ евро-
пейци. Това важи в пълна степен и за двете страни в потенциалния конфликт. 
Опасността е както от неприемането на имигрантите поради цвета на кожата, 
облеклото и религията, която изповядват, така и от нежеланието на имигран-
тите да се съобразяват и интегрират в европейската ценностна система, кул-
тура и начин на живот. 

В момента най-голямата заплаха изглежда идва от религията. Религията, 
която размахват като някакво плашило и лъскав рекламен билборд както край-
ните националисти в Европа, така и крайните ислямски фундаменталисти. Но 
ние бихме отишли още по-далеч, бихме отишли отвъд религиите. Защото хора-
та не се раждат християни, мюсюлмани или индуисти, а се раждат хора, еднак-
во слаби и беззащитни. Защото няма религия в света, която да проповядва на-
силие. Независимо дали четеш Библията, Коранът, Талмудът, Първоначалната 
книга, четеш за едни и същи ценности – любов към хората, ненасилие, помощ 
за слабия и т. н. За да провокираш конфликт на религиозна основа, трябва или 
да си неграмотен, непознаващ същността на нито една религия, или да имаш 
определена икономическа и политическа изгода от такъв конфликт.

Идеята за глобална война между исляма и „безбожния Запад“ много до-
бре се вписва в декларациите на джихадистките водачи, които я използват, за 
да набират нови поборници за своята кауза. Ако се вгледаме по-дълбоко в мо-
тивите на самите поборници, проличава, че по-скоро те са светски, отколкото 
религиозни. Те изтъкват симпатиите си към масата хора, затънали в мизерия, 
жертви на своеволията на „висшите“ класи, живеещи в лукс и корупция, за 
пострадалите или загинали техни близки по вина на управляващите прави-
телства и искат да си отмъстят за това.

Жаждата за мъст не е възникнала със зараждането на исляма – стремежът 
към отмъщение и възмездие е универсален. Не е задължително да се търсят 
някакви религиозни причини, за да се намери обяснение за актовете на агре-
сия и насилие. Не е достатъчно само да осъждаме насилието. Ако искаме да 
възпрепятстваме неговото завръщане, трябва да опитаме да го разберем: то 
никога не избухва без причина.

Унижението и желанието за реванш са движещи сили за хората, видели 
родителите си ограбени и унизени. Гневът и неудовлетворението ги пре-
връщат в активисти, които нямат нищо за губене и искат да накажат онези, 
които в техните очи носят основната отговорност за съдбата им. В случая 
не религията е виновна, тя е само инструмента, който канализира и насочва 
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гнева. Използвайки комплексите, насадени от миналото и трансформирани 
в гняв и желание за реванш, е много лесно хората да бъдат манипулирани на 
религиозна основа. 

„Присъствието на идеологията или на религията не бива да се пренебрег-
ва, но то не е достатъчно, за да предизвика религиозна или идеологическа 
война. Във война влизат не културите или религиите, а политическите обра-
зувания: държави, организации, партии“ (по Тодоров, 2��9).

Чувството за превъзходство на Запада, отношението като към „по-нис-
ши“ култури и общества не само към Ориента, се проявява още по време на 
господстващата над световния ред колониална система. Днес тези бивши ко-
лонизатори продължават да демонстрират същото това отношение към оста-
налия свят като нестихващ отзвук от миналото.

В същото време имигрантските общности в тези високо развити страни, 
които поддържат икономиката им „жива“, нямат елементарни хигиенно-бито-
ви условия на живот. Затворени са в гета, подложени са на социална и расова 
сегрегация и дезинтеграция. В много случаи те нямат достъп до качествено 
образование. Обикновено не владеят добре езика на приемната страна. На-
пример, във Франция над 5� % от младежите имигранти са извън образова-
телната система. Тези подрастващи деца нямат нагледен модел от формира-
ни ценности, който да им демонстрира правилата в обществения ред и да ги 
социализира. Произлизащи често от имиграцията, но отдалечени с едно или 
повече поколения от своите корени, те не разполагат с предишна идентич-
ност, годна да замести тази, която така и не успяват да изградят на новото си 
място. Достигайки до възраст да излязат на трудовия пазар, те не успяват да 
си намерят работа: особени умения и знания не притежават, външният им вид 
обикновено не вдъхва доверие. Тъй като никой от другите пътища, водещи 
към социално признание, не им е достъпен, определен брой от тях се обръщат 
към насилието и разрушаването на социалната рамка, в която живеят.

Такъв акт на насилие и бунт срещу социалната и политическата реалност е 
тероризмът. Терористичните нападения, независимо откъде идват, представля-
ват действителна заплаха за Запада. Ала за да бъдат те неутрализирани, военна-
та мощ едва ли е достатъчна: неприятелят не е войска, а множество анонимни 
индивиди, които по нищо не се различават от останалата част от населението. 

През септември 2��6 г. четирима мъже, задържани заради нападение сре-
щу синагога в Осло, са заподозрени, че са планирали да взривят посолствата 
на САЩ и Израел и да обезглавят израелския посланик в Норвегия. 

На 11 март 2��� г. серия от мощни взривове избухват в � влака 
в Мадрид, Испания. Загиват 192 души, а близо 2�5� са ранени. Отговорност 
за атентата поема АлКаида. По-късно става ясно, че планът на терористите е 
бил четирите влака да се взривят в момента, в който се засекат на централната 
гара в Мадрид. Очаквало се силата на взрива да достигне до степен, достатъч-
на да унищожи сградата на гарата и да причини хиляди жертви.
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На 2 април 2��� г. в апартамент край Мадрид полицията обкръжава седем 
терористи, заподозрени за атентата от 11 март. Терористите се самовзривяват. 
Следователите, които претърсват апартамента, откриват две раници, пълни с 
експлозиви, подготвени за взривяване и 2�� детонатора от същия вид.

На 7 юли 2��5 г. серия от експлозии разтърсват Лондон. Загиват 56 души 
(включително �-та атентатори), а над 7�� са ранени при взривове в лондон-
ското метро и в автобус в Лондон. Първоначално отговорност за атентата по-
ема групировка, наричаща себе си “Тайна организация – Ал Кайда в Европа“, 
а по-късно отговорност поема и “Бригади на Абу Хафс ал Масри“, също свър-
зана с терористичната мрежа Ал Кайда. 

Списъкът може да бъде продължен с множество подобни примери от 
Франция, Великобритания, Германия, Дания, Швеция и т.н. 

Противопоставянето на тероризма трябва да бъде преди всичко идеологи-
ческо и политическо. „Войната срещу тероризма , а още повече – срещу злото, 
се отличава с двойния порок, че е неограничена във времето (тази война не ще 
свърши никога) и пространството (противникът не е идентифициран, той е една 
абстракция, която може да се въплъти, където и да било)“ (по Тодоров, 2��9).

В заключение на изложеното дотук можем да кажем, че днес Европа е 
една своеобразна палитра от множество култури, народи, етноси и традиции; 
нейната същност се изразява точно в този плурализъм. Единството на евро-
пейската култура се гради и поддържа в зависимост от начина, по който се 
управляват съставляващите я регионални, национални, религиозни и култур-
ни идентичности. Бъдещето на Европа зависи от намиране на баланса между 
единство и разнообразие, в толерантността, разбирането и търпимостта към 
„другия“, в осъзнаване и използване на предимствата от събрания в континен-
та разнороден човешки потенциал.

ЛИТЕРАТУРА

Деланти, Дж. 2���. Изобретявайки Европа. С., „Балкани“.
Купър, Р. 2���. Разпадането на нациите-ред и хаос през XXI в. С., „Обсидиан“. 
Тодоров, Цв. 2��9. Страхът от варварите. С., „Изток-запад“. 
Тодоров, Цв. 2�1�. Завладяването на Америка. С., „Изток-запад“. 
Саид, Ед. 1999. Ориентализмът. С., „Кралица Маб“. 
Хънтингтън, С. 1999. „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред“. С., 

ИК „Обсидиан“.
Transnationa� Identities. �e��oming E�ro�ean in t�e EU. Еdited ��� Ri���ard K. Herrmann, T�omas 

Risse, and Mari���nn �. �re�er, 2���.
Интернет източници:
E�rostat.
E�ro�ean Union Immigration.
Internationa� Organi�ation ��or Migration (IOM).
UN - De�artment o�� E��onomi�� and So��ia� A����airs, Po���ation Division.

Постъпила март 2011 г.



ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Книга 2 – ГЕОГРАФИЯ

Том 1��

ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI“

FACULTE DE GEOLOGIE ET GEOGRAPHIE
Livre 2 – GEOGRAPHIE

Tome 1��

237
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Kosyo Stoychev. PRO�LEMS OF THE GEOECONOMIC TRANSITION OF THE �AL- 
KAN STATES

T�is arti���e resear���es some �asi�� as�e��t o�� t�e geo-e��onomi��s tensions o�� t�e �a�kan 
states. T�e a�t�or’s o�je��tive is geogra��i��a���� is to ex��ain t�e e��onomi�� ��ases t�at �ave 
�een taken over t�e region and to remark some im�ortant ���t�re iss�es. T�e genera� idea is 
t�at des�ite o�� t�e �o�iti��a� str�gg�es and t�e di����erent e��onomi�� �istor��, t�e �a�kan states �ave 
man�� ��ommon ��eat�res. T�eir ��ommon e����e��ts define t�e ��ontem�orar�� e��onomi�� geogra���� 
o�� t�e region. 
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Косьо Стойчев: ПРОБЛЕМЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА БОЛКАН-
СКИХ СТРАН

Статия исследует основные аспекты геоэкономических переходов болканских 
стран. Цель автора – это географски объяснить экономические фазы, которые наблюда-
лись в регионе и подчеркнуть некоторые важные черты. Основная идея – независимо от 
политических столкновений и разниц в экономической истории, у Болканских стран есть 
много общих характеристик. Ихний общий ефект определяет современную географию 
региона. 

Ключевые слова: геоэкономика, экономическая география, экономические цыклы, 
экономическое развитие. 
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ОСНОВЕН ДИСКУРС

Географският обхват на настоящата монография поставя важни предизви-
кателства. От една страна, всички страни са изцяло европейски, с изключение 
на Турция. От друга, не всички страни, обект на анализ, са страни членки на 
Европейския съюз (ЕС), но всички те активно полагат усилия за своето присъ-
единяване. В този ред на мисли трябва да разглеждаме настоящия историко-ге-
ополитически момент като безалтернативен в историята на Стария континент. 
Въпреки това, културно-географски не можем да определим членството на 
една страна в ЕС като единствено условие за нейната европейска идентифика-
ция. Между двете състояния има много общо, но не са синонимни. Според нас, 
по-точно би било да разглеждаме еволюцията на ЕС като много важен етап в 
един по-дълъг процес на развитие на континента и света като цяло. 

Това е причината в този раздел да разсъждаваме за страните от региона 
освен като обособени политикогеографски и геоикономически субекти, но и 
като част от нещо по-голямо и значимо, а именно „мегадържавата“ Европей-
ски съюз. Това се случва на етап, при който не всички страни от региона са все 
още пълноправни членки, но всички техни икономики действат напълно вза-
имосвързано и взаимозависимо. В действителност, икономическата независи-
мост на независимите държави, днес е по-скоро състояние де юре, отколкото 
де факто. Този факт се посреща нееднозначно от определени обществени 
групи във всички страни членки. Тези групи могат да споделят както общата 
идеология на „антиглобализъм“, така и обединения със сепаратисти характер, 
прояви на национализъм, регионален шовинизъм, религиозен консерватизъм 
до икономически протекционизъм в различни форми и проявления. Техните 
аргументи със сигурност имат и справедлива нотка, както и значителен об-
ществен отзвук в конкретни региони. 

Геокономически света се движи в друга посока, тази на непрестанната 
изменчивост и динамика. Трябва да отбележим, че това твърдение се отнася 
с пълна сила за геоикономическата и геополитическата системи. Тоест, към 
момента ние философски се основаваме и доверяваме на дискурсите за об-
щественото развитие, базирани на теорията за пространство-време. (Giddens, 
1979) Малко или много, настоящият раздел трябва да сравни две принципи-
ално различни територии, а именно – балканските страни и останалата част 
на Европа. 

Самата идея, за нас и тях в пространствен аспект ни препраща към иде-
ята за обитаемото географско пространство и най-вече за неговата културна 
същност. Днес все още преобладават много белези, които несъмнено ще ви 
подскажат, че сте на Балканите, дори граничните пунктове да ги няма. Тоест, 
възниква въпросът, защо географското пространство на Балканите е толкова 
трудно достъпно за културно въздействие, въпреки че е част от Европа в при-
родно-географски смисъл? Пишейки тези редове, си даваме сметка за обра-
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тната теза, в която Балканите са представяни като сцена на геополитически 
сблъсъци и интереси. Редица геополитически сили през вековете са действа-
ли в границите на Балканите. Създавали са елити от местни групи във всички 
страни, които са копирали управленски маниери и поведение в зависимост от 
моментното разпределение на силите. В крайна сметка обаче пълна европе-
изация така и не настъпва. Вероятно в местните, регионалните особености в 
географията на региона се крият отговорите за това състояние.  

Именно географското пространство е константната величина в уравнени-
ето на историческите събития. Поради това, то често е подценено при оцен-
ката на факторите за всеобщото социално-икономическо, културно и полити-
ческо развитие. Доминираща теза в мисленето на мнозина е, че то е основен 
източник на ресурси и блага. Тази теза силно опростява и принизява значени-
ето на географското пространство и неговата основополагаща роля. Истори-
ческите събития от времето на първата индустриална революция, започнала 
около 176� г. във Великобритания и разпростряла се в последствие в целия 
свят, е протоизточник на съвременния глобален геоикономически модел. Той 
черпи своята научна същност от три фундаментални фактора, между които 
има пряка и обратна функционална връзка.Фиг. 1. Главни фактори за развитие в последователна значимост

2. Организационно превъзходство - 
- производствен процес, работна сила, пазари,
агломерационен ефект

3. Икономическо предимство - 
- дейности с висока добавена стойност
- ефективен режим на акумулация на капитали
- реинвестиция на капиталите в успешните
региони (пространствена синергия)
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1. Технологично превъзходство
- енергийно, транспортно, военно и др.

Фиг. 1. Главни фактори за развитие в последователна значимост

С други думи, настоящето място на политическата и геоикономическата 
карта на развитите и балканските страни е резултат от събития, случили се 
през последните 3�� години. Тук е много важно да се отбележи, че скорост-
та, с която настъпват процесите на трансформация в геоикономически план, 
постоянно е нараствала, тоест има натрупване на контитуална инерция. Тази 
инерция е отваряла определени времеви-прозорци за овладяване на нови тех-
нологии и пространства. Днес нейният най-силен проявител е технологична-
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та и пазарната надпревара във всички области на науката и техниката. Пос-
тигането на определено технологично ниво от една страна и регион вече не е 
обвързано с остаряването на съответната технологична система. Ако допреди 
3�-�� години бяха нужни няколко години за разпространението на едно изо-
бретение и съответно неговото репродуциране в друга точка от света, то днес 
това може да се случи за няколко седмици. Тоест „дифузията на иновациите“ 
(Hägerstrand, 1965) към по-изостанали региони е силно олекотена. Последно-
то състояние измества решаването на някои социално-икономически въпроси 
в света на втори план. Днес все повече развиващи се страни се преориен-
тират към развитие на върхови технологии (high-tech). Едновременно с това 
голям брой от населението им изпитва сериозни продоволствени и социални 
проблеми – Китай, Индия, Бразилия, Мексико, Иран и др. Извода е, че в тях 
се осъзнава водещото значение на технологичният фактор в горепосочения 
модел. Поради това средствата се отклоняват именно към него, към техно-
логичния напредък. Причината е, че той е единственият начин за решаване 
на проблеми, чиито „времеви прозорец“ е отдавна затворен за съответното 
географско пространство. Така дори да виждаме, че западните ни партньори 
са решили определен социално-икономически проблем в миналото, ние сме 
изправени пред дилема. Днес нито имаме необходимото за това време и сред-
ства, а често използваните в миналото подходи са неприемливи за съвремен-
ното общество. Така разполагаме с исторически опит и решения, които обаче 
не е възможно да се повторят в настоящето „пространство-време“. Извода 
е, че взаимстването на готови пространствени геоикономически решения от 
историята е невъзможно. 

В резултат на това адаптивните, учещите, следящите глобалните промени 
региони натрупват по-бързо нужните знания и ресурси за основни реформи. 
Това ги държи близо до „гребена на вълната“ и им позволява да запазят во-
дещата си технологична и пазарна роля. Обратно, изоставащите в темпа на 
своето развитие региони се налага да влагат все повече ресурси при констан-
тен темп на нарастване на производителността им и акумулация на капитали. 
Това ги изчерпва и прави невъзможно „догонването“ на първите. Развитието 
им не спира, но темпът, с който се развиват, е по-бавен и дистанцията в гео-
икономически план нараства. Така се отваря „ножицата“ между двата основ-
ни темпа на развитие и се създава усещането за изостаналост на значителни 
части от света. Всъщност навсякъде се е осъществил уникален в световната 
история геоикономически преход – образование, здравеопазване, храни, по-
мощи, пенсии, обществени услуги и др. за широки маси от хора. Всички тези 
придобивки имат различен пространствен обхват и времеви темп. Последно-
то обстоятелство създаде през XX в. разбирането за „относителното изоста-
ване“ и в крайна сметка роди идеята за различните категории страни. Днес 
ние говорим най-малкото за две категории страни – развити и развиващи се. 
Според нас причината се крие във факта, че това е уникален от гледна точка 
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на технологичния фактор век. Подобни разлики е имало и по-предните веко-
ве, но темповете и мащабите са били много по-малки и лесно преодолими. 
Ние считаме, че днешното „относително изоставане“ на балканските страни 
като цяло е резултат от тези процеси. Според нас то има преди всичко техно-
логична и организационна, а не икономическа същност. Първите два фактора 
предопределят състоянието на икономиката. Тоест, икономическото развитие 
на региона не може да бъде самоцел, а следствие от конкретни постижения в 
първите две факторни групи. Днес, погледнат отстрани, този процес изглежда 
като цикъл, от който нито има вход, нито изход. 

Тук е удачен следния пример относно значимостта на факторите. След 
края на ВСВ значителни части на Германия са напълно разрушени. Много 
близко географско пространство, един и същ народ, попадат в две напълно 
противоположни системи, различаващи се по технологичното и организаци-
онното си ниво на развитие. В крайна сметка създават два напълно различни 
геоикономически полюса. Причината е, че ФРГ има уникалния исторически 
„шанс“ да бъде победена и окупирана от САЩ, която прилага първия в чо-
вешката история план, при който победителят възстановява икономиката на 
победения (т. нар. план Маршал). На практика една напълно разрушена иконо-
мически и физически страна се превръща във водеща икономическа сила чрез 
първите две факторни групи – технологии и организация. 

Обратно, икономиките на балканските страни не са толкова засегнати 
след Втората световна война спрямо случилото се на източния и западния 
фронт. Развитието на целия регион до края на XX в. не се съпътства от тези 
темпове, характерни за западна Европа, независимо към кой от двата геопо-
литически центъра принадлежат. Тоест, достъпът до технологии не дава ед-
накъв резултат в различните геоикономически пространства. Следователно е 
необходимо още веднъж да подчертаем ролята на културата при изследване 
на геоикономическите различия и специфика. Всички страни по света разпо-
лагат с високообразовани хора, които познават най-съвременните тенденции 
в технологиите, организацията и икономическите процеси. Но тези хора не 
са достатъчно условие техните страни да се развиват по най-устойчив начин. 
Следователно, развитието е специфична функция на общественото състоя-
ние, при което знанието на водещите умове се трансформира в практическия 
живот на индивида. Само при тази форма на общуване се преминава качест-
вената граница – достъпа до информация се превръща в знание и начин на 
живот. 

ВЪЛНОВАТА ТЕОРИЯ (K-�AVES) И БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ 

Днес глобалната капиталистическата система се намира в последната 
фаза на Петата вълна на Кондратиев (�err��, 1991) и сме на прага на шестата 
„К“ вълна. Това е период на глобално нарастване на цените на суровините, от-
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носително намаляване цените на крайните продукти поради ожесточена кон-
куренция, комбинирано със свиване на потреблението и увеличаване на соци-
алните диспропорции в глобален мащаб. Това състояние на икономическата 
система се допълва от все по-остри глобални проблеми – климатичен, продо-
волствен, енергиен и други, които допълнително усложняват обстановка. 
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Фиг. 2. Вълни на Кондратиев

Всеки цикъл или вълна К се характеризира от „четири сезона“�. Основ-
ната теза на Кодратиев е, че капитализмът винаги се възвръща и самовъзста-
новява. Последното заключение може би му е коствало живота в Съветския 
съюз. Важното обстоятелство за настоящия анализ е, че Балканските страни 
не преминават през тези четири фази. Всъщност, тяхното развитие не е во-
дено от еволюцията на капиталистическите отношения, а от други фактори. 
Никога на Балканите не е имало условия за акумулация на капитали от типа 
на Западна Европа и САЩ. Според нас изоставането е най-значимо след 7�-те 
години на XX в. В онзи момент на глобалната икономическа сцена се появяват 

� Пролет – (около 25 г.) – инфлационна фаза с нарастващи цени на стоките и нарастващи(около 25 г.) – инфлационна фаза с нарастващи цени на стоките и нарастващиоколо 25 г.) – инфлационна фаза с нарастващи цени на стоките и нарастващи) – инфлационна фаза с нарастващи цени на стоките и нарастващи – инфлационна фаза с нарастващи цени на стоките и нарастващи 
заетост и доходи;

Лято – (3-5 г.) – фаза на стагфлация с нарастващи лихвени проценти, нарастващ дълг и(3-5 г.) – фаза на стагфлация с нарастващи лихвени проценти, нарастващ дълг и3-5 г.) – фаза на стагфлация с нарастващи лихвени проценти, нарастващ дълг и) – фаза на стагфлация с нарастващи лихвени проценти, нарастващ дълг и – фаза на стагфлация с нарастващи лихвени проценти, нарастващ дълг и 
корекции в стоковите наличности. Дисбалансът води до война; 

Есен – (7-1� г.) – дефлационна фаза, при която намаляващите лихвени проценти водят до(7-1� г.) – дефлационна фаза, при която намаляващите лихвени проценти водят дог.) – дефлационна фаза, при която намаляващите лихвени проценти водят до) – дефлационна фаза, при която намаляващите лихвени проценти водят додефлационна фаза, при която намаляващите лихвени проценти водят до 
„плато“ – временно стабилизиране, след което следва рязко увеличение на цените на всички 
стоки; 

Зима – (3г. колапс и 15 г. преустройство) – депресионна фаза характерна с колапси на сто-(3г. колапс и 15 г. преустройство) – депресионна фаза характерна с колапси на сто-г. колапс и 15 г. преустройство) – депресионна фаза характерна с колапси на сто-5 г. преустройство) – депресионна фаза характерна с колапси на сто-г. преустройство) – депресионна фаза характерна с колапси на сто-) – депресионна фаза характерна с колапси на сто-
ковите и дълговите пазари и постоянно увеличение на цените на продуктите. 
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няколко ключови технологии, от които с най-голямо значение е микропроце-
сорната техника. Вторият важен фактор е прехода към нова форма на произ-
водствена организация – гъвкави производствени системи (ГПС). Въведени 
от фирмата Тойота в един от основните за този период сектори – автомобило-
строенето, от където идва и другото им наименование тойотизъм, символ на  
производствено съвършенство към конкретния момент. Всъщност тези две 
иновации промениха нашият свят невъобразимо, той придоби неимоверно 
богато продуктово многообразие. Това ясно се улавя от теоретичната и реал-
ната крива на четвъртата К-вълна. Теоретично цените би трябвало да падат, 
но всъщност се покачват за един много дълъг 6�-годишен период. Натруп-
ването на капитали е без алтернатива в човешката история, което се дължи 
на цифровите технологии, чието развитие ги прави общодостъпни и лесно 
имитируеми. Броят на видовете продукти и техните заместители постоянно 
расте. Това е основната причина днес да можем да си купим мобилен теле-
фон за 1�� лева, за който са били необходими 8��� г. еволюция и натрупване 
на знания. Обратно, за тази сума не можем да закупим дори един мъжки 
костюм, независимо, че произвеждаме дрехи от хиляди години. Следовател-
но технологиите и организацията на производство в дезорганизирания ка-
питализъм2 пораждат условия върховите технологии да се разпространяват 
на изключително ниска цена спрямо тяхната полезност и ефективност. Няма 
човешка дейност, бизнес, занятие, професия, която да не се ползва от този 
напредък. Последното условие определя тези сектори като нарастващи. Това 
е ключовият фактор за бъдещото развитие на света. Колкото и ефективно да 
се произвежда един костюм, за него са необходими, х метра плат, х копчета, 
х метра конци, х часа труд и прочие. Тоест, това е линейно производстве-
но уравнение. Обратно, новите технологии не се подчиняват на законите от 
типа закон за икономиите от мащаба. Веднъж изобретени, те стават лесно 
използваеми и общодостъпни за огромен брой хора на ниска цена, а в интер-
нет-пространството – на цената на достъпа до глобалната мрежа. Тук се крие 
отговора на въпроса защо най-богатият човек на света е собственик на кор-
порация за софтуер и нови технологии, а не петролен магнат. Именно това е 
шансът относително изостанали в икономически аспект страни, но създава-
щи добри условия за бизнес, да си осигурят по-ефективно бъдеще. Тоест, да 
влязат в следващата технологична и организационна фаза през „аварийния 
изход“. Според нас балканките страни трябва да направят именно това. Да се 
преориентират единствено към нови технологии и нови форми на организа-
ция. Без тази трансформация няма да има модерна икономика в региона и той 
задълго ще остане относително изоставащ. 

2 В научната литература последната фаза на капитализма се определя като дезоргани-
зиран капитализъм. (Цит. бел.).  
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ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАЛКАНИТЕ

Последните три десетилетия изправиха световната общност пред пара-
доксално положение – във времето на най-високо технологично ниво, но рас-
теж в ограничено пространство, нашата цивилизация измина пътя от пре-
дизвикване и научно доказване до обществено осъзнаване на най-сериозните 
глобални проблеми. (Meado�s and ot�ers, 1972)

Тяхното решаване изисква категоричност, която трябва да осигури най-
малко две условия. Първото е гарантиране стабилността (статуквото) на ико-
номическата система при запазване на темповете на развитие на международ-
ната конкурентноспособност и разделение на труда. Ако това не се осигури, 
най-развитите страни просто няма да участват нито финансово, нито техноло-
гично. Пример в това отношение е отказа до този момент на Китай и САЩ да 
поемат каквито и да било официални ангажименти за намаляване на емисиите 
на парникови газове. Последните се считат за основен причинител на клима-
тичните промени. Обратно на това, най-бедните страни, изпитващи нужда от 
растеж, очакват богатите да поемат по-големия дял от икономическото бре-
ме. С други думи, преходът към устойчиво развитие трябва да се осъществи 
в условия на стабилен икономически темп на нарастване на редица важни 
икономически показатели. Много важно е да кажем, че ние сме свикнали да 
определяме за такива БВП, производителността на труда, добавената стой-
ност и др., като най-главно условие е те да нарастват на годишна база. Всички 
те са важни от гледна точка развитието на XX в. Тоест, съществува тенден-
ция на надценяване на количествената страна на икономическото развитие. 
Това е както резултат от обективни причини – нарастващи продоволствени 
и суровинни нужди следствие постоянно нарастващия брой население, така 
и следствие от иманентната вътрешна логическа същност на настоящето по-
требление. Според някои нови изследвания в САЩ само 1% от всички стоки, 
закупени от домакинствата, остават трайно в домовете на хората. Останалите 
99% от продуктите напускат домовете ни до 5 дни след покупката им под фор-
мата на битов отпадък и чрез канализацията. (�tt�://���.�ea.gov)

Добив на
суровини

Преработка Производство Консумация Депониране

Фиг. № 3 Линеен модел на отношение към ресурсите

В последните години се полагат усилия част от депонираните отпадъци 
да се преработват и връщат в процеса на производството на изделия с втори-
чен характер. Друга позитивна тенденция е изграждането на ПСОВ, пречист-

транспорт
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ващи каналните води (битови и промишлени) преди да се заустят в реките. 
Въпреки това модела си остава линеен и решава проблемите частично. Видно 
е, че най-често срещаната дейност в този модел е транспорта. Като преодо-
лява дистанцията, той решава основен географски проблем – неравномерния 
достъп до стоки и услуги. По този начин се натрупва транспорта ставка на 
всеки производствен етап. Последното условие значително увеличава цените 
на крайните продукти и услуги и трансформира проблема с ефективността в 
локализационен. Увеличените нива на цените от последните 6� г. както е ви-
дно в цикъла на Кондратиев се дължат именно на тези допълнителни услуги 
за населението и възможността да се извлича добавена стойност от дизайн, 
стил и начин на живот от традиционни стоки (въплътено в търговските мар-
ки). Иначе производствената система всяка година генерира повече в коли-
чествено отношение, на относително константни цени за единица продукт. 

Тоест, тук възниква най-важният въпрос. Възможно ли е капиталистиче-
ската система да се трансформира така, че да осигури запазване на водеща-
та роля на сегашните икономически полюси и едновременно с това да га-
рантира догонващи темпове за страните, които доскоро наричахме „втори и 
трети свят“? Би било добре тези процеси да се осъществят в условия, които 
изпълват смисъла на понятието устойчиво развитие, влагано от комисията 
Брутланд. (Цит. Бел.)

Второ, успоредно с благоприятния икономически темп трябва да се по-
стигне обръщане на тенденцията, водеща до промени в климата. Всъщност 
климатичните промени са основният и най-важен глобален проблем, който 
има потенциала да предизвика явления с тежки последствия като: продовол-
ствени, екологични, водни, военни и други кризи. Днес редица изследователи 
работят върху основния въпрос – как ще еволюира самата капиталистическа 
система, посредством кои нови ключови технологии, енергоизточници и нов 
социален модел? (S����m�eter, 1998) Въпросът за еволюцията на капитализма 
е въпрос за новия световен икономически ред. 

Причините да повдигаме дискусията на толкова глобално ниво е географ-
ското положение, ролята и мястото на балканските страни в историята и ико-
номическата география на Европа и света. След ликвидирането на Византия 
и установяването на Османската империя изчезват условията за модерно раз-
витие на целия регион. Националноосвободителните движения в настоящите 
балкански страни, както и процесите на национално самоосъзнаване, проти-
чат в период от последните 2��–25� г. до ден днешен. Точно този период от 
стопанската история на света, в който се формират съвременните геоиконо-
мически полюси. Пример в това отношение са войните в Западните Балкани 
от 9�-те години на XX в., а последен и най-ярък знак е появата на Косово на 
политическата карта. Тези събития ликвидират възможността в региона на 
Балканите да се появи и утвърди значима сила в геоикономически и геополи-
тически аспект. Големия брой страни на много малка територия, етническите 
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и културните различия по-скоро предопределят подчинената роля на целия 
регион в геоикономическото развитие на Европа. Тоест, сегашното геоиконо-
мическо състояние има дълга стопанска история. Вследствие на това в гео-
икономически план регионът се разглежда като изостанал, догонващ и прочие 
спрямо западните и северните части на континента Европа. 

Както ще разкрием по-натам, този набор от процеси не се осъзнава от об-
ществата на всички страни в региона по един и същ начин. Причините са ге-
ополитически, исторически, външната и вътрешната им политика.  Страните 
прилагат и разнообразни икономически доктрини, в смисъл на икономически 
програми, които да осигурят и осъществят преходите. Това са непрестанни-
те опити на обществата от Балканите, насочени към преодоляване на отно-
сителната си изостаналост. Назоваваме ги преходи, тъй като те са поне два. 
Първият преход е политически – на демократичните промени. Този преход 
в отделните балкански страни трябваше да осигури върховенство на закона, 
скъсване със социалистическите и дори някои феодални икономически поряд-
ки, плурализъм, разделение на властите и гарантиране на свободните избори 
на тези власти. С умерена увереност можем да определим за най-напреднала 
в това отношение Р. Гърция. Всички останали балкански страни са в групата 
на т. нар. млади демокрации. Това означава, че неприкосновеността на част-
ната собственост върху капитала, свободата на предприемачество и печалба 
са нови придобивки на обществата в тези страни. Те са резултат от усилията 
на международната общност за последните 2�–3� г. 

Въпреки някои противоречия, можем да приемем, че този преход постигна 
своите цели в смисъл на това, че е необратим, а не безпогрешен или завършен. 
Оттук нататък функционирането на демократичната система ще се укрепва, 
единствен гарант за което е Евроатлантическата ориентация на страните от 
целия регион. Тук трябва да се отбележи, че във всички бивши социалистиче-
ски страни от региона съществуват политически сили или дори обществени 
групи, които търсят друг алтернативен геоикономически курс на развитие. 
Исторически балканските страни често са „изкушавани“ от това да бъдат 
„Германия“, „Русия“, „Франция“ на Балканите, търсейки геоикономическо 
надмощие над съседите. Като географ, приемам тези стремежи към „Велики 
страни“ като опит за преодоляване на несъвършенствата в организацията на 
географското икономическо пространство в региона. Стремежът винаги е бил 
към овладяване на „ключово“ геоикономическо пространство – пристанище, 
проток, остров, проход, пазарен център, плодородна равнина и др. 

Точно затова интеграционният модел на развитие в рамките на ЕС има 
огромния потенциал да реши редица географски проблеми, трупани векове 
в Югоизточна Европа и по-специално Гордиевия възел – Балканите. Именно 
този модел може да осигури на всяка страна да разполага с достъпа до онези 
географски ресурси, които дълги години са били извън нейния геоикономи-
чески обсег. В никакъв случай европейската доктрина не е панацея, но е ис-
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торически шанс, който не бива да проваляме. Например България като страна 
най-после разполага с безпрепятствен геоикономически достъп до тъй бле-
нуваната за всички българи „Солунска митница“ (пристанище). Трябва някак 
си да си извлечем урок от факта, че достъпа ни до Егея в крайна сметка не бе 
резултат от война, а от интеграция. Иронията се допълва от факта, че именно 
онази Европа, която ни раздели в началото на XX в., се промени, еволюи-
ра и разбра, че ролята и мястото на отделната национална държава изтича. 
(Di��ken, 2��7) 

Като географ считам това за факт, без да обсъждам дали ми харесва или 
не. Времето на малките унитарни, независими държави в икономически план 
изтече категорично и безвъзвратно още през XX в. Всички страни, обект на 
анализ, принадлежат към тази категория страни, които нито попадат в групата 
на най-развитите, нито могат да бъдат определени като новоиндустриализи-
рани страни от типа, характерен за Югоизточна Азия. Нито могат да бъдат 
определени като развиващи се страни от третия свят. Всъщност в различни-
те елементи на социално-икономическата си система на Балканите могат да 
бъдат открити характерни черти от всички тези по-общи групи. Това ни дава 
основание да определим, че регионът сам по-себе си има характер на хибрид 
в социално-икономически и геоикономически аспект. 

Резултат както от неговото преходно3 географско положение, така и след-
ствие от опита на Румъния и България да развиват социалистическо стопан-
ство по пътя към комунизма, бивша Югославия и Албания да бъдат някъде 
между пазарния и социалистическия модел, докато Турция и Гърция през съ-
щия период развиват пазарна икономика. Всичко това поражда геоикономи-
чески импулси с различна честота, продължителност и кумулативен ефект на 
добавена стойност и капитали, технологии и конкурентноспособност.

Трябва да отбележим, че последната вълна на Кондратиев, изразяваща се 
в структурното преориентиране и водеща роля на микропроцесорна техника, 
бизнес услуги, биотехнологии и фармация, в тези страни не се състоя. Поне 
не в рамките на модела, характерен за западна Европа и по-голямата част на 
Северна Америка. Всички икономики от региона до края на XX в. в основната 
си част бяха подчинени на доктрината на фордизма в производствен и орга-
низационен смисъл. 

3 Използваме израза „преходно“ географско положение с особено мнение. Никъде в науч-
ната литература регионът на Балканите не се определя, като преходен в културно и социално-
икономическо отношение в най-силните години на Източната римска империя (Византия). На-(Византия). На-Византия). На-). На-
против, тя се разглежда като водеща геоикиномическа сила – център. Следователно, по-скоро 
относителното изоставане на региона през последните 3�� години е причината културно-ико-
номическото състояние на региона да се обвързва и да се обяснява с природните дадености. 
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Таблица 1
Основни характеристика на геоикономическите полюси въздействали на региона

на Балканите за последните �� години

Икономге-
о г р а ф с к и 
регион

1. Западна Европа,
Северна Америка, Япония
(Първи свят)
2. Новоиндустриализираните 
страни (НИС), (силна роля 
на държавата) – Южна Ко-
реа, Тайван, Сингапур, Ма-
лайзия, Индонезия, Хонконг 

Бившите страни от СИВ до 
промените от 1989 г.

Балкански страни – хибридна 
икономика – след 1989г.

Икономи -
ческа фаза

Дезорганизиран капитализъм 
– четвърта вълна на Кондрати-
ев след 197�-75г.

Държавен капитализъм – социа-
лизъм. „Фордистки“ тип органи-
зация на реалния сектор.
Сектор услуги e в зачатъчен ста-
дии

Преход към пазарно стопанство, 
със силна роля на държавата. 
Мощни постсоциалистически 
останки

О с н о в н и 
икономиче-
ски сектори

1. Микропроцесорна техника и 
софтуер.
2. Биотехнологии и фармация.
3. Бизнес и финансови услуги. 
�. Военнопромишлен ком-
плекс.

1. Добив и производство на пър-
вични и вторични енергоресурси.
2. Тежка химия. 
3. Преработвателна промишле-
ност.
�.Военнопромишлен комплекс.

1. Добив и производство на пър-
вични и вторични суровини.
2. Колапс на всички тежки про-
мишлени отрасли.
3. Преориентация към МСП 
предимно нискотехнологични в 
реалния сектор.
�. Търсене на алтернативи 
– ориентация към услуги (ту-
ризъм).
5. Колапс на ВПК.

Х а р а к т е -
ристики

1. Гъвкави производствени сис-
теми в реалния сектор (ТНК).
2. Огромно продуктово мно-
гообразие и силно стилизиран 
дизайн.
3. Силна пазарна конкуренция 
(ТНК).
�. Иновациите и новите тех-
нологии са източник на конку-
рентно предимство.
5. Често обновление на про-
дуктовите серии и модели.
6. Висока добавена стойност 
на единица продукт и високи 
доходи на заетите. 
7. Минимум овеществен труд в 
единица продукт.
8. Нисък енергиен интензитет 
на единица продукт.
9. Глобална мрежа (ТНК) за 
доставки и експорт – бизнес 
услуги на всички нива – от 
идеен проект до клиент.
1�.Бизнес услугите осигуряват 
7�% от добавената стойност и 
заетостта.
11. Глобална продажба на сто-
ки и услуги натрупване на ка-
питали в ТНК.

1. Мащабно серийно производ-
ство – фордистки тип. 
2. Ограничено продуктово много-
образие, дизайнът има подчинена 
роля.
3. Липса на пазарна конкуренция;
�. Иновациите и новите техно-
логии са изключителна рядкост, 
фирмите нямат свободата да 
развиват и избират използваните 
технологии.
5. Продуктите се обновяват бавно 
и запазват външния и техниче-
ския си вид десетилетия.
6. Ниска добавена стойност на 
единица продукт – ниски доходи 
на заетите.
7. Висок дял веществен труд в 
единица продукт. 
8. Висок енергиен интензитет на 
единица продукция, евтини енер-
горесурси, липса на стимул за по-
рационално използване.
9. Ограничена география на дос-
тавки и експорт – предимно в 
рамките на СИВ (технологична 
блокада). 
1�. Промишлеността осигурява 
7�% от добавената стойност и 
заетостта.
11. Ограничена продажба на меж-
дународните пазари, липса на 
достъп до най-богатите клиенти.

1. Ликвидиране на серийните 
производства в сферата на теж-
ката индустрия.
2. Намаляване на продуктовото 
многообразие от реалния сек-
тор – ориентация към храни, 
напитки, облекло, мебели.
3. Преход към заетост домини-
рана от услугите следствие ко-
лапса на реалния сектор.
�. „Принудителен“ преход към 
пост-индустриално общество 
следствие ликвидиране на не-
ефективните фордистки форми 
на организация.
5. Пълна технологична зависи-
мост – енергийна, продуктова, 
производствена. 
6. Бавно подобряване на пока-
зателите за енергийна ефектив-
ност, човеко/часове в единица 
продукт, БВП на човек и др.
7. Загуба на международни па-
зарни позиции, преориентация 
към нови.
8. Висока степен на заетост в 
обществения сектор – социална 
заетост. 
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Процесите в първата група страни са уловени от редица изследователи 
и обобщени в следния важен извод „националните икономики на индустри-
ализираните общества изпитват фундаментална структурна промяна от 
производствено-ориентирано към общество, ориентирано към услугите 
(La�ter�a���, �o���gang, 1998) Към края на XX в. тези процеси не бяха започна-
ли на Балканите, или имаха по-скоро начален стадии. 

В региона на Югоизточна Европа и по-специално Балканите, фундамен-
тална структурна промяна всъщност не е започвала или започва със закъсне-
ние от минимум 15-2� години. Причината е, че трябваше да се състоят първи-
те преходи, за които споменахме – политическите.

Освен икономическия преход към гъвкави производствени системи на ре-
алния сектор, то водещите световни региони преминават и преход към бизнес 
услугите. Всъщност едното доведе до другото, с ясна логическа връзка и допъл-
няемост. В региона на Балканите, и по-специално социалистическите страни, 
нямаше преход към гъвкави производствени системи на реалния производствен 
сектор, тъй като не са имали достъп до тези „ноу-хау“, които са необходими за 
това. Нито пък достигат до доминиране на бизнес услугите в западен смисъл, 
тъй като те няма какво да проектират, изследват, разработват, налагат и продават 
на глобалните пазари. Днес нито една ТНК не води началото си от балканските 
страни. Но много ТНК глобално позиционират свои поделения на Балканите. 
Тоест, поне засега региона има ролята на повече на обект, отколкото на субект 
в международен геоикономически план. Нещо повече, икономическият преход, 
който се състоя в по-голяма част от страните без Гърция и Турция, бе резултат 
от явлението креативно разрушение. При него неефективната за края на XX в. 
фордистка производствена организация, трябваше да бъде обновена до нов тип, 
и то за период от 3–5 години – времеви-прозорец. 

Това трябваше да се случи на етап, в който висококочествени стоки пред-
лагани глобално от мощни търговски ТНК, вече имат достъп до националните 
пазари на Балканите. Докато произвежданите на Балканите стоки все още са 
нямали нужното ниво за експанзия на външни пазари. Тъй като в тези страни 
не е имало мениджърски епики с достатъчно прозорливо мислене, или може би 
нарочно, те пропускат този кратък момент в стопанската история. В резултат, 
голяма част от производствените фордистки тип вериги изпадат в несъстоятел-
ност и от източник на доход се превръщат в консуматор. Съдбата им бе печална, 
което реално ликвидира акумулирания капитал от труда на най-малко две по-
коления. За да си  представим по-ясно мащаба на загуби на обществен капитал, 
можем да сравним ликвидирането на корпорация от ранга на „машиноекспорт-
строй“ с евентуален фалит на европейски автомобилен производител. 

Този извод се налага от факта, че освен в производствено-икономически 
план, Балканите изостанаха и в научен. Изоставането в мисленето, отноше-
нието към икономиката, към труда, към капитала, към науката е причината 
за първото. 
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Бивша Югославия постига значително икономическо развитие до края на 
8�-те години на XX в. Тя е най-развитата сред балканските страни, тъй като 
не е обвързана със СИВ. След мирното си отделя от нея, Словения, успя да 
съхрани създадените позиции на международните пазари и да развие модерен 
тип икономика. Тя е едно специално изключение по отношение на това, че 
нито има огромно крайбрежие (дължина само �6 km), нито енергийни и ми-
нерални ресурси, а броят на нейното население е 2млн. и �3 хил. д. по данни 
на световната банка�. С други думи, по смисъла на теорията и методологията 
на класическата икономическа география, Словения трябва да бъде страна с 
уклончиви икономически резултати. Реалността напълно опровергава това. 

ГЕОИКОНОМИЧЕСКОТО „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КИТАЙ“
И БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ 

През последните 2� години на сцената на световната икономика се появи нов 
тип геоикономическа сила – Китайската Народна Република. Тя успя да съчетае 
предимствата на редица геоикономически и политически доктрини. Тук искаме 
да подчертаем въздействието на китайската икономика върху редица икономи-
чески дейности, развивани в балканските страни. На практика няма икономиче-
ски сектор, който да не изпитва глобалната конкуренция на стоки, произведени 
в Китай. Всъщност тя предимно се отнася за реалния сектор на икономиката. По 
данни на Световната банка, към 2��5 г. все още 35% от предприятията в Китай 
са държавна собственост. Те произвеждат огромно количество стоки с невъобра-
зимо многообразие. Останалата част от предприятията са частна собственост, 
концентрирани в четирите основни специални икономически зони. 

В много отношения бихме определили Китайската страна като икономи-
ка в преход. Но тук не става дума за общество от европейски тип и много от 
управленските прийоми, налагани в Китай, са несъвместими с европейската 
ценностна система. Именно това прави страната толкова добре консолиди-
рана и организирана. Китайското правителство полага големи усилия още от 
1979 г., когато стартира политиката по отваряне към света, да ограничи влия-
нието на западните демокрации върху населението. Всъщност, най-малкото, 
от което те имат нужда, е „зараза с вируса на демокрацията“. Социалните 
революции на Европа са немислими в мащабите на китайското население, но 
Китай успешно експлоатира доброто социално положение на европейците. 
Имаме предвид, че те извършват производствени дейности, които нито един 
европеец не би вършил. По-голямата част от работната сила не знае какво 
означава ��-часова работна седмица, а доходите на заетите във всеки сектор 
са под-средните за света. Китай е страна на контрастите. По данни на Светов-
ната банка5 над 8� млн. д. в Китай получават над 2� хил. евро средногодишен 

� �tt�://���.�or�d�ank.org/
5 �tt�://���.�or�d�ank.org/ 
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доход. Като дял това са под 8% от заетите в икономиката. Но като абсолютна 
стойност този брой е сравним с цялото население на Германия. Тоест, на ре-
гионално ниво в Китай се съчетават високотехнологични паркове, индустри-
ални райони и центрове, които оперират на глобалните пазари с много слабо 
развити региони. В доклад на Китайската академия на науките от 2��6 г. се 
посочва, че около 8�� млн. д. живеят в селски райони. Стойност сравнима с 
цялото население на континента Европа. 

8. Развитие на
нови

технологии

7. Акумулация
на капитали

7. Продажби на
глобалните
пазари

6. Ниска
стойност на
стоките

3. По-ниско
заплащане

спрямо други
части на света

2. Необятен
вътрешен пазар

1. Огромен брой
население и
трудови
ресурси

Факторна
зависимост
за развитие

Фиг. �. Фактор на зависимост за развитие 

Първия тип региони развиват най-модерните технологии в света и се 
конкурират глобално с най-развитите региони на САЩ и ЕС. Важен е факта, 
че Китай успешно преодолява зависимостта си от капитали и технологии от 
Запада. Вече съществуват китайски фирми във всички икономически секто-
ри, които имитират, копират, развиват и конкурират всички видове производ-
ства, дошли в страната по линия на ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции). 
Пример в това отношение са китайски ТНК, които имат собствено място на 
глобалните продуктови пазари и са без алтернатива в световната икономика 
по ефективност. Бихме нарекли китайския вид капитализъм „учащ се“. Тук е 
важно да се отбележи, че възхода на високотехнологичните фирми е напълно 
зависим от нискотехнологичните дейности за добив на суровини и енергия, 
евтина работна сила и въобще общия „социален китайски модел“. 
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Вторият тип региони залагат на фордистки тип икономическо развитие. 
То осигурява качествени и евтини енергия, и основни суровини. Сред тях глав-
на роля се пада на черните и цветните метали. Основните фактори, на които 
почива този тип икономика, са големият суровинен потенциал и неизчерпа-
емите човешки ресурси от гледна точка на работната сила. Между двата типа 
региони се получава географска синергия и допълняемост, която нито един 
друг регион в света не притежава. Моделът е толкова успешен, че много евро-
пейски и американски фирми изградиха свои производствени поделения там, 
или предоставиха производствената си дейност на китайски компании. Това 
увеличи неимоверно нормата на печалба на ТНК и направи бизнеса безотго-
ворен двояко. От една страна, ТНК не се интересуват как Китай постига тези 
ценови и производствени резултати, на каква екологична и социална цена? От 
друга, освобождават работна сила в собствените си страни с една главна зада-
ча намаляване на общите си разходи. Като следствие нарасна потреблението 
на всички видове стоки, тъй като производствената им цена пада, но нормата 
на печалба в рамките на тази по-ниска цена е по-голяма като дял. Намалената 
цена направи възможно огромни маси от хора по целия свят да си позволят да 
употребяват стоки, които само преди едно поколение са били считани за лукс. 
В крайна сметка производителите и потребителите от Европа и САЩ бързо 
„привикнаха“ с евтиния внос от Китай. Последствията от този факт са много. 
Важната особеност за балканските страни се крие в това, че всички развивани 
дейности в нашия регион имат регионална значимост. Всички дейности от ре-
алния сектор, които имат продуктов аналог, който може да се внесе от Китай, 
са изправени пред дилема. От една страна, те няма как да достигнат ниското 
ценово ниво от Китай. Не би трябвало да си го поставят за цел, тъй като това 
означава малка добавена стойност. От друга, ако се опитат да развиват своите 
продукти във високия ценови и качествен клас, ще изпаднат в конкуренцията 
на западните фирми, които на този етап в реалния сектор произвеждат, само 
тях. Тоест, не биха могли да запазят нивото на заетост и доходи в собствените 
си пазари, ако продуктите, които произвеждат са нискотехнологични и с мал-
ка добавена стойност. Казано накратко, балканските страни се намират някъ-
де между глобалната продуктова конкуренция на китайските стоки в ниския 
клас и високотехнологичните, но с висока добавена стойност, продукти на 
утвърдени европейски и американски ТНК. Геоикономическите фактори от 
региона ще трябва да отчитат тази ситуация при всеки проект за инвестиции 
в реалната икономика.   
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T�e �ro��em o�� geogra��i��a� �essons ��anning and str���t�ring a�t�o�g� traditiona� ��or 
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���garian se��ondar�� s���oo�s.

Key words: tea���ing in geogra����, �esson ��anning and str���t�ring.

Проблемът за структурирането и планирането на урока не е нов. Той е 
традиционно разглеждан в дидактиката на географията както у нас, така и в 
страните с развита образователна система. Причината за това е ролята на пла-
нирането и структурирането на урока за постигане на целите на обучението 
по география, респективно за повишаване на качеството и ефективността на 
учебния процес. 

Основната цел на това изследване е да се проучи състоянието на проблема 
в съвременната немска дидактика на географията, да се изведат теоретични 
постановки, свързани с него, и да се дадат идеи за усъвършенстването на пла-
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нирането и структурирането на урока по география в българското училище. 
Тази цел се декомпозира на няколко задачи:

1. Да се проучат теоретичните постановки по проблема в съвременната 
немска дидактика на географията.

2. Да се изведат някои идеи за усъвършенстването на планирането и 
структурирането на урока по география.

3. Да се посочи вариант план-сценарий за планиране и структуриране 
на урока, приложим в практиката на обучението по география в българското 
училище.

Проучването на теоретичните постановки по проблема ще следват логи-
ката и реда на разглеждане, изведени от немската дидактика на географията. 
Преди определянето на същността на урочното планиране е необходимо да се 
посочи, че то отразява с различна тежест елементи от различни дидактически 
концепции, теории и модели, например от образователно-теоретичната дидак-
тика и преди всичко концепцията за дидактическия анализ – търсенето на зна-
чението на учебното съдържание за настоящето и бъдещето; от ориентираната 
към целите дидактика – установяването и обосновката на урочните цели; от 
педагогическия модел на Берлинската школа – съгласуването и взаимовръз-
ките между цели, учебно съдържание, методи, източници на информация; от 
критично-комуникативния модел – учебните комуникационни процеси; от 
конструктивистката дидактика и ориентирания към учениците модел – обвър-
заността на учебния процес с ежедневието, житейската реалност и проблема-
тика, както и личните интереси на подрастващите и т. н. Това означава, че те не 
се възприемат цялостно, а имат практическо значение само „модифицирани“.

Изхождайки от тези дидактически концепции, теории и модели, се опреде-
ля същността на планирането на урока като „абстрактна дейност“, при която:

• учителят разсъждава върху урока и го скицира въз основа на анализа 
на учебната действителност – предвидени учебни часове, конкретната 
ситуация в класа, особеностите на темата (Rins���ede, 2��7, р. �11);

• се „предугажда“ учебния процес, който винаги е резултат от съвместна-
та дейност на учител и ученици (Kr�ger/He�s�er, 2���, р. 86);

• се предлагат „възнамерявани“ събития и урочни възможности, а не са-
мата урочна действителност, предвид голямата свобода за дейност на 
учениците по време на урока (Peterssen, 199�, 2���).

Сравнявайки тези постановки за планирането на урока с възприетите в 
българската дидактика на географията, стигаме до извода, че планирането се 
основава на стандартните фактори, определящи учебната действителност и, 
че акцентът пада върху взаимоотношенията учител – ученици. В тази връзка 
световната тенденция за реализирането на образователния процес в партньор-
ска атмосфера, макар да е навлязла и у нас, в практиката е много слабо застъ-
пена. Следователно би представлявала интерес иновативната за българската 
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дидактика на географията  постановка за „отвореното планиране“ на урока, 
базирана на умерения конструктивизъм, според която:

• планът на урока се изгражда съвместно с учениците като отразява про-
мените, които се предполагат и които биха могли да се случат в дейст-
вителност;

• планираните от учителя цели, учебно съдържание, методи и източници 
на информация трябва да са „отворени“, а не твърдо фиксирани, т.е. да 
са възможни промени в хода на учебния процес;

• планира се обучение, насочено към учениците, към дейност, към интер-
дисциплинарност... (Rins���ede, 2��7; Peterssen 199�; Kroner/S���a�er 1997).

В литературата открито се поставя най-голяма тежест върху непосред-
ственото и краткосрочно планиране на отделните учебни единици, респ. ча-
сове.  За нуждите на разработката ще се насочим също в тази посока, макар 
дейността на учителя и цялостният процес по планирането да започва далеч 
по-рано – „от образователно-политическите изисквания към училище и обу-
чение“ (Peterssen 199�, р. 2�5). Интересно е не толкова различният термин, 
който се използва за непосредствената подготовка за урока, колкото равни-
щата, на които се извършва процесът на планирането. В съвременната немска 
дидактика на географията се посочват равнище тематичен анализ; дидактиче-
ски анализ; анализ на учебните цели; методически анализ; процесуално пла-
ниране; план-скица; учебен контрол. 

Позовавайки се на репродуктивната дидактика, според която географската 
наука прониква в подредбата и структурирането на урока, при тематичния ана-
лиз се извършва обоснования подбор и структурирането на учебното съдържа-
ние от гледна точка на науката, съобразно с учебните цели, тъй като тематичната 
структура на учебното съдържание не е непременно аналогична на структурата 
на разглеждане в науката, а е по-скоро съобразена с нивото на учениците. На 
това равнище особено значение имат научните знания на учителя по темата, 
който трябва да демонстрира един изчерпателен и независим поглед.

Резултатите от тематичния анализ биха могли да се посочат чрез кратки 
бележки, които да очертаят основните акценти в научното разглеждане на съ-
държанието, например за териториалното локализиране на проблема или по 
отношение структурирането на съдържанието (по възможност според после-
дователността на подцелите в урока) според начина на разглеждане в геогра-
фията, според историческото развитие на проблема, според неговите географ-
ски (общогеографски, регионални, природо-географски, антропо-географски 
и т. н.), респективно  интердисциплинарни аспекти. 

Дидактическият анализ се приема като „ядро на урочната подготовка“ 
(K�a��ki, 1958, р. 23), защото той обосновава доколко темата на урока предста-
вя „образователно съдържание“ за учениците (Hin�eise �nd An��order�ngen… 
2��9, р. 3). В тази връзка са изведени критерии, определящи важността на 



258

темата, съгласувана с нормативната база и учебния план, а именно: обществе-
ната значимост (обществените ценности и норми, значението за настоящето 
и бъдещето); научната стойност (съдържание, понятия, структура, методи...); 
важността за учениците ( в настоящия и бъдещия живот, предпоставки, на-
лични знания, интереси...). Препоръчва се разсъжденията около тях да се от-
белязват за по-голяма яснота преди началото на структурирането на урока.

Извършването на дидактически анализ по тези критерии е иновативно за 
българската практика, но акцентираме върху него предвид факта, че той се 
отразява впоследствие при целеполагането на урока.

След разглеждането на тези критерии е логично да следва анализът на 
учебните цели. Той е насочен към определянето целите на урока, подобно на 
схващането и у нас, по следните стъпки (�iater, 1997, 222–223):

• ориентиране към целите на предмета География за учебната година 
перспективно планиране (S������, 1981, р. 3);

• декомпозиране на целите и структуриране на съдържанието по тематич-
ни области и раздели през годината (скициращо планиране);

• планиране на конкретните цели на урока (процесуално планиране);
• проверка на овладяването на целите след протичането на часа (контрол 

на целите).
Следователно формулировката и операционализирането на целите на 

урока е логично и необходимо, защото:
• насочват към методическото разработване на урока и дават отговор на 

въпросите:  Какво трябва да прави учителят, какво – учениците, за да се 
постигнат целите; с какви методи и източници на информация;

• дават възможност за прецизната оценка на успеха на урока;
• насочват към учебното съдържание не самоцелно, а от гледна точка на 

значението му за обучаемите (Krets���mer/Star��, 1998, р. 53–5�).

Подобен е подходът при разглеждането на целите и у нас. Те се възприемат 
като основа за методическото разработване на урока и като „норма и критерий“ 
за постигната ефективност (Гайтанджиева, 2���, с.117). По отношение на тре-
тата постановка ще отбележим, че тя ясно отразява идеите на конструктивизма, 
които у нас сега навлизат и не са силно застъпени в практиката.

Резултатът от анализа на учебните цели е поставянето подцелите в урока 
съобразно модела за йерархизирането, таксономията на целите�, хронология-
та на учебния час, степента на трудност и комплексност, структурата на учеб-
ното съдържание.

Методическият анализ отговаря на въпроса: Как ще се извърши учебният 
процес? В литературата са използвани и други понятия, напр. „методическо 

� Целите на обучението в съвременната немска дидактика на географията се разглеждат 
по-особено. Те ще бъдат обект на изследване в друга самостоятелна разработка.
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планиране“, „методически разсъждения“, „методическа рефлексия“, но всич-
ки са насочени към вземането на следните решения:

•  относно структурата на урока;
•  относно методите на обучението;
•  относно използването на източниците на информация;
•  относно съответствието с методическите принципи.
В структурно отношение урокът най-често преминава през 3–� етапа: 

увод, разработване, затвърдяване и приложение (у нас е прието, че структура-
та е съставена от три части – уводна, основна и заключителна). Тази фазова 
структура се възприема като ръководна в планирането на урока и представя 
„конструкцията на урочното планиране“.

Методите на обучението в съвременната немска дидактика на географи-
ята се разглеждат по-особено. Към тях се отнасят учебните подходи /орга-
низационни форми на учебното съдържание“ – индуктивен или дедуктивен, 
описателен или изследователски; формите на работа /социални форми – са-
мостоятелна, групова, партньорска, фронтална; подходите за преподаване и 
учене /акционни форми“ – форма на представяне (вербално, графично, демон-
стративно), форма на съвместно разработване на цели и учебно съдържание 
от учител и ученици, форма на самостоятелно и творческо решаване на про-
блемна ситуация. Те ще бъдат разгледани по-обстойно в друго изследване. За 
нуждите на настоящата разработка ще посочим, че „методическият анализ“ 
изхожда от това кои цели и учебно съдържание посредством коя форма на ра-
бота, естествено в комбинация със съответния подход, се разработват най-до-
бре и какви условия биха могли да се създадат в тази насока. Важно изискване 
е учениците да са информирани във всяка фаза от урока защо правят това и 
защо го правят така (Mi��er, 1989, р. 262; S���ramke, 1993, р. 56), т. е. тук отново 
се отразяват идеите на конструктивизма.

Изборът на източниците на информация винаги трябва да се съгласува с це-
лите, учебното съдържание и методите. Той се насочва към въпроса: Кой източ-
ник на информация в кой конкретен етап от процеса на обучението е оптимално 
приложим? Много важни са тези източници на информация, които могат да се 
дадат за разработване директно в ръцете на учениците (учебник, атлас, работ-
ни листове, снимки, топографски карти, брошури), във връзка с ориентирането 
към дейностния подход в урока. Освен това колкото по-конкретно и нагледно 
източникът на информация отразява реалното положение на нещата, толкова 
по-голяма е „мотивационната му сила“ върху учениците (Rins���ede 2��7, р. 
�3�). Използването му винаги трябва да е обосновано, тъй като „голото“ ин-
формационно многообразие не носи по-висока ефективност.

Подобно на схващането и у нас, като най-силно застъпени методически 
принципи в планирането на урока се очертават принципите за нагледност 
(като се изхожда от нагледното към абстрактното), за съзнателна активност и 
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ориентиране към дейност, за актуалност, за краеведска връзка, за системност, 
за интердисциплинарност, за глобално учене, за екологично образование и 
интеркултурно обучение (Rins���ede, 2��7, Enge��ard, Otto, 2��6).

В съвременната немска дидактика на географията се смята, че урочното 
планиране обхваща времевата подялба (на учебното време съгласно предви-
дения в учебния план хорариум), както и съгласуването на целите и учебното 
съдържание. То се свързва и с методите, които се използват за обработката 
на учебното съдържание и за постигането на целите, както и с използвани-
те учебни помагала и източници на информация (Le�r��an 2���, Tei� ІІ, 133). 
Следователно процесуалното планиране/планиране на протичането на урока, 
е процес на обощаване и систематизиране на решенията относно цели, учеб-
но съдържание, методи и източници на информация и на представянето им 
в „синоптична“ и „хронологична“ форма. На такъв комплексен подход към 
урока се акцентира и у нас относно целите, информационната му система, 
функционалната му структура и материалната база (Гайтанджиева, 2���).

Насочваме се към структурирането на урока за нови знания. В съвремен-
ната немска дидактика на географията то се отличава с редица особености, на 
които ще се позовем при извеждането на някои иновативни идеи за практика-
та на българското училище.

Очертават се стандартни етапи/фази в урока, имащи  важно значение за 
успешното му реализиране. Затова ще посочим някои техни особености.

Началната, въвеждаща фаза на урока се възприема като „сблъсък с новия 
обект“ и тя трябва:

• да събуди интереса на учениците към новата тема, да ги направи любо-
питни;

• да информира за темата и протичането и;
• да покрива наличните знания, представите на учениците (Stein, 1981, 

298–3��);
• да подтикне към проблемно ориентирано поставяне на въпроси 

(Enge��ard, Otto, 2��6, р. 282).
Това означава, че още в уводната фаза на урока се залага на ориенти-

рането към учениците, към дейностния подход, към проблематизирането на 
обучението. На тази основа се извеждат четири типа въведение: проблемати-
зиращо, тематично, информиращо и мобилизиращо наличните знания, които 
се припокриват и често се употребяват комбинирано и чрез различни методи 
и информационни източници.

Проблематизиращото въведение се извършва чрез използването на мето-
ди и информационни източници, които да водят целенасочено към конкретен 
въпрос. Подходящи са напр. карикатури, шеги, гатанки, снимки, текст, които 
чрез провокация могат да предизвикат проблемно положение, а също – спон-
танна или подготвена ролева игра, в която учениците да обхванат различните 
аспекти на проблематиката и да искат да се занимават по-обстойно с нея.
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Тематичното въведение се използва при по-големи учебни единици. При 
него се изисква учениците да са отворени към темата, затова много подходя-
що е използването на оригинални обекти, снимки, репортажи, интервю, раз-
каз на учителя, а също игри или разузнавателни обиколки.

Информиращото въведение се фаворизира от много автори, включител-
но и у нас (макар да е прието под друг термин – съдържателно мотивиране). 
Изхожда се от схващането, че учениците не биха могли да се мотивират чрез 
„някакви си трикове“, а чрез ясната презентация на това, което трябва да се 
изучи. Учениците недвусмислено се запознават с целта на урока и планира-
ния му ход, вместо да са оставени да гадаят какво е намерението на учителя за 
тях. Учениците се информират устно (като дискутират с учителя) или писме-
но (чрез учебника, дъската, табло, работен лист...) какво трябва да учат, защо 
да го учат и как трябва да го учат (Gre��, 1996, р. 1�6). Макар да се отчитат 
положителните страни на това въведение – че принуждава учителя да плани-
ра и структурира стриктно урочната единица и,  че позволява учениците да се 
нагаждат към тематиката на часа, то има и своите недостатъци. Смята се за 
едностранно центрирано към учителя (Greving, Paradies, 1996, р. 35) и чисто 
когнитивно ориентирано (Rins���ede, 2��7, р. ���). Препоръчва се използване-
то му в комбинация след проблематизиращото или тематичното въведение.

Мобилизиращото наличнити знания въведение се използва изключител-
но в началото на учебна единица или тема. То се прилага когато учениците 
имат вече знания по темата, наличен опит, а също представи, т.е. не се налага 
ползването на допълнителни информационни източници. При този тип въве-
дение се използва методическият опит за мобилизиране на тези знания чрез 
запитване, предварителен тест, свободен разговор, ролева игра, интелектуал-
на карта и преди всичко мозъчна атака (Stein, 1981, р. 299; 1999, р. 23–31).

За успешно въведение се смята това, което установява интензивна връзка 
между планираното съдържание, от една страна, и интересите на учениците, 
тяхното ежедневие, опит и бъдеща житейска практика, от друга. Посочват се 
някои основни предпоставки за ефикасно въведение: ученици, които се ин-
тересуват; учител, който би могъл да ги вдъхнови; насочване към интереси-
те, миналия опит и наличните знания на учениците (Enge��ard, Otto, 2��6, р. 
282), а също партньорската учебна атмосфера (S���ramke, U��en�inke�, 2��1, 
р. 16). Тези предпоставки ясно застъпват идеите на конструктивизма.

Разработващата фаза като основна фаза в учебния процес е „директен резул-
тат от мотивиращото въведение“ (Rins���ede, 2��7, р. ��1). Тя има следната струк-
тура: поставяне на основния проблем и локализирането му; неговото разлагане на 
подпроблеми въз основа на знанията и опита на учениците; формулиране на хи-
потеза и стратегия за решение. За успешното реализиране на тази фаза се препо-
ръчва след като е формулиран основният проблем, той да бъде фиксиран точно и 
логично (напр. на дъската или на табло), да бъде разложен на подпроблеми (напр. 
чрез поставянето на въпросите – Къде? Какво? Защо? Как може да се помогне? 



262

Какво да се направи, за да не се случи такова нещо?). По този начин биха могли да 
се фиксират подцелите и да се структурира по-нататъшния ход на урока.

Следващата стъпка – формулирането на хипотеза, се извършва чрез спон-
танните ученически изказвания (например в разговор или при мозъчна атака) 
за търсенето на възможни резултати и решения. Тук се препоръчва отбелязва-
нето им, напр. на дъската и краткото им дискутиране.

За най-важната стъпка в разработващата фаза, обаче се смята разглежда-
нето на стратегии за решение. Учителят трябва да се отзове на субективните 
интереси на учениците и да им остави достатъчно поле за дейност за осъ-
ществяването на техните собствени идеи (Jank, Me��er, 1991, р. 366).

Разработващата фаза изпълнява някои функции. Тя способства изграж-
дането на географската компетентност, методическата компетентност (чрез 
упражняването на работни техники), а също социалната и комуникативната 
компетентност (чрез съвместната работа) (Me��er, 199�, р. 151) и моралната 
компетентност (чрез засягането на разбиранията, поведението и ценностите 
на учениците) (Rins���ede, 2��7, р. ��2).

Тези функции припокриват учебните цели и подцели, чието постигане из-
исква  определен ход на дейностите, тъй като степента на трудност става все 
по-висока. В тази връзка разработващата фаза би могла да бъде прекъсната за 
затвърдяване на подцелите.

В разработващата фаза ясно личи извеждането на преден план на пробле-
матизираното обучение, което е идея и на нашата образователна реформа.

Обобщаващото затвърдяване се извършва във фазата за затвърдяване и 
приложение/трансфер. За тази фаза са характерни някои особености. Предвид 
особеното значение на приложението/трансфера в обучението по география, 
ще се изтъкне като равностойна част до затвърдяването, макар да се приема 
от някои автори като задълбочен вид затвърдяване.

Тази „събирателна“ фаза е насочена към утвърждаването на целевия ре-
зултат (затвърдяване) и преноса му върху друга сфера (приложение). Тя има 
следната структура: регистриране, проучване, обобщаване и упражняване, 
приложение и задълбочаване, критично преценяване на резултатите и дей-
ността в учебния процес.

Регистрирането на резултатите се извършва с цел да се затвърдят отдел-
ните подцели. Препоръчва се това да стане писмено (на дъската, презентация, 
на работен лист) или чрез кратко устно обобщение, което да бъде предпостав-
ката за по-нататъшната работа – проучването на резултатите. Тук се преговаря 
изминатият учебен път, придобива се поглед върху структурата на изученото 
и важните структурни белези и връзки. Успехът на следващият етап – обобща-
ването и упражняването на резултатите зависи от това дали темата е субектив-
но значима и интересна за учениците, дали са използвани „активни“ форми 
за упражнение, дали се изисква структуриране и логическо мислене, дали се 
предлагат нагледни материали (Me��er, 199�, 169–17�).
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При следващата стъпка – приложение и задълбочаване на резултатите се из-
исква учениците да са в състояние да пренесат придобитите знания от разработ-
ващата фаза върху други дадености и пространствени ситуации (S���roder, 2���, 
р. 121). Конкретно в обучението по география се разграничават четири вида 
транстфер – пространствен/хоризонтален (напр. при теми за сравнение с околно-
то пространство); съдържателно-когнитивен/вертикален (напр. при преноса на 
знания от едни тематични области в други); методически/трансфер на подхода 
(напр. използване на продобитите умения за работа със статистика в работата 
с картограма) и акционален/трансфер на начина на поведение (приложение на 
знанията в собствена житейска ситуация, напр. екологично поведение). Като спо-
собстващи трансфера се посочват: използването на тематични карти, сателитни 
снимки, картограми, игрови методи, партньорска, групова работа и т. н.

Последната стъпка в затвърдяващата фаза е критичното преценяване на 
резултатите и дейността в учебния процес. Препоръчва се учител и ученици 
съвместно да разгледат своя успех или неуспех, а също възникналите труд-
ности в учебния процес, за да се създаде „отвореност в класа“ и да се упраж-
ни „демократичен контрол“ (Me��er, 199�, 165–167).

От казаното ясно личи важността на затвърдяващата фаза за постигането 
на целите на обучението по география. На тази основа е необходимо тази фаза 
да бъде твърдо застъпена в практиката.

Контролната фаза в урока се възприема като вариативен компонент (вклю-
чително и у нас), която не бива да се пренебрегва по смисъла на ориентиране-
то урочното планиране към учебните цели, както и поради своя важен „ефект 
на обратна връзка“. Контролът може да бъде разтворен в учебния час, а може 
и да присъства като отделна фаза на урока, но не се препоръчва прехвърля-
нето му в домашната работа (Ko��k, Otto, 1997, р. �38; Ko��k, 2���, 328–329; 
Kroner, S���a�er, 1997, 96–1��).

По отношение на домашната работа ще отбележим, че тя трябва да се 
прилага само съобразена с целта на урока – като начин на организиране, като 
съдържание и обем, като изпълнение. Също така тя трябва да предоставя въз-
можности за избор (Гайтанджиева, 2���).

Писменото планиране на урока или съставянето на план-скица се въз-
приема като основна съставна част от учителското образование (Sitte, 2��1, 
2���). При него се разсъждава обобщено и систематизирано за това, към кое-
то е насочен урока, обособяват се целите и  се определя точно с кои методи и 
източници на информация ще се постигнат. В съвременната немска дидактика 
на географията се посочват различни модели план-скици, отделящи място за 
всички равнища на планирането. На тях няма да се спираме подробно пред-
вид целта на разработката, а ще предложим един възможен вариант план-сце-
нарий за структурирането и разработването на урок за нови знания, който съ-
гласува съвременните постановки на българската дидактика на географията, 
със световните изисквания към обучението по география (приложение 1).
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Използваната структура на приложение 1 е основана на усъвършенства-
ната от Р. Гайтанджиева и широко прилагана в практиката на обучението у 
нас ( виж Книгите за учителя), но е допълнена на базата на проучения опит по 
проблема в съвременната немска дидактика на географията. Тук се открояват 
следните иновационни моменти:

1. Ясно се разграничават целите на урока и тяхното обвързване с източ-
ниците на информация, необходими за реализирането им. Това, според нас, би 
довело до технологизирането на учебния процес впоследствие, което е една 
от постановките на българската дидактика на географията в посока към усъ-
вършенстването на урока.

2. Залага се на мотивиращия компонент, предвид неговата значимост  в  
учебния процес. Предлагаме по-голяма възможност за личен избор и 
творчески подход на учителя, чрез използването и на други типове мо-
тивиране, насочени към засиленото участие и на учениците.

3. По отношение на разработващата фаза в урока, акцентираме върху фор-
мулирането на хипотези и стратегия за решение. Мотивът ни произтича 
от идеята на нашата образователна реформа за извеждането на преден 
план на проблематизираното обучение, което да замени обяснително-
илюстративното и повествователното.

�. Предвид важната роля на заключителната фаза и нейната функция да 
информира за ефективността на урока, акцентираме върху по-голяма-
та детайлност и твърдо застъпване на затвърдяването и подчертаваме 
приложението на усвоеното в урока. Тук се отделя особено внимание 
на участието на учениците при оценяване на собствените резултати от 
учебната дейност.

5. В хоризонтален план разграничаваме дидактическите задачи до кон-
кретни оперативни задачи (позовавайки се на постановките за усъвър-
шенстване на урока, изведени от Р. Гайтанджиева), като конкретизи-
раме метода, формата и източника на информация. Това, според нас, 
дава възможност за технологизиране на учебния процес, насочен към 
постигане целите на обучението по география.

Използването този план-сценарий на практика при обучението по геогра-
фия в българско училище ще бъде разгледано подробно в следваща разработка.

От всичко казано дотук, стигнахме до извода, че от съвременната немска 
дидактика на географията могат да се изведат някои иновативни идеи за пла-
нирането и структурирането на урока, които да доведат до усъвършенстване-
то му и неговата по-висока ефективност. Такива, например са:

• Следването на съвременните тенденции в развитието на дидактически-
те концепции, теории, модели и залагането на принципите на констру-
ктивизма;

• Моделът  на „отвореното планиране“;
• Равнищата в планирането на урока;
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• Критериите за дидактическия анализ на урока;
• Разработването на урока и т.н.
По-детайлното разглеждане на тези идеи в българската дидактика на гео-

графията би довело до усъвършенстването на практиката на обучението, тъй 
като те залагат на взаимоотношенията учител-ученици; на извеждането ли-
чността на ученика в центъра на учебния процес; на партньорската учебна ат-
мосфера, позовавайки се на идеите на конструктивизма. Също така те насоч-
ват към технологизирането на процеса на обучението и усъвършенстването 
на учебните ситуации чрез съчетаването учебно съдържание с методи, форми 
и  средства,  а това са и основните насоки на нашата образователна реформа.
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Вилиян Крыстев. РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА В 
ИТАЛИИ

Исследование охватывает развитие целой предметной области в географии Италии – 
география туризма. Осуществление разработки основано на библиографическом исследо-
вании в хронологическом и тематическом плане, базируясь как на классических моногра-
фичных изданиях, касающихся туризма в его географических рамках, так и в современных 
изданиях и учебниках, которые нашли широкий резонанс в научных дискуссиях. Методика 
основана на проблемном подходе,  к которому структурировано и содержание разработки.

В итальянской географии туризма в настоящее время доминируют взгляды и по-
нятия, которые соответствуют современной тенденции к гуманизации географических 
знаний. Учитывая инновационные направления его развития в последние годы (разра-
ботка концепции ландшафтного туризма, устойчивого туризма, взаимодействие геополи-
тики–туризм и т.д.), можно утверждать, что это направление сегодня входит в число ве-
дущих в системе географических знаний. Кроме того, его основные научные достижения 
пользуются широким охватом и высоко ценятся среди представителей академической 
мысли в Европе и во всем мире.

Ключевые слова: география туризма, туристское пространство, туристский образ, 
туристский ландшафт, геополитика туризма.

Viliyan Krastev. DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS OF TOURISM GEOGRA- 
PHY IN ITALY

T�is ���rrent resear��� en��om�asses t�e deve�o�ment o�� an entire s��je��t fie�d o�� t�e Ita�ian 
geogra����. T�e main goa� o�� t�is ����i��ation is to o�t�er��orm a �i��iogra��i�� resear��� into a 
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���rono�ogi��a� and s��je��t manner o�� ���assi��a� monogra�� iss�es, ��on��erning to�rism a��tivit�� in 
its geogra��i��a� ��ontext as �e�� as ��ontem�orar�� ����i��ations and �earning man�a�s, kno�n ��or 
t�eir �road �o���arit�� �it�in t�e s��ientifi�� dis���ssions. T�e s��ientifi�� met�od in t�is ����i��ation 
is �ased ��on t�e �ro��em so�ving a��roa��� ��i��� serves as a �asis ��or t�e str���t�ra� ��ontent 
o�� t�e resear���.

In t�e fie�d o�� to�rism geogra���� in Ita���, t�ere are ���rrent��� �revai�ing ��ertain notions 
and ��on��e�ts, ��i��� are re�evant to t�e ��ontem�orar�� tenden��ies in t�e ��mani�ation o�� 
geogra��i�� kno��edge. Considering in mind t�e innovative as�e��ts o�� its deve�o�ment ��or t�e 
�ast severa� ��ears (t�e deve�o�ment o�� ��on��e�ts ��or t�e to�rist �ands��a�e, s�staina��e to�rism, 
t�e interre�ations�i� to�rism – geo�o�iti��s, et��.), �e ma�� s�ggest t�at t�is trend is a �eading 
one in t�e s��stem o�� geogra��i�� kno��edge. T�ere is more to sa��, t�at its genera� s��ientifi�� 
a���ievements �ave a�read�� re��eived a �road res�onse and are at t�e same time �ig���� a��re��iated 
amongst t�e �eo��e o�� t�e a��ademi�� t�o�g�t in a E�ro�ean and �or�d�ide s��o�e.

Key words: geogra���� o�� to�rism, to�rist s�a��e, to�rist image, to�rist �ands��a�e, geo�o�iti��s 
o�� to�rism.

УВОД

Настоящото изследване обхваща развитието на цяла предметна област в 
италианската география. Мотивите за неговото разработване са инспирирани, 
от една страна, от световната известност на Италия като традиционна турис-
тическа дестинация, предизвикваща потребност от познаване и на научните 
изследвания в областта на Географията на туризма. От друга страна, трайните 
професионални интереси на автора към различни области в италианската гео-
графия са предпоставка за балансиран анализ на проблемите от концептуално 
и регионално естество, засегнати в съдържанието на работата, голяма част от 
които могат да намерят приложение и в изследвания, отнасящи се до българ-
ския туризъм. Темата на разработката е актуална, понеже засяга еволюцията 
в туристикогеографските идеи на една от най-развитите в туристическо отно-
шение страни в света. В качеството на аргумент, повишаващ актуалността на 
избраната област, в началото на изследването е направена обзорна характе-
ристика на туристическия потенциал на Италия. 

Съобразно тематичната ориентация предмет на студийното проучване е 
комплексен анализ на научното развитие на Географията на туризма в Италия. 
Цел на изследването е да се представят в генерализиран аспект особеностите 
в развитието, проблематичната насоченост и научните достижения на итали-
анската География на туризма, с акцент върху приносите в съвременната £ 
концептуализация.

Основна задача, която си поставихме за реализация на разработката, е 
библиографско проучване в хронологичен и тематичен план, насочено как-
то към класически монографични издания, засягащи туризма в неговите гео-
графски рамки, така също и към съвременни публикации и учебни помагала, 
намерили широк отзвук в научните дискусии. Методологията се базира на 
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проблемния подход, по отношение на който е структурирано и съдържанието 
на изследването. Паралелно към него се съблюдава и относителна хроноло-
гична последователност, маркираща етапите в концептуалните възгледи на 
Географията на туризма в Италия.

За постигане на заложената цел е извършен качествен подбор на ос-
новните монографични и учебни издания, както и на множество научни 
статии и студии с туристикогеографска насоченост, публикувани на стра-
ниците на най-авторитетната географска периодика в страната: Италиан-
ското географско списание (Rivista Geografi��a Ita�iana), издавано във Фло-
ренция, Бюлетинът на Италианското географско дружество (�o��ettino 
de��a So��ietа Geografi��a Ita�iana), издаван в Рим и Книгите на Института 
по география към факултета по икономика и търговия (QIGFEC) на Три-
есткия университет. 

ОБЗОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
НА ИТАЛИЯ

В множеството от академични и популярни туристически издания, 
както и в представите на значителна част от обществените маси, Италия 
се възприема като класическа страна на туризма. Това широко разпростра-
нено и битуващо в съзнанието на обществеността схващане е в определя-
ща степен резултат от нейната географска специфика. В генерален план 
туризмът на Италия е благоприятстван от нейното географско положение 
в центъра на Средиземноморието. А именно в него се е установил най-раз-
витият в туристическо отношение регион в света. Затова допринася про-
явлението на комплекс от фактори: уникалното съчетание от полуострови 
и топли морета, морфологични и хидрографски обекти, наличието на мек 
климат и ландшафтно многообразие, концентрацията на огромно култур-
но наследство и биоразнообразие, широкият професионален напредък в 
урбанистичните структури и материално-техническата база. Всеки един 
от изброените фактори намира място в емблематичните представи за ту-
ристическия образ на Италия, подхранвайки желанието за посещение на 
милиони хора по света. 

Туристическият потенциал на страната в количествено изражение е ог-
ромен. Благодарение на това Италия се нарежда сред най-желаните дестина-
ции за практикуване на различни видове туризъм в света. Обобщена инвен-
таризация на туристическия потенциал на страната прави Бруно Менегатти. 
Според него той е белязан от дълбоките следи на историята и на култура-
та върху значителното разнообразие от естествени ландшафти, както и от 
внушителното културно-историческо и природно наследство. Те обхващат 
2578 светилища, 555 археологически обекта, 29�1 музея, 5��1 km морски 
крайбрежия (от които 325� km снабдени с плажни ивици); структурите на 
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Католическата църква; автентичния характер на производствената дейност 
и стила на живот в съвременното общество – индустрията, модата, виното, 
гастрономията; материално-техническата база на туристическия отрасъл – 
69,1 хил. средства за подслон с над 3,6 млн. легла�, 799� пътнически агенции 
и туроператори, 12�� конгресни центъра, �8�� места за морска рекреация, 
185 балнеоцентъра, 33�� km ски писти с 2�2� лифта и ски-влека, 6�,8 хил. 
ресторанта, 138 хил. барове, �6�3 кина и открити концертни зали, 1�51 дис-
котеки (Menegatti, 2��3, �. 7��). Броят на парковете и защитените територии 
в страната е повече от внушителен – 8�8. Те заемат над 33 хил. km2, които 
представляват  1�,9 % от цялата площ на страната (Da Po��o, 2��1, �. 171). 
Към разнообразието на съвременния туристически потенциал на Италия, 
намиращ пряко отношение във валоризацията на нейната туристическа мар-
ка, важна роля играят и т. нар. екомузеи. Броят им към 2��6 г. е 56. Тяхното 
развитие допринася съществено за запазване в естествена среда на природ-
ното богатство, етнографското наследство и автентичните земеделски тра-
диции (Pressenda, St�rani, 2��5, �. 86). 

Съществен сегмент от туристическите възможности на Италия е разви-
тата транспортно-комуникационна система, обезпечаваща нейната цялостна 
туристическа достъпност. Тя  включва �8 летища, гъста мрежа от автомобил-
ни пътища (3�� хил. km) и магистрали (6 хил. km), ефикасна и осигуряваща 
пълноценно придвижване железопътна мрежа (17 хил. km), както и модерни 
пристанища, разполагащи с 9�,7 хил. паркоместа за яхти (�agno�i, 2��6, 33–
3�). Не на последно място трябва да се отбележи, че на територията на Италия 
са открояват повече от 3��� селища (от общо 8���), с утвърден потенциал за 
развитие на туризма. Това говори както за капацитета, така и за повсемест-
ното разпространение на културно-историческите ресурси. По отношение на 
техния статут и величина трябва да се добави и лидерството на страната по 
броя на обектите, включени в Списъка на световното природно и културно 
наследство на ЮНЕСКО – �5, оказващи силно въздействие върху нейната ту-
ристическата привлекателност. 

Статутът на Италия като развита туристическа страна намира пряко по-
твърждение в статистико-икономическите показатели, определящи нейното 
водещо място на световния туристически пазар. По данни на Националния 
статистически институт на Италия (Istat, 2��9) през 2��8 г. тя е посетена от 
близо �3 млн. чуждестранни туристи (5-о място в света), а реализираните 
приходи от международен туризъм възлизат на �5,7 млрд. щ.д. (�-о място в 
света). Високият социално-икономически стандарт на населението на Италия 
е причина тя да се наложи и като значим емитивен туристически пазар, чиито 
валутни разходи от пасивен туризъм надхвърлят 3� млрд. щ. д. (6-о място в 

� Според данни на Световната туристическа организация (���.�n�to.org) към 2��8 г. об-Според данни на Световната туристическа организация (���.�n�to.org) към 2��8 г. об-���.�n�to.org) към 2��8 г. об-.�n�to.org) към 2��8 г. об-�n�to.org) към 2��8 г. об-.org) към 2��8 г. об-org) към 2��8 г. об-) към 2��8 г. об-8 г. об- г. об- об-об-
щият брой на средствата за подслон в Италия възлиза на 129,9 хил., с над �,3 млн. легла.
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света). Валутните приходи от международен туризъм на турист надхвърлят 
1��6 щ. д., а на глава от населението за година възлизат на 75� щ. д. (3-о място 
в света след Испания и Франция). 

Към тази макрорамка от обективно съществуващи географски предпос-
тавки и икономически дейности за развитие на италианския туризъм, бихме 
искали да се позовем на авторитетното мнение на един от съвременните ита-
лиански географи Ернесто Мадзети. Той твърди, че „цяла Италия е потенци-
ално туристическа, понеже няма място в който и да било район от страната, 
където да липсват привлекателни ландшафти или пък селище, което да не 
притежава в по-голяма или в по-малка степен свое историческо наследство“ 
(Ma��etti, 2��5, �. 29�).

ОСНОВНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЕОГРАФИЯТА НА ТУРИЗМА
В ИТАЛИЯ

Появата на туристикогеографските изследвания в Италия датира от 
средата на 3�-те години на миналия век. В периодичните издания се по-
явяват разработки с предимно описателен характер, засягащи развитието 
на туризма в отделни центрове или области. Научните аспекти на това гео-
графско направление се поставят десетилетие по-късно от Умберто Тоски 
(1897–1966), смятан за родоначалник на неговите методологични основи. 
В своята първа тематична публикация Записки по география на туризма 
от 19�7 г. и в учебното пособие Курс по обща икономическа география от 
19�8 г. Тоски представя туризма като „географски феномен“, обусловен от 
движението на хората в пространството, който се концентрира в „туристи-
чески места“, различаващи се по пространство и вид на привличане. Съ-
щественият „географски момент“ на туризма, според него, се определя от 
„съприкосновението между човешките потоци от урбанизираните ареали 
или тези, които нямат необходимите условия да задоволяват рекреативните 
нужди на населението, към други – фаворизирани от природната среда и 
необходимата инфраструктура, които се установяват като приемащи или 
рецептивни“ (Tos���i, 19�7, 3–16; 19�8, 75–83). Заслугите на У. Тоски за раз-
витието на географията на туризма са свързани най-вече със създаването на 
първия пространствен модел на туристическото място, с което си извоюва 
международно признание. В него се разграничават три типа движения – на 
хора, капитали и стоки. Моделът представя нагледно туризма като геогра-
фия на движенията, в който на преден план се открояват неговите социални 
и икономически аспекти (фиг. 1).
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В своите по-късни трудове, публикувани през 5�-те години на ХХ в. – Ге-
ографски аспекти на туристическата икономика (1957 г.) и Икономическа 
география (1959 г.), Тоски отново защитава научните позиции на младата 
дисциплина География на туризма. Появата на няколко забележителни тру-
да, в които се правят началните стъпки в концептуализацията на географията 
на туризма, установявайки се като приоритетно направление в структурата 
на географските науки в Италия, се осъществява през 6�-те години на ми-
налия век. Първият от тях е География на туризма на Карло Делла Вале, в 
който се очертава самостоятелното положение на това научно направление, 
разграничавано от икономическата и социалната география (De��a Va��e, 196�, 
�13–�22). Година по-късно излиза студията География и туристически из-
следвания на Бруно Ниче (1916–1993), установила се в хронологичните анали 
като една от най-ранните, която разгръща широка теоретична трактовка на ге-
ографските основи на туризма. В нея се засягат основните мотиви за нейното 
обособяване, като самата тя е диференцирана на 3 подкатегории: География 
на рецептивния туризъм, География на емитивния туризъм и География на 
туристическите движения (Ni��e, 1965, 2�9–267).

Фиг.1. Модел на У. Тоски за движенията, осъществявани в туристическото място
Fig. 1. Mode��o di U. Tos���i dei movimenti ���e si att�ano in �n ��entro t�risti��o

Източник: Casari M. T�rismo e geografia. E�ementi �er �n a��ro����io sistemi��o sosteni�i�e.
Mi�ano, Hoe��i, 2��8, �. 135
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Съществен принос в научното обяснение и в концептуализацията на 
географията на туризма внася Джакомо Корна Пелегрини. През 1968 г. той 
публикува обширен труд под наименование Анализи и изследвания върху ту-
ристическия район. Изхождайки от географски позиции, Корна Пелегрини 
определя туризма като дейност, насърчаваща използването и евентуалното 
преобразуване на ландшафта посредством развитието на материалната база 
за отдих, рекреация, спорт, терапия и култура, която повишава тяхното нет-
но количество и качество. Тази дейност, според него, се откроява с изразена 
пространствена структура, изучаването на която дава началото на „модер-
на регионална география“, понеже периметърът на изследване обхваща и 
пространственото преразпределение на доходите на населението. Във връз-
ка с практическата целесъобразност авторът отдава съществено значение на 
пространствената организация на туристическата дейност. Предметът на ге-
ографията на туризма, разглеждана като регионална наука, е детерминиран 
в „изучаване на мотивите за териториалната концентрация и интензитета на 
туристическите потоци, и проблемите в продуктивната организация на турис-
тическата дейност, които определят специфичния начин на организация на 
отношенията между туристическия район и емитивните територии“ (Corna 
Pe��egrini, 1968, 191–317).  

Широк отзвук в научните среди предизвиква излязлата през същата го-
дина студия Географски задачи на туризма в Италия на Джовани Мерлини 
(19�7–1978). В нея се откроява засилено аналитично обяснение на връзките 
между човека и природата, които видоизменят географското пространство и го 
адаптират към туризма. Тези трансформации, според Мерлини, които проме-
нят не само стопанския облик, но и естествената и културната среда, трудовите 
навици и стила на живот на местното население, ориентират туристическата 
география към три съществени задачи: а – изучаване на туристическото тър-
сене, съобразявайки се с влиянието на природните, икономическите и психо-
логическите фактори; б – изследване на новите туристически локализации с 
прогнозиране на тенденциите в тяхното развитие; в – адаптиране на туризма 
към спецификата на местните ландшафтни форми, където той се е развил, а в 
последствие и адаптирането на самия ландшафт към туристическата дейност. 
Мерлини определя като най-значима последната задача. Посредством ангажи-
рането с нея Географията на туризма се трансформира в действително прилож-
на дисциплина (Mer�ini, 1968, 1–3�). В рамките на студията се отделя значител-
но внимание и на отношението на географията към конструктивните аспекти, 
засягащи благоустройството на туристическата среда. Споменатите приноси 
на Мерлини дават основание той да се смята за един от пионерите, които зала-
гат основите на туристико-валоризационната проблематика в Италия.

През 7�-те и 8�-те години на ХХ в. географските изследвания върху тури-
зма в Италия се разширяват значително, което предполага, че Географията на 
туризма навлиза в период на своето научно утвърждаване. На туризма започва 



276

да се гледа в стратегически план, за което свидетелства присъствието му като 
интегрална част в регионалните изследвания. Туристикогеографската пробле-
матика навлиза трайно в изявени академични центрове като Рим, Милано, 
Триест, Флоренция, Болоня, Торино, Палермо, Генуа, Бари и др. Това е една от 
причините създадената към Международния географски съюз „Работна група 
по география на туризма и рекреацията“ да проведе именно в Италия няколко 
международни научни конференции: Туризмът и регионалния живот в Сре-
диземноморието през 1973 г. в Таормина; Туризмът и границите през 1978 
г. в Триест; Туризмът и малките острови през 1982 г. в Липари. През този 
период се появяват и първите учебно-методични издания в тази област. Осо-
бена популярност придобива учебникът Туристическа география на Лучано 
Мерло, издаден през 1976 г. Отличавайки се предимно с емпирично-описате-
лен характер, той се налага като помагало в подготовката на екскурзоводни 
кадри в специализираните висши институти. Описателният подход има воде-
ща функция както по отношение на съдържанието, така и по отношение на из-
ведената дефиниция от автора за предмета на географията на туризма: „онзи 
клон от географията, който изучава разположението и описанието на местата, 
представляващи интерес за туризма, най-вече по отношение на техните ес-
тествени и монументални характеристики, на традициите и атрактивността, 
на районите в които се намират, на системата от комуникации, осигуряващи 
достъпността и връзките“ (Mer�o, 1976, �. 1�). Интересно е да се отбележи, 
че близо 8 години по-рано, в своя публикация за авторитетното швейцарско 
списание Revue de tourisme Мерло дава значително по-адекватна трактовка, 
уточнявайки, че „географията на туризма вече далеч не се отъждествява само 
с описателната функция на туристическите местности и зони, но и като опе-
ративна наука, изучаваща пространствените особености на икономическите, 
социалните, комуникационните и инфраструктурните ресурси с ориентация 
към локализационните аспекти на новите туристически потребности“ (Mer�o, 
1969, �. �2). Трябва да отбележим, че това значително по-издържано в кон-
структивно отношение определение намира реално потвърждение в специфи-
ката на проблемните изследвания през този период, засягащи географските 
аспекти на туризма както в Италия, така и в чужбина. По отношение на поло-
жението и на статута на Географията на туризма същият автор я извежда като 
автономно направление, но отворено към взаимодействие с икономическата и 
физическата география.

С принос в теоретичното обяснение на географските насоки в туристиче-
ската проблематика се откроява именитият триестки географ Ернесто Маси 
(19�9–1997), придобил известност като един от класиците на италианската 
геополитика. Той разширява предмета на географията на туризма със след-
ните акценти: поглед върху отделните социални групи, имащи отношение 
при използването на пространството; оценка на конфликтите на териториите 
върху пространственото планиране; изучаване на взаимовръзките между ту-
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ристическото търсене и особеностите на местата за посещение. Туризмът, до-
пълва още Маси, бидейки отявлен „консуматор на територия“, поставя пред 
географията проблема с изследването на екологичните и обществени равно-
весия, за да избегне последствията от стихийния туризъм (Massi, 1977, 1–15). 
С последната насока в географската ангажираност на практика се поставят 
основите на стремежа към реализация на устойчив туризъм. 

Сред научните издания през 8�-те години на ХХ в., обогатили теоретичното 
и проблемното съдържание на географията на туризма, заслужава да бъдат спо-
менати: монографията Туристическите пространства на Калоджеро Мускара 
(M�s��arа, 1983), в която се акцентира на географските особености в туристиче-
ското търсене и предлагане; сборникът Туризмът как и защо. Модел на географ-
ско и психологическо изследване, под редакцията на Дж. Корна Пелегрини и А. 
Фриджерио, посветен на широк кръг от въпроси, засягащи географските насоки 
в изследването на туристическия феномен (Corna Pe��egrini, Frigerio, 1985).

Значима следа в историята на библиографската литература по география на 
туризма в Италия оставя Джорджо Валуси (193�–199�) с няколко научни труда 
в периода 197�–1989 г, сред които и участието му като главен координатор в 
разработването на Стратегическия проект Туризмът в Италия – Североизто-
чен полюс (Cameri, 1991, �. �3�). От гледна точка на теоретизацията и синтеза 
в науката, с фундаментален характер, се установява неговата студия За една 
география на туризма в Италия от 1986 г, в която прави широк хронологи-
чен разбор на географските изследвания върху туризма (Va��ssi, 1986, 1�–37). В 
търсене на отговор на актуалния въпрос какво представлява модерната Геогра-
фия на туризма, която да отговаря на съвременните потребности от развитието 
на туристическата дейност, той насочва нейния предмет към „пространството, 
в което се развиват емитивните и активните райони на рекреацията и свободно-
то време, както и техните взаимовръзки, в рамките на динамичните отношения 
между създаването и потреблението на туристически ресурси“ (Ibid, р. 16). 

През последните 2� години развитието на Географията на туризма в Ита-
лия бележи траен изследователски интерес. На базата на натрупаното емпи-
рично и теоретично знание се появяват забележителни учебно-методични тру-
дове, ориентирани към новите предизвикателства в динамиката на туризма. От 
географска гледна точка, според Ф. Бенкардино и М. Прециозо, изследвания-
та на туризма в съвременността търпят дълбоки изменения съобразно пост-
модернистичната парадигма. Вследствие на това се изменя проучвателната 
нагласа и интерпретацията на някои негови аспекти. Авторите констатират, 
че се заражда „нов начин за правене на география на туризма“, който все по 
малко се интересува от количествените отношения за сметка на участието на 
регионалните субекти (държави, регионални структури, консорциуми, локал-
ни обединения, фондации), политиките и инструментите за развитие на ту-
ризма (директиви, регионални стратегии, институционални програми). Тази 
концептуална еволюция е причина за появата в туристическия лексикон на 
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термини като: туристическа индустрия, туристически образ, туристически 
ландшафт, устойчив туризъм и др. (�en��ardino, Pre�ioso, 2��7, �. 11).

Първият труд, заложил основите на тази съвременна поредица от акаде-
мични издания и сдобил се с висока научна оценка, е учебникът География на 
туризма от 199� г. на Пиеро Иноченти, който претърпява 6 последователни 
издания. В него се забелязва широка описателна трактовка на понятийно-тер-
минологичния апарат, методите на изследване и пространствените модели, 
обясняващи развитието на туризма (Inno��enti, 2��2). 

Като следствие от настъпилите геополитически трансформации в края 
на ХХ в., очертаващи все по-мащабно проявление на проблемите от полити-
чески и икономически характер върху туризма в света, се появява моногра-
фията Пространствата на другите места на М. Фрегонезе и К. Мускара 
(Fregonese, M�s��arа, 1995). В нея се дава широк прочит на взаимодействието 
между туризма и глобалните социално-икономически процеси.

През 2��6 г. излиза Учебник по география на туризма на Лоренцо Баньоли 
(�agno�i, 2��6), в който се откроява оригинална тематична структура, последо-
вателно подчертаваща връзките на туризма с икономическата и политическата, 
социалната и природната география. Не по-малка оригиналност, на основата 
на проблемния подход, може да се присъди и на учебното пособие „География 
на туризма“ на Филиппо Бенкардино и Мария Прециозо (�en��ardino, Pre�ioso, 
2��7). Подобаващо внимание в него е отделено на някои съвременни аспекти 
от социален, политически, интеграционен и маркетингов характер, чието въз-
действие е тясно преплетено с пространствените измерения на туризма. Сами-
ят туризъм е дефиниран от двамата автори като „географски феномен, обеди-
няващ движението на хора, стоки и пари, който променя статута на местата и 
създава икономически ефекти на преразпределение между емитивни и рецеп-
тивни територии, а следователно и на ефекти от пространствен, икономически 
и социален характер от широко значение“ (Ibid, р. 8)

Със задълбочено теоретично съдържание се отличава монографията Ту-
ризъм и география на Марио Казари (Casari, 2��8), в която се засягат фунда-
ментални аспекти, обясняващи историческото и съвременното отношение на 
географската наука към туризма; туристическите движения и формирования 
в пространството, както и моделите на туристическа локализация. От гео-
графска гледна точка като съществени актуални моменти може да се посочат 
разделите, посветени на съвременните разбирания за устойчив туризъм и су-
бектите на туристическото планиране и управление.

Географски интерес с ценен методологичен характер притежава моно-
графията Градски туризъм. Между локалната идентичност и глобалната 
култура на Армандо Монтанари (Montanari, 2��8). Тя е първото по рода си 
в Италия цялостно научно изследване, посветено на градовете като субекти, 
концентриращи потенциала и определящи тенденциите в туристическото раз-
витие. Изведени са важни закономерности от пространствен характер, които 
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засягат планирането, маркетинга, туристическите миграции, ресурсите от раз-
ностранно значение и организацията на големи събития, оказващи въздейст-
вие върху формите и начините на развитие на градския туризъм.

Придържайки се към цялостното историческо развитие на географията 
на туризма в Италия, би било съществен пропуск, ако не се споменат и някои 
преводни монографични издания на чуждестранни (предимно френски) авто-
ри, оставили дълбока следа в нейната концептуализация на национално рав-
нище. По-известни от тях са: Туризмът днес на Дъглас Пиърс (Pears, 1989); 
География на туризма и рекреативните дейности на Жан-Мишел Девай и 
Емил Фламен (De�ai����, F�ament, 1996), представящ туризма от позициите на 
регионалната и системната парадигма; География на туризма. От посеща-
ваното към потребяваното пространство и От потребяваното към упра-
вляваното пространство на Жан-Пиер Лозато Жиотар (Lo�ato-Giotart, 1998; 
2��8), отличаващ се със задълбочени описателни и типологични характерис-
тики на туристическите територии. 

КОНЦЕПТУАЛНИ И ПРОБЛЕМНИ НАСОКИ В СЪВРЕМЕННАТА
ТУРИСТИКОГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ

Туристическото пространство. същност и типологични измерения

Традиционен предмет на дискусия в географията на туризма е проблемът, 
свързан с дефинирането и типологията на туристическите пространства. В 
рамките на италианската школа той се отличава с някои специфични черти. 
Открояват се разностранните интерпретации на въпроси, засягащи критерии-
те за определяне на дадено пространство (място, район, зона) за туристическо, 
както и съчетанието между компонентите, спомагащи за тяхната йерархична, 
класификационна и типологична диференциация.  

Като най-популярен подход в типологията на туристическите пространства 
в италианската география на туризма се е утвърдил функционалният, по силата 
на който се отделят морски, балнеолечебни, планински, градски, селски и други 
туристически територии. По традиция, когато в концептуален план се говори за 
туристически райони или туристически центрове се има предвид тези туристи-
чески пространства, които притежават рецептивен (приемащ) по отношение на 
туристопотока характер. Според класика на италианската география У. Тоски 
обаче, туристическия район следва да се възприеме в три различни аспекта:

• според ролята, която играе в туристическото движение: емитивен, ре-
цептивен и транзитен туристически район;

• като икономически район, в който туристическия феномен преобладава 
над другите икономически дейности;

• като традиционен или административен район, в който туристическата 
дейност се откроява със своите особености (Tos���i, 1957, ��3–�7�).  
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С възприемане на подобна типологична основа, но проблемно обвързана 
с културните и психологическите фактори, които пораждат мотивите за ту-
ристическите пътувания, Б. Ниче различава три типа туристически райони 
– потенциален, реален и административен, като в известен смисъл усъвър-
шенства класификацията на Тоски (Ni��e, 1965, р. 26�). 

Друг италиански географ – Емилио Биаджини, в стремеж да обхване всич-
ки пространствени аспекти, които въздействат върху туристическото районо-
образуване, дава подробна, но прекалено обемна дефиниция за туристическия 
район: „част от територия, притежаваща способността да привлича човешки 
потоци, които пребивават в него и харчат своите доходи, заработени на друго 
място; пространство притежаващо общи черти в типологията на ресурсния си 
потенциал с разпознаваема културно-географска индивидуалност, със собстве-
на градска йерархия, базирана на туристическото обслужване и притежаваща 
образ, чиято привлекателност може да се основава на естествените, култур-
но-историческите и професионално-икономическите ресурси,  поощрявани от 
местния авторитет или от туристическите оператори“ (�iagini, 1986, �. 7).

Твърде широкообхватно определение за туристическия район, през при-
змата на системния подход, дава и Пиерпаоло Симунут: „териториална област, 
снабдена с определен потенциал, благодарение на наличието на естествени 
ресурси или такива, създадени от човека, към които периодично се отправят 
туристически потоци, зараждащи се предимно в урбанизираните ареали; об-
ласт, в която туриста изразходва една част от своето свободно време и доход; 
място, където туризма въздейства посредством разнообразните си проявления 
върху комплекс от естествени, икономически и социални условия, променяй-
ки ги и интегрирайки се с тях и е определящият фактор, който спомага за 
хомогенността и единството на целият този микс от хетерогенни елементи 
(Sim�no�t, 1987, �. 67). Само при реализацията на всички от горепосочените 
условия, според автора, може с увереност да се говори за туристически район 
със собствена индивидуалност, която да го отличава от останалите.

От представените дефиниции на утвърдени специалисти ясно личи не-
еднозначното тълкуване на туристическия район – едно от концептуалните 
понятия в географията на туризма. Различна, по отношение на смисловата 
интерпретация на това понятие, трактовка дава Л. Баньоли. Според него раз-
бирането за туристическия район, като резултат от многоаспектната проява на 
туризма върху пространството, е силно мутирало във времето и има прекале-
но размити граници. Той твърди, че то „не отговаря на потребностите на пост-
модерната география на туризма, която измества тежестта от туристическия 
район към туристическото място – по-всеобхватно понятие, притежаващо ши-
роко културно и субективно съдържание, обхващащо както туристическото 
търсене, така и туристическото предлагане в неговото образно възприемане“. 
По отношение на туристическото движение Баньоли констатира, че на Земята 
почти няма място, където да не е стъпвал турист, възприемайки в този смисъл 
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целия свят като реално съществуващ рецептивен туристически регион. От 
гледна точка на съвременната мобилност, от друга страна, авторът пояснява, 
че „всички ние сме бивши или потенциални туристи“, което превръща света 
и в емитивен туристически регион (�agno�i, 1�–1�).

Определянето на същността на туристическото пространство в конструк-
тивен план има важно значение за  решаване на проблема с районирането. Във 
връзка с това някои съвременни автори виждат обособяването на туристически-
те райони и диференцирането им по предметно и функционално предназначе-
ние в географските различия на ландшафтното своеобразие (природно и антро-
погенно), които определят желанията и очакванията на туристите. В подобен 
знаково-образен аспект Клаудио Минка дефинира туристическото простран-
ство като „среда на рефлексия, възприемането на което е възможно с помощта 
на формализация в семиотичен и когнитивен план“ (Min��a, 1997, 511–512). 

Със задълбочени размишления върху същността на туристическото прос-
транство се откроява М. Казари. Според него ареали с туристически възмож-
ности са „онези участъци от територията, чиято концентрация от естествени 
и обществени възможности, обусловени от различни елементи, способства за 
привличане на туристи от други ареали“ (Casari, 2��8, �. 1��). Като най-важни 
критерии при отделянето на туристическите райони Казари извежда туристи-
ческите функции на ареала, обусловени от ресурсите от природно (характер на 
брега, релеф, климат) и антропогенно естество (историческо ядро, особености 
на гостоприемството, транспортна достъпност, важни местни събития и др.).

На базата на системната парадигма М. Казари представя туристическия 
район като взаимосвързана структура-система, съставена от ядро, периферия 
и сфера на експанзия. Ядрото се отъждествява с историческия център, където 
в най-голяма степен е инициирано възникването на туристическия район. Пе-
риферията се обяснява като пространство на мултиплициране на дейностите 
от центъра, но с по-нисък интензитет. Сферата на експанзия се отъждествя-
ва с пространството, обусловено от специфични характеристики, които пра-
вят туристическия район динамичен и податлив на промени, а границите му 
размити. В рамките на туристическия район, като по-малки пространствени 
формирования, Казари отделя туристически „дистрикти“ (окръзи), образува-
щи мозайката от регионално разнообразие. Техни разграничителни характе-
ристики са: дял на обслужващия сектор в общата структура на стопанството; 
качеството на материално-техническата база; туристическата специализация; 
туристическите маршрути; образът на пространството, формиран от регио-
налната идентичност (Casari, 2��8, 11�–122). 

Интересна теза относно туристическото райониране развива Фабиана Ка-
легари, която поставя акцент върху първостепенното значение на културните 
ресурси в способността им да типологизират и определят границите на турис-
тическите райони. Тази авторка определя спецификата на културната среда 
дори като „оперативен инструмент“ при индивидуализацията и проектите за 
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иновативно развитие на териториите. Смисълът на подобна проектна дейност, 
насочена към разкриване на възможностите за валоризиране на богатствата, с 
които разполага конкретен географски ареал, е постигане на известна „турис-
тиколандшафтна регионализация“. Тя ,от своя страна, се възприема за опре-
деляща в разкриването на местното своеобразие и регионалната туристическа 
марка (Ca��egari, 2��5, 819–832).

В проблемната област, засягаща типологията на туристическите прос-
транства, като предметна дейност на някои съвременни италиански автори 
(Дж. Бетони, Р. Джемити и др.), се забелязва силно влияние на френската гео-
графска школа, преди всичко трудовете на Ж.-П. Лозато-Жиотар и Ж.-М. Де-
вай. Например, според спецификата на пространствената организация на ту-
ристическата дейност, в научните анализи могат да се срещнат туристически 
райони от поливалентен (комплексен) или специализиран (монообслужващ) 
тип, както и такива от спонтанен или организиран характер (Gemmiti, 2��6; 
�ettoni, A���nti di geografia de� t�rismo…). Последните видови диференциац-
ии на туристическите райони следят факторното влияние в разнообразието на 
предлаганите туристически услуги и мащаба в пространствената организация 
на туристическата дейност.

Концепцията за туристическия образ

През последните години в развитието на географията на туризма се наблю-
дава повишена ориентация към културната тематика, ангажираща изследова-
телската дейност все повече с изучаване на географските стереотипи, битуващи 
в общественото съзнание в миналото или в настоящето. Техният произход е 
резултат както от различията в средата на формирането им, така и от наложили-
те се норми на възпитание, образование, възприети социални модели и др. За-
силен интерес към това хуманистично направление в обществената география 
на Италия се установява от 6�-те години на ХХ в. (макар неговите основи да 
водят началото си от края на ХIХ в. с развитието на посибилизма) с явно пред-
почитание към субективните перцепции на средата в замяна на обективно съ-
ществуващата реалност на изследване. Съдържателно определение на нейния 
предмет дава бившия президент на Международния географски съюз – Адал-
берто Валлега (193�–2��6). Според него „в центъра на този процес не се търси 
толкова районът или локализацията, колкото емоцията, провокирана от любо-
вта към мястото (топофилията) и не толкова закономерността причина–ефект, 
колкото творчеството и представите; не толкова територията и пространството, 
колкото мястото и неговата символика“ (по Casari, 2��8, �. 1�). 

Концепцията за туристическия образ определя съдържанието на т. нар. 
териториален маркетинг, основаващ се на семиотичната интерпретация на 
идеализираното място за почивка. Тази изследователска област, предизвиква-
ща все по-силен интерес за географията на туризма, се доближава, а в някои 
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случаи се припокрива с „брандинга“ или създаването на туристически имидж 
на мястото, с които задачи се занимават основно икономисти-маркетолози. В 
представянето на регионалната идентичност на туристическото пространство 
в италианската география на туризма се използва и френския термин „mi�ie�“, 
който буквално означава „среда“ или „обстановка“. В една от задълбочените 
научни публикации по тази тема италианският географ Чезаре Емануел оп-
ределя процеса на валоризация на „туристическата среда“ като „съществен 
методологичен и аналитичен преход, който е способен да повлияе върху орга-
низацията на туристическата дейност“ (Eman�e�, 199�, 1–2�).

Подобаващо внимание на туристическия образ в методологичен аспект от-
дава Л. Баньоли. Той представя процеса на образно формиране като резултат от 
въздействието на местния туристически потенциал и на съвременните дейности, 
свързани с неговата валоризация: ВИП посещенията, които биват съзнателно 
интерпретирани от туроператорите за имиджа на дадено място; литературните 
туристически представи, засилващи емоционалните елементи в създаването на 
„туристическия климат“; значението на масмедиите, пътеводителите и култур-
ните прояви в повишаване на регионалната известност; развитието на туристи-
ческата картография, стимулираща създаването на образни модели за редица 
дестинации (�agno�i, 2��6, 122–151). От съществена важност за изграждането 
на туристически образ на определена територия, според него, е избирането на 
топоним, който да символизира престижа на туристическия ресурс и да даде 
географско име на регионалната идентичност. В този смисъл туристическият 
образ е винаги обвързан с определена топонимика, която определя „достойн-
ството“ на мястото и е съставна част от неговия конкурентен потенциал. 

В хода на туристическо развитие, обаче, образната топонимика може да 
мутира в позитивна или негативна насока. Към първата спадат провеждането на 
големи събития (олимпиади, световни първенства, обществени форуми) и раз-
личните валоризационни техники по благоустройство на средата – създаване на 
паркови пространства, ограничаване на трафика, разнообразяване на предлага-
ния туристически продукт, оптимизиране на ценовата политика, повишаване 
на сигурността, разработване на рекламна стратегия и др. Към втората – едно-
образието (банализацията) или силното антропогенизиране на туристическата 
територия, наподобяващо недъзите на урбанистичната среда. Доказателство за 
подобна негативна еволюция на туристическия образ са термини от рода на 
„марбеялизация“ и „балеаризация“ (свързани съответно с испанските туристи-
чески райони на Марбея и Балеарските острови), използвани като синоними 
за хаотично развитие на туристическите ареали, водещи до бързо насищане и 
упадък. В посочените случаи образът на туристическия ландшафт се насища 
с банализирано или двусмислено съдържание, включително и като резултат 
от употребата му в масовата култура (телевизия, интернет). В подобен случай, 
според К. Минка, той се нуждае от „деконструкция“, за да се композира нано-
во и се покаже друг тип на легитимация (Min��a, 1997, �. 52�). Прилагането на 
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тази интерпретационна техника цели промяна на представите за туристическия 
район сред потенциалните туристи. Де-реконструкцията позволява да се опре-
делят като част от процеса на валоризация на туристическия ландшафт, който 
е всъщност обекта-носител на масовите представи. От гледна точка на практи-
ческата целесъобразност тази дейност би следвало да се насочи предимно към 
туристически райони, които са в критичен стадий на хуманизация на туристи-
ческата среда (ако използваме терминологията от модела на Ж.-М. Миосек за 
еволюцията в развитието на туристическите територии), а също и към райони, 
възприемани с известен негативизъм в обществото.

В обширна студия, посветена на същата проблематика, Давиде Папоти 
отъждествява процеса на териториален маркетинг с конструиране на „се-
миотични ландшафти“, представящи един от най-нагледните аспекти в ту-
ристическата привлекателност на мястото. Изразявайки се метафорично той 
го определя като процес на „иконографична привлекателност“, която има 
пряко значение върху „здравето на телесната система на туристическата те-
ритория“ (Pa�otti, 2��6, 295–296). Авторът подчертава съвкупното въздейст-
вие, което пресъздаденият туристически ландшафт оказва върху развитието 
на транспорта, рецептивните структури, туристическите иновации и инвес-
тиционната дейност.

Подобно становище относно въздействието на туристическия образ към 
туристопотоците изразява и М. Казари, определяйки го като „инструмент за 
пресъздаване на информацията в общественото съзнание“, посредством мен-
тална картина, подвластна на перцепции, идеи и лични впечатления (Casari, 
2��8, �. 38). В процеса на изграждане на туристическия образ Казари разгра-
ничава няколко концептуални нива, групирани в 3 стадии: 

• първичен, основаващ се на информация от пресата, медии и лични кон-
такти;

• индуктивен, определен от туристическата информация на каталози и 
туристически агенции;

• комплексен, включващ горните два, но и придобит от посещение на 
мястото (Ibid, 38–39).

Съобразно цитираните становища на водещи италиански автори с голяма 
увереност може да се твърди, че създаването на териториална символика и 
туристически образ е от съществено значение за атрактивността на места-
та с потенциал за развитие на туризъм. В конструктивен план обаче пове-
чето от изследователите са категорични, че при избор или конструиране на 
туристически символи е необходимо да се акцентира върху оригиналността 
и онези елементи, които оказват съвкупно въздействие при цялостното въз-
приемане на регионалния туристически портрет. Подобен подход е приложен 
при разработването на карта на регионалните девизи и логотипи на итали-
анските области, включена в годишния доклад Туризъм и територия 2007 
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на Италианското географско дружество. Двадесетте административни обла-
сти са откроени със свой специфичен символ и туристическо мото (фиг. 2.). 
Имайки предвид, че всички области на Италия имат съществен потенциал 
за развитие на туризма, авангардността на подобни туристически послания 
е обвързана най-вече с охудожествяването на регионалната действителност. 
В географски аспект валоризацията обхваща пространството на целия район, 
за сметка на един или няколкото утвърдени туристически центъра, като съ-
щевременно отправя скрито послание, способно да предизвика интереса на 
потенциалните туристи.

Учението за туристическия ландшафт

Динамиката в интеграционните връзки и засилването на синтеза между 
географските науки в съвременността е причина ландшафтът да се отъж-
дествява не само с географията на природните комплекси, но и с простран-
ствените съчетания на населението и неговите творения в тясна връзка с 

Фиг. 2. Туристически символи и мото на италианските области
Fig. 2. Log�i t�risti��i e ���aim regiona�i d`Ita�ia

1 – Долината на Аоста „Красива е ви-
наги“; 2 – Пиемонт „Открийте го сега“; 
3 – Ломбардия „Не ще Ви стигне няко-
га“ 4 – Трентино „Отвъд очакванията“, 
Алто Адидже „Разнообразие, което 
примамва“; 5 – Венето „Между земята 
и небето“; 6 – Фриули Венеция Джулия 
„Гости на уникални хора“; 7 – Емилия 
Романя „Земята с душа“; 8 – Лигурия 
„Земята от море“; 9 – Тоскана „Качест-
вото на посрещането е в добри ръце“; 
10 – Умбрия „Зеленото сърце на Ита-
лия“; 11 – Марке „Италия в един район“; 
12 – Лацио „Лацио, който не очакваш“; 
13 – Абруццо „Съживи своя харак-
тер; 14 – Молизе „Земя на открития“; 
15 – Кампания „Земя в светлината на 
Слънцето“; 16 – Пулия; 17 – Базиликата; 
18 – Калабрия „Идентичност Калабрия“; 
19 – Сицилия „Земя, която разказва“; 
20 – Сардиния „Почти континент“.

Източник: Ra��orto ann�a�e 2��7Ra��orto ann�a�e 2��7 
„T�rismo e territorio. L`Ita�ia in ��om-
�eti�ione“. Roma, So��ietà Geografi��a Ita�-
iana, 2��7.
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естествената среда. Това се потвърждава от все по-широкото използване в 
научните изследвания и в практиката на понятия като антропогенен, култу-
рен, природно-антропогенен, а напоследък и туристически ландшафт. 

В италианската география се утвърждава интерпретация на ландшафта, 
обединяваща природните и обществените елементи и процеси в географската 
среда. Той се възприема като “съвкупност от природните елементи в съчета-
ние с историческите компоненти и човешкото присъствие на територията“ 
(Va��ega, 2��1, �. 55�). Засиленият интерес към ландшафтната проблематика 
става причина през 1999 г. да се организира дори Национална конференция 
за ландшафта под патронажа на Италианското географско дружество, на коя-
то темата за туристическия ландшафт е една от водещите. Подобна тематика 
е обвързана със съвременните тенденции на хуманизация в географията по-
средством по-широкото приложение на методологичния инструментариум на 
културната география, включително в аналитичната интерпертация на турис-
тическото пространство. Туристическият ландшафт се установява като при-
оритетна област на изследване в италианската география на туризма, който 
още У. Тоски дефинира като „централна концепция“ в изследванията, поне-
же туристическата дейност се обуславя от преобразуванията, които предлага 
мястото за посещение.

Научната и практическата значимост на изследванията за ландшафта 
в туристикогеографските анализи е предмет на професионален интерес от 
страна на утвърдени специалисти в туристическата география на Италия. 
Според Б. Ниче туристическият ландшафт е „рамката на впечатлителна 
проява, която определя една от географските черти на туризма“ (Ni��e, 196�, 
р. 252). Д. Мерлини, от своя страна, посочва, че „ландшафта е хармоничен 
комплекс от хората и компонентите на природната среда и е използваемото 
икономическо благо, което има своя стойност и следователно може да носи 
печалба“ (Mer�ini, 1968, �. 2). Съобразно неговото ефективно използване 
за целите на туризма, Мерлини извежда две важни препоръки: а – прила-
гане на дейности, насочени към неговото „одухотворяване и съживяване“; 
б – избягване на насилственост и ирационалност при неговото поетапно 
хуманизиране, а търсене на хармония между обществото и природата. Вто-
рата препоръка има за цел опазване на ландшафтната ценност в хода на 
туристическата £ експлоатация, за да се избегнат дейностите, които ще 
доведат до неговия упадък. Разсъждавайки задълбочено за значението на 
ландшафта, като първостепенен туристически ресурс, Мерлини стига до 
заключението, че „туризмът се ражда от ландшафта“, въз основа на което 
„истинският проблем на географията на туризма не е свързан с разпрос-
транението или локализацията на човешките дейности, а с вмъкването им 
в рамките на ландшафта и адаптирането на самия ландшафт към масовия 
туризъм (Ibid, 17–18). 
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Със задълбочено изучаване на ландшафта, конкретно на значението му за 
науката и практиката, се отличава флорентинската географска школа2. Обоб-
щена трактовка с отчитане на символичните аспекти, които го характеризи-
рат, дава Лаура Каси: „културно богатство и ресурс, обединяващ в органична 
система хетерогенни категории за развитието на икономиката“ (респективно 
на туризма – бел. авт.) (Cassi, 2��5, 295–3�3). 

В изследване, посветено на ролята на ландшафта за устойчивостта на 
туристическата среда, Елио Мандзи утвърждава, че ландшафтният ресурс 
позволява да бъде изграждан и програмиран в перспектива за туризма, като 
това важи особено за тези места, които притежават известна привлекателност 
и разнообразен потенциал. Авторът дава примери от Южна Италия, където 
приморските и селските ландшафти успешно се допълват от ареалите на ка-
чествените вина, археологическото наследство или вулканичните ландшафти, 
чието териториално съчетание способства за разширяване на туристическото 
предлагане (Man�i, 2��1, 39�–���). 

Подобно отношение към туристическите ландшафти за развитието на 
устойчив туризъм застъпва и Ернесто Мадзети. Туристическият ландшафт, 
възприеман в своя дълбок културен смисъл, се окачествява от него като „гео-
графско благо, изграждащо ДНК-то на регионалната идентичност“ (Ma��etti, 
2��5, �. 282). Привеждайки конкретни примери от туристическия потенциал 
на Италия, авторът пояснява, че именно разнообразието в концентрацията на 
компоненти като: морски крайбрежия, градове, острови, планини и езера, съз-
дава „изживените моменти“ за плеяда литературни творци и хора на изкуство-
то, които поставят началото на „средиземноморския мит“. В случая Мадзети 
има предвид ролята на изкуството, която трансферира културните образи от 
миналото, показвайки ландшафта с определен културно-исторически коло-
рит, който създава мозайката от „топографски емблеми“ в туризма. 

В прагматичен план Е. Мадзети предлага конкретни насоки за пови-
шаване стойността на туристическите ландшафти, които биха спомогнали 
за съхраняване на сполучливата им туристическа експлоатация: а – реви-
тализация на ландшафтите в зрелите туристически райони (Лацио, Еми-
лия Романя, Кампания, Южен Тирол) с цел стимулиране на равновесието 
посредством алтернативни форми на туризъм (културен, селски и др.), съ-
образно възможностите на регионалното своеобразие; б – индивидуализа-
ция на ландшафтите в новите туристически райони, съгласно туристиче-
ския им потенциал и особеностите на демографско-урбанистичната среда. 
Така например за високоурбанизираните ареали на Пиемонт и Ломбардия се 
предлага индивидуализацията им в туризма с дейности, свързани със спор-
та (по-специално голфтуризма), които да съответстват на потребностите на 
градското население. За области като Сицилия, Пулия и Калабрия е пре-

2 Видни представители са А. Сестини, А. Валега, Л. Ромбай, П. Иноченти, Ф. Каниджани,Видни представители са А. Сестини, А. Валега, Л. Ромбай, П. Иноченти, Ф. Каниджани, 
Б. Векио, Г. Чампи, К. Грепи.
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поръчително прироритетно развитие на проекти, свързани с кулинарните 
традиции и балнеолечението (Ma��etti, 2��5, 287–291).

Концепцията за устойчив туризъм

Своевременното, а напоследък превърнало се и в постоянно, увлечение 
в академичните среди е лансирането на идеята за устойчив туризъм, която 
по същество е проблемно обвързана с концепцията за устойчиво развитие. В 
реализацията на туризъм, базиран на критериите за устойчивост, най-общо 
се приема, че той трябва да бъде екологически устойчив за дълъг период от 
време, икономически целесъобразен, етически и социално отговорен към по-
требностите на местното население. 

Обективно погледнато, днес няма туристическа програма, план или 
проект, който да не се придържа към концепцията за устойчиво развитие. И 
понеже устойчивото развитие е протекционистична спрямо средата идеоло-
гия, туристическото развитие няма как да не отчита промените в климата, 
изчерпването на ресурсите: вода, чист въздух, гори, диви животни; негатив-
ните последствия от урбанизацията, които застрашават естествения ресурс за 
неговото пълноценно развитие. От друга страна, демографският прираст, раз-
витието на транспорта, експанзията на туристическия пазар и разширяването 
на предлаганите туристически услуги увеличават многоаспектния антропоге-
нен натиск върху пространството, развиващо туризъм, поставяйки сериозни 
императиви пред неговото бъдеще. Като резултат от съвкупното въздействие 
на изброените фактори туристическата дейност бива пренасочвана към ус-
тойчивост на своето развитие. Тази тенденция, според М. Казари, означава 
„да се окаже цялостно влияние върху поведението на стотици единични или 
взаимосвързани субекти, за да бъдат обединени в един общ идеен проект с 
колективна съпричастност към защита на средата и съдействие за развитие 
на т. нар. отговорен туризъм (Casari, 2��8, �. 17�). Тоест, в прехода към ус-
тойчивост туризмът е необходимо да бъде още отговорен (целящ защита на 
природния и културния потенциал) и географски съвместим (установяване 
на потребление, съответстващо на особеностите и капацитета на ресурсите, 
които да не водят до тяхното похабяване).

В условията на непрестанен интерес към концепцията за устойчив ту-
ризъм в научните изследвания в Италия не липсват и резервирани оцен-
ки по отношение на нейния потенциал за реализация. Така например Е. 
Мандзи констатира, че тенденцията към устойчивост, тясно зависима от 
негативните процеси на съвременната глобализация, се превръща в „модно 
занимание“, в което се предлагат предимно стари рецепти с актуализирано 
звучене. И макар в повечето случаи да е полезно, а понякога действително 
необходимо, устойчивото развитие, констатира той, е „утопия, но все пак 
една необходима утопия“ (Man�i, 2��1, �. 39�). Подлагайки на обективна 



289

оценка неговото твърдение, засягащо перспективите в реализацията на ус-
тойчив туризъм, то несъмнено ще се сблъскаме с утопичната му същност, 
понеже субектите на туризма (туристически компании, райони, държави и 
др.), водени от стремежите си към постоянно усвояване на средата и усъ-
вършенстване на услугите, са въвлечени в непрестанна конкурентна борба 
за влияние върху туристопотоците. В цялостен план подобни процеси пра-
вят туристическата система динамична и нестабилна, което поставя под 
въпрос нейната устойчивост (екологична, икономическа, културна, потре-
бителска и т.н.). 

Целенасочено решение в прехода към устойчив туризъм предлага М. Ка-
зари (Casari, 2��8, 173–182). Той извежда няколко индикатори, чиито относи-
телни количествени величини позволяват да се говори за неговата реализа-
ция. Тези индикатори са:   

• периодичното количество на туристопотока не трябва да надвишава до-
пустимия брой души, определен от поемния рекреационен капацитет на 
туристическата територия;

• известен относителен дял от консумираната електроенергия е необхо-
димо да бъде добиван от алтернативни енергоизточници;

• известен относителен дял от твърдите отпадъци от туристическа дей-
ност е необходимо да отива за рециклиране;

• извършване на системен мониторинг върху климата, водния потенциал, 
природните и културни ландшафти на средата, поддържайки тяхното 
естествено състояние;

• поддържане на относителен дял от защитени територии в определен ту-
ристически район;

• устойчивост на стопанското развитие на туризма по отношение преодо-
ляването на сезонността;

• устойчивост в привлекателността на туристическия образ на терито-
рията.

Взаимодействието геополитика–туризъм

Като все по-актуална област на изследване се утвърждава значението 
и влиянието на геополитическия фактор върху отделни аспекти на регио-
налното развитие на туризма. Предмет на научен интерес в рамките на това 
направление са особеностите на политико-икономическата ситуация, геопо-
литическото положение, пограничните зони, междуетническите отношения, 
транспортната достъпност и рискът от потенциални конфликти като соци-
ално напрежение, военни стълкновения, терористични атаки. В съвремен-
ния етап на динамични промени при организацията на туризма, секторът 
изпитва въздействието на глобалните процеси и на повишените изисквания 
на туристите при избор на дестинация. При тези условия геополитическият 
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фактор се изразява още в изострената конкуренция между самите общест-
вени субекти (държави, райони, туроператори) в борбата за привличане на 
туристически потоци.

В италианската география на туризма, особено през последните години, 
се забелязва нарастващ интерес относно въздействието на геополитиката 
върху туризма, което говори за разширяване на проблемния характер на ту-
ристикогеографските изследвания. В тази насока Б. Менегати прави цялост-
на съпоставка между геотуристическата и геополитическата структура на 
света. Според него обществените представи за различни пространства, под-
хранвани от информацията, превръщат туризма в точен и верен индикатор 
за геополитическата ситуация, поделяйки света на богати (активизиращи 
туристическото движение) и бедни (приемащи) региони (Menegatti, 1996, �. 
1�). Посредством подобна генерализирана подялба на пространството авто-
рът има предвид не толкова географските различия в туристическия потен-
циал, които определят привлекателността на територията, колкото диспро-
порциите в социално-икономическото равнище и произтичащите от него 
геополитически контрасти.

Геополитическите проблеми се разглеждат дори на теоретико-методоло-
гично равнище във връзка с безопасността на туристическото място, като им 
се отрежда приоритетно факторно въздействие. Пример в това отношение 
е Учебник по география на туризма на Л. Баньоли, в който на взаимодейст-
вието геополитика–туризъм е посветен отделен тематичен раздел. Анализи-
рани са основните геополитически влияния, обобщени в редица примери: 
промените в движението на туристическите потоци, породени от разпада-
нето на биполярния геополитически модел; ограничената посещаемост на 
туристическите райони, които са в непосредствена близост до места с пови-
шен риск от въоръжени конфликти или терористични атаки; психологиче-
ският ефект върху туристическата мотивация, който оказват военните обек-
ти, лимитрофните зони, митническите формалности и др. Баньоли определя 
геополитическия фактор като „изключително важен, оказващ въздействие 
върху туристическите потоци още в зародиш, отколкото при дестинациите“ 
(�agno�i, 2��6, �. 39).

Авангардна интерпретация, онагледяваща в дълбочина геополитиче-
ските акценти на туризма като пространствен феномен, правят Джузепе Бе-
тони и Беатрис Жиблин в първото по рода си монографично издание в Ита-
лия  – Геополитика на туризма. Възприемайки геополитиката във възможно 
най-широк смисъл, като „проява на съперничество за власт и влияние върху 
отделни пространства от страна на различни обществени субекти“, авторите 
представят туризма като дейност, двояко обвързана с нея. Първо, „защото 
реализацията на един туристически продукт се базира на териториалната 
организация от различни социални и стопански субекти, което допринася за 
антагонизма в нейното управление“. Второ, „защото туризмът е по природа 
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агресивен феномен, който, допринасяйки в по-голямата част от случаите за 
богатството и благополучието на териториите, същевременно провокира и 
нетърпимост сред част от местното население“ (�ettoni, Gi��in, 2��9, 9–1�). 
Авторите имат предвид не до там справедливия и лоялен процес на турис-
тическо усвояване на районите, богати на природни и културни ресурси, 
които провокират разпалването на социални конфликти от различно естест-
во. Те са последствия от игнорирането на традициите и поведението на ав-
тохтонните общности, и налагането на нови правила на живот, поставящи 
ги в подчинено положение спрямо икономическите интереси на държави 
и корпорации. Подбраните в монографичното издание примери осветляват 
разнообразни проблеми от регионален характер, доближаващи ги до т. нар. 
вътрешна геополитика. Наред с анализираните щети от хищническото из-
ползване на територията и влошаването на екологичното равновесие, се ак-
центира и върху притискането на местното население, подложено в някои 
случаи на открит геноцид. В подобен аспект туризмът е отъждествяван от 
двамата автори дори като дейност от „неоколониален характер“, склонна 
да повиши опасността от културна деградация и обезличаване на местната 
идентичност (Ibid, 25–27). Развиваната теза от двамата автори провокира 
сериозна тревога, но дори и в не толкова крайна оценка трябва да признаем, 
че вследствие на „туристическата експанзия“ се появяват множество нега-
тивни явления както за самите туристически места, така и за потенциалните 
посетители. Такива са: изострените социални взаимоотношения, кримина-
лизирането на туризма, създаването на терористични групи, които по съще-
ство формират комплекс от геополитически проблеми.

ЗНАЧИМИ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕГИОНАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ВЪРХУ ТУРИЗМА

Тази част от проучването е посветена на някои от по-известните съвре-
менни публикации по география на туризма в Италия, които, макар и зася-
гащи различна тематична проблематика, имат регионална насоченост. Те са 
ориентирани към изследване на различни аспекти на туризма в рамките на 
отделни курортни селища, градове, области или страната като цяло. В раз-
гледаните научни разработки, без да имаме претенции за тяхната изчерпател-
ност, сме откроили някои важни аналитични постижения с ценен теоретичен 
и практически характер.

Първият труд от най-представителните регионални изследвания в итали-
анската школа, който заслужава да бъде посочен, е Хидроминералните цен-
трове в Италия на Ералдо Леарди (Leardi, 1978, 517–538). В него е направен 
комплексен анализ на местата, развиващи балнеотуризъм в страната, изслед-
вайки потенциала на тяхната туристическа функция.
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Със значим теоретико-методологичен принос в туристическата региона-
лизация се откроява студията на Емилио Биаджини Предложения за класифи-
кация на туристическите места върху функционална основа. На примера на 
Северна Италия (�iagini, 1986, 3–33). Изследването е насочено към разкрива-
не пространствената йерархия на туристическите образувания за нуждите на 
конкретни управленски задачи. За целта авторът възприема въздействието на 
туризма в икономическото пространство като фактор на регионализация чрез 
преразпределението на капитални средства (инвестиции и доходи). Тяхното 
акумулиране под формата на материална база и инфраструктура, според него, 
„трансформира територията, като създава туристически райони и центрове“. 
Разработката е инспирирана от теорията за „централните места“ на В. Криста-
лер (1893–1969), а методиката се базира на броя и обема на обектите, предоста-
вящи туристически услуги, концентрирани в различни туристически центрове 
на Северна Италия.  Посредством техните количествени стойности се калку-
лират сравнителни индекси за установяване на пространствено-йерархичната 
композиция на туристическите места. В случая Биаджини използва индекс на 
туристическа централност (ITC), който се прилага върху базовите (магазини 
за сувенири, базари, селски магазини, картинни галерии, антиквариати, диско-
теки) и небазовите туристически обекти (хотели, конгресни центрове, къмпин-
ги, хостели, частни квартири) за отделните места, развиващи туризъм:

                                                        n
    ITC = ∑ s1p1 ,
                                                                                    �

където s1 е съвкупният брой от единиците на даден обект (магазини, баро-
ве, хотели и др.) в определен туристически център; р1 е поемният капацитет, 
равен на:  р1 = , където Т1 е абсолютният брой на единиците на същия обект 
в изучавания район (в случая Северна Италия) (Ibid, �. 11).

На основата на индекса на централност, приложен върху 218 туристиче-
ски селища, авторът отделя 8 йерархични нива по отношение на базовите и 
6 йерархични нива по отношение на небазовите туристически услуги, като 
очертава пространствените параметри в туристическата поляризация. С оп-
ределянето на възловите туристически места от различен ранг се постига раз-
криване на географските граници в тяхната гравитация, нагледно очертавайки 
интегрираните туристически райони (фиг. 3.).

Подобно на Биаджини задълбочено изследване в областта на районно-
то планиране прави Пиерпаоло Симунут (Sim�no�t, 1987, 1–8�). Основната 
разлика е в това, че той не се опира на „централните места“, а на „теорията 
за периферията“ на Кристалер. Трудът му се отличава с изразен практико-
приложен характер и засяга туристическия район Кадоре на област Венето. 
В него се предлага методика за определяне на йерархичността на туристиче-
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ските центрове, с помощта на която е в състояние да се разграничат водещите 
от спомагателните туристически територии. Същността £ се базира на потен-
циала на всяка една от местните области в рамките на туристическия район, 
чието въздействие е пряко или косвено свързано с туристическата дейност. За 
целта се използват два регионално калкулирани индекса за систематизиране 
броя на базовите и небазовите туристически обекти. 

Фиг. 3. Пространствена йерархичност и регионална интеграция на туристическите центрове
в Северна Италия (по отношение на базовите туристически услуги)

Fig. 3. Gerar���ia s�a�ia�e e �`integra�ione regiona�e dei ��entri t�risti��i ne� Ita�ia settentriona�e
(in termini dei servi�i �asi��i)

1 – Торино; 2 – Сестриере и Вал ди Суза; 3 – Валли ди Кунео; � – Вал д`Оссола; 5 – Канавезе; 6 – Монферрато 
и Ланге; 7 – Вал Сезиа; 8 – Долината на Аоста; 9 – езерото Маджоре; 1� – езерото Комо; 11 – езерото 
Изео; 12 – езерото Гарда; 13 – Варезотто; 1� – културно-историческо ядро на област Ломбардия; 15 – Вал 
Брембана; 16 – Вал Камоника; 17 – Валтеллина; 18 – Вал Веноста; 19 – Валле Изарко; 2� – Вал Пустерия; 
21 – Вал Гардена; 22 – Вал Бадия, 23 – Болцано; 2� – Вал ди Соле и Мадона ди Кампилио; 25 – Вал ди 
Фиемме; 26 – Вал ди Нон; 27 – Вал Лагарина; 28 – Тренто; 29 – Агордино; 3� – Кадоре и Ампеццано; 31 – 
платото Азиаго и района на Граппа; 32 – културно-историческо ядро на област Венето; 33 – хидротермален 
район на Падуа; 3� – хидротермален район на Виченца; 35 – Венецианска лагуна; 36 – лагуната на Каорле; 
37 – устието на река По; 38 – лагуната на Марано и Градо; 39 – Карния; �� – Тарвизиано; �1 – културно-
историческо ядро на Фриули Венеция Джулия; �2 – ривиерата на Триест и Карсо; �3 – хидротермален 
район на Павия и Виченца; �� – Пармиджански хидротермален район; �5 – хидротермален район на Болоня 
и областта Емилия Романя; �6 – културно-историческо ядро на областта Емилия Романя; �7 – крайбрежията 
на Феррара; �8 – ривиерата на Емилия Романя; �9 – Генуа; 5� – Вал д`Авето; 51 – ривиерата на Фиори; 
52 – Импрериезе; 53 – ривиерата на Алассио; 5� – Финалезе; 55 – Савона и околностите; 56 – Тигуллио и 
Райският залив; 57 – Чинкуе Терре; 58 – заливът на Специя

Източник: �iaggini E. Pro�oste �er �na ���assifi��a�ione dei ��entri t�risti��i s� �asi ���n�iona�i. La gerar���ia 
de��`Ita�ia settentriona�e. QIGFEC, Università di Trieste, 1988, 3., �. 18.
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Първият индекс се определя от съвкупния брой на застъпените обекти 
за отделните части на туристическия район (Tr), за да се установи специфич-
ната регионална тежест (Pr) на всеки един от тях:  Pr = 1�� . По този начин 
се извличат P1, P2,…Pn, които определят локалната тежест на видовото ту-
ристическо предлагане по отношение на целия туристически район. Колко-
то по-големи са стойностите за Pn, толкова по-слабо застъпена е съответната 
туристическа услуга. 

Вторият индекс е извличане на туристическа централност (ICT): ICT = 
aP1 + �P2 + … nPn , където a, �,…n представят броя на хотелите, ресторантите, 
кината, конгресните центрове и др., с които разполага съответната област. При 
този случай по-големите стойности определят и по-големия ранг на туристи-
ческите места, където се концентрира туристическия потенциал. Методиката 
се окачествява като „обективна инвентаризация“, на базата на която може да се 
определи функционалната типология на туристическите места, тясно свързана, 
от своя страна, с особеностите на природните и антропогенните ресурси. По 
този начин се установява взаимозависимостта и конкуренцията между различ-
ните центрове, както и тяхната повече или по-малко изпъкваща централност 
(Ibid, 6�–62).

В академичните анали на италианската География на туризма остава изчер-
пателния труд на Дж. Валуси (Va��ssi, 1987, 1–1�1) за морския курорт Линяно 
Сабиадоро във Венецианския залив. Той служи като пример за комплексно ре-
гионално туристическо изследване. Висока аналитична стойност притежава и 
студията Плавателният туризъм във Фриули Венеция Джулия на Бруно Гоми-
шеч (Gomis��e���, 1987, �–7�), открояваща се със задълбочена аналитична осно-
ва и с големия обем от фактологична и статистическа информация.

В регионалните публикации, посветени на туризма в наши дни, се наблю-
дава повишен интерес към проблемните аспекти, засягащи неговото развитие 
както на територията на Италия, така и в чужбина. Сред придобилите извест-
ност библиографски заглавия в този период се открояват тези на Марио Ка-
зари Ревалоризация на парка Тичино чрез създаване на туристико-рекреаци-
онна подсистема (Casari, 1992, 637–668); на Мария Джузепина Лучия Тури-
змът и промените. Урокът на Балеарските острови (L���ia, 1996, 587–617); 
на Роберта Джемити Съотношението туризъм-напредък. Предпоставки за 
Южна Италия (Gemmiti, 1999, 551–571); на Марко Броня – Селският тури-
зъм в Италия (�rogna, 1999, 573–59�); на Пиерпаоло Муду Градската дина-
мика и туристико-рецептивната функция на градовете на изкуството. На 
примера на Рим (M�d�, 1999, 595–6�6); на Карло Троколи Антропогенният 
натиск, упражняван от морския туризъм в Лигурия, Емилия Романя, Тоскана 
и Кампания (Tro����o�i, 1999, 6�7–619). 

Специално внимание заслужава студията на Атилио Челант – Туризмът и 
регионалните диспропорции (Ce�ant, 1999, ��5–�72), чиято методична специфи-
ка я прави особено ценна в разбирането на регионалната различия в организа-
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ция на туризма в Италия. На базата на системния подход и взаимозависимост-
та от ключови за туристическата дейност показатели (валутни постъпления по 
провинции и на глава от населението, леглова база и стойност на услугите) е 
направен качествен регионален портрет на особеностите в развитието, конку-
рентното преимущество и разпределението на доходите от туризма в страната.

Появата на редица авангардни регионални туристически изследвания в 
началото на ХХI в. дава основание за разширяване на предметното съдържа-
ние, ангажиращо географията на туризма в Италия с видовото разнообразие на 
конкретно проявяващите се форми на туризъм. В тази насока пространствените 
основи на туристическия феномен са пълноценно обосновани в разработки, за-
сягащи круизния туризъм в района на Неапол (R�sso Kra�ss, 2���, 93–1�9), ус-
тойчивия туризъм в управлението на природните резервати (Ci��ire��o, 2���, 79–
1��) и в областта Абруцо (Ferrari, Gr�gna�e, 2��3), организацията на Големите 
обществени събития (Montanari, 2��2, 757–782; Dansero, P�tti�i, 2��9, 225–251). 
Сред посочените публикации силно впечатление прави студията на Армандо 
Монтанари Големи събития, градски маркетинг и реализация на нови турис-
тически пространства, където се дава широк синтетичен преглед на събития-
та (олимпиади, световни първенства, търговски изложения, юбилеи, обявяване 
на културни столици и др.), предизвикали световен туристически интерес. Сред 
конкретните примери в развитието на събитийния туризъм авторът извежда ре-
дица закономерности, засягащи спецификата на туристическите ресурси, мате-
риалната база, местната туристическа организация, автентичността на идеята 
за провеждане, териториалния маркетинг и обществените нагласи, оказващи 
съвкупно въздействие върху географското позициониране на предлагания ту-
ристически продукт (Montanari, 2��2, �. 778).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на представения аналитичен преглед в научната литература и 
на основните концепции в развитието на италианската География на туризма 
може да се констатира, че нейното развитие преминава през няколко етапа 
на научна еволюция, за да достигне до днешното си положение на утвърде-
на географска област на изследване. Първият от тях е между 3�-те и 5�-те 
години на ХХ в., в който се заражда идеята за проблемното £ обособяване. 
Вторият е от 6�-те до 8�-те години, през който с увереност може да се твърди 
за нейното предметно и концептуално утвърждаване. Третият условно можем 
да маркираме от 9�-те години насам, през който се забелязват редица аспекти 
от иновационен характер. Те маркират еволюция в концептуалното разбиране 
за Географията на туризма с разширяване както на проблемната област на 
изследване, така и на понятийно-методологичния апарат.

Спецификата в развитието на Географията на туризма в Италия през пър-
вата и особено през втората половина на ХХ в. е до голяма степен следствие 
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от установяването на туризма като приоритетен отрасъл. Въздействието, ко-
ето оказват туристическите движения, новите форми на стопанска дейност и 
икономическите преобразувания от туризма върху пространството залагат ос-
новите за нейното обособяване и изграждане. И макар географските изследва-
ния върху туризма в Италия да стартират с известно закъснение спрямо тези в 
Германия, Австрия, Франция или Великобритания, италианската школа в това 
научно направление впоследствие демонстрира интензивен подем в неговото 
теоретично и методологично обогатяване. 

На Географията на туризма в Италия се присъждат редица научни пости-
жения от принципен за туристикогеографската теория характер (като първия 
пространствен модел на икономиката на туристическото пространство, създа-
ден от У. Тоски). В това научно направление понастоящем преобладават въз-
гледи и концепции, които съответстват на съвременните тенденции към хума-
низация на географското знание. Тяхната проблематика се развива паралелно 
с отчитане влиянието на глобалните процеси върху туризма, а дълбочината на 
теоретико-методологичните им основи говори за една действително развита 
и модерна География на туризма.

Днес географията на туризма в Италия е несъмнено сред най-широкозастъ-
пените и динамично развиващи се отрасли на обществената география, за което 
свидетелства почти повсеместното £ разпространение в изявените академични 
центрове. Друго потвърждение е фактът, че туристикогеографската проблемати-
ка ангажира вниманието на значителна част от представителите на географската 
академична мисъл в страната, стимулирайки провеждането на комплексни реги-
онални изследвания. Имайки предвид иновативните тенденции в развитието на 
географията на туризма в Италия през последните години (развитието на кон-
цепциите за туристическия ландшафт, устойчивия туризъм, взаимодействието 
геополитика–туризъм и др.) можем да обобщим, че това направление днес се 
нарежда сред водещите в системата на географското познание. Нещо повече, ос-
новните му научни постижения намират широк отзвук и са високо ценени сред 
представителите на академична мисъл в европейски и в световен мащаб. 
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АНАЛИЗ НА МОРФОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ
НА ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН НА РЕКА БЕЛЕНСКА

МИТКО МИТЕВ

Катедра Картография и ГИС

Митко Митев. АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДОСБОР-
НОГО БАССЕЙНА РЕКИ БЕЛЕНСКА 

Анализ морфометрических параметров водосборного бассейна р. Беленска прово-
дился по топографической карте масштаба 1: 1�� ���. Определены порядок всех водот-
оков согласно системы кодирования Стралера и некоторые линейные и площадные мор-
фометрические параметры и параметры рельефа.

Ключовые слова: водосборный бассейн реки Беленска, система кодирования Стра-
лера, морфометрия.

Mitko Mitev. ANALYSIS OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE 
�ELENSKA RIVER DRAINAGE �ASIN 

T�e ana���sis o�� t�e mor��ometri�� �arameters o�� t�e �e�enska river drainage �asin is �ased 
on to�ogra��i�� ma� in s��a�e 1: 1�� ���. Using t�e Stra��er s��stem ��or ��odifi��ation o�� drainage 
net�ork, �ere re��ogni�ed t�e orders o�� a�� streams and some �inear, area� and re�ie�� �arameters.

Key words: �e�enska river drainage �asin, Stra��er ��odifi��ation s��stem, mor��ometr��.

УВОД

Всеки водосборен басейн притежава определени характеристики и пара-
метри: големина, форма, широчина, дължина, геоложки строеж, релеф и др. 
Морфометричният анализ е един от важните методи за неговото изследване, 
тъй като има определено научно и практическо значение. Информацията от 
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него се използва в геоморфологията, геологията, хидрологията и други науки. 
Той намира приложение в опазването на природната среда и в мениджмънта 
на водосборните басейни.

Обект на статията е водосборният басейн на река Беленска. Целта на из-
следването е да се анализират някои морфометрични параметри на водосбор-
ния басейн на реката.

Водосборният басейн на река Беленска обхваща по-голямата част от 
южния склон на Елено-Твърдишка Стара планина и Шивачевската котло-
вина. Северната граница на водосборния басейн започва североизточно от 
най-високия връх на планината – връх Чумерна (1536 m), и достига кота 
11�6 m при прохода Вратник. Източната граница следи вододела с водосбор-
ния басейн на р. Беглишка, завива на запад и на юг достига до устието на р. 
Беленска. Южната граница се изкачва по билото на Карабаир, рида Табиите 
и завършва при връх Тилилееца в рида Межденик (6�� m). Западната гра-
ница следи вододела между водосборните басейни на реките Блягорница и 
Твърдишка и достига връх Чумерна. В посочените граници водосборният 
басейн на река Беленска е 371 km2.

Река Беленска извира близо до връх Вратник и отначало тече на юг, след 
което приема посока изток-запад, като в нея се вливат десните £ притоци Но-
вачевска река, Голямата река, Боровдолска река и левите – Карадере, Дому-
дере и др., а после отново южна. В Шивачевската котловина в нея се влива 
р. Блягорница. Дължината на реката е 33,2 km. 

В тектонско отношение водосборният басейн попада в Междинните 
зони на Балканидите – и по-конкретно в Средногорската и Източнобалкан-
ската тектонски зони (Vange�ov, 2��6), като във втората попадат само част от 
горните течения на някои от притоците на реката. От Средногорската зона 
басейнът обхваща части от eдиницата Шипка-Сливен и Тунджанско-Топол-
нишката единица (фиг. 1).

Единицата Шипка-Сливен е представена по различен начин в двете кри-
ла на Белопаланския разлом. На запад от него основната £ част е изградена 
от Твърдишкия плутон, на север от него се разполагат скалите на триаска-
та система, а по южните склонове на Елено-Твърдишка Стара планина са 
запазени фрагменти от палеозойската рамка на плутона (според различни 
твърдения Шивачевски комплекс или Берковска група на диабаз-филитоид-
ния комплекс – ДФК). Фрагменти от тези взаимоотношения, които включват 
и пермски скали се установяват и северно от с. Бяла паланка.  Източно от 
Белопаланския разлом единицата е изградена главно от пермски и триаски 
скали, в северната част и горнокредни скали в южната ((Кънчев, 1995; Гео-
ложката карта на България в М 1:1�� ��� – картен лист Сливен, 1995). Тун-
джанско-Тополнишката единица се разкрива само в най-южните части на 
водосборния басейн – в ридовете Табиите, Карабаир и малките възвишения 
югозападно от с. Сборище. Тя е представена основно от високостепенни 
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метаморфити и внедрените в тях гранити от домезозойската подложка на 
Средногорието (фиг. 2). Задбалканският дълбочинен разлом, който не може 
да се приеме като самостоятелна структура, също се установява в изследва-
ния водосборен басейн. 

Голямо влияние при формирането на релефа на водосборния басейн оказ-
ва и постколизионната екстензионна тектоника, свързана с образуването на 
наложените понижения в приабонско и неоген-кватернерно време. С два от 
тях – Беленският (приабонски) и Твърдишко-Шивачевският (плио-плейсто-
ценски, но развит върху по-стар приабонски) е свързана и еволюцията на во-
досборния басейн на р. Беленска. С Беленския басейн е свързана основна-
та речна мрежа на р. Беленска, а с Шивачевската част на неогенския басейн 
– притокът £ р. Блягорница. 

Фиг. 1. 
Fig. 1.
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МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Морфометричният анализ на  водосборния басейн на р. Беленска е извър-
шен по топографска карта в М 1:1�� ��� и включва определянето на някои 
линейни и площни параметри и параметри на релефа. 

Избраните за целта на изследването линейни параметри са ранговете на 
ерозионно-долинната мрежа (�), бифуркационният индекс (R�) и средното 
бифуркационно отношение (R�m), дължината на потоците (L�), средната 
дължина на потоците (Lsm) и индексът на средната дължина на потоците 
(RL). От площните параметри са определени гъстотата (Dd) и честотата (Fs) 
на ерозионно-долинната мрежа, коефициентът на концентричност (R��) и ко-
ефициентът на удължение (Re) на водосборния басейн. От параметрите на 
релефа е анализирано до известна степен единствено неговото вертикално-
то разчленение.

Фиг. 2. 
Fig. 2.



3�3

Ранговете на ерозионно-долинната мрежа са определени като е из-
ползвана методиката на Хортън, (Horton, 19�5), модифицирана от Стралер 
(Stra��er, 1952) и Философов (1959). Бифуркационният индекс (R�) е опре-
делен като е разделен броят на потоците от даден ранг � на броя на потоците 
от следващия по-висок ранг �+1: R�=N�/N�+1 (S����mm, 1956). Изчислен е 
и средният бифуркационен индекс (R�m). Дължината на потоците от даден 
ранг (L�) е определена чрез съответни измервания. Средната дължина на 
потоците (Lsm) е изчислена по формулата Lsm=L�/N�, където N� е броят 
на потоците от съответния ранг. За да се изчисли индексът на дължината на 
потоците е използвана формулата RL=L�/L� – 1. Гъстотата на ерозионно-до-
линната мрежа (Dd) е определена като е разделена общата дължина на пото-
ците на площта на водосборния басейн  по формулата Dd=L�/A, а честотата 
на потоците (Fs) – като е разделен общият брой на потоците на площта на 
водосборния басейн: Fs=N�/A (Horton, 1932). 

Коефициентът на концентричност (R��) е получен по формулата 
R��=�πA/P2, като сравнява формата на водосборния басейн с кръг със същия пе-
риметър като него. Коефициентът на удължение, който описва формата на во-
досборния чрез  диаметъра на кръг със същата площ, е изчислен по формулата 
Re = 2 )/( πA  /L� (S����mm, 1956).   

Вертикалното разчленение на релефа (Hv) е определено като разлика 
между максималната и минималната надморска височина.

МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН
НА РЕКА БЕЛЕНСКА

Във водосборния басейн на р. Беленска са определени 5�9 потока от пър-
ви ранг, 1�1 от втори, 2� от трети, 6 от  четвърти и 1 от пети (Фиг. 3). Броят 
на талвезите от първи ранг е 81,1 % от броя на всички потоци – 677. Общата 
дължина на талвезите от първи ранг е ��1, 75 km, а средната – �,75 km. Тал-
везите от втори ранг са 1�,9 % с обща дължина 95, 95 km и средна дължина 
�,95 km. Притоците на река Беленска от трети ранг са 2,9 %, като общата им 
дължина е 19, 5 km, а средната �,98 km. Долините от четвърти ранг са 1 % с 
обща дължина �5,9 km и средна дължина 7,65 km. Дължината на реката от 
пети ранг е 25,� km, т.е. само �,1 %. 95 % от общия брой на потоците са от 
първи и втори ранг. С нарастване на ранга на потоците се увеличава средната 
им дължина (табл. 1). 
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Таблица 1
Линейни параметри на водосборния басейн на р. Беленска

№ Ранг на 
потоците 

(�)

Брой на 
потоците 

(N�)

Бифурка-
ционен индекс 

(R�) 

Дължина 
на пото-
ците в 

km (L�)

Средна 
дължина на 
потоците в 
km (Lsm)

Индекс на
дължината 

на потоците 
(RL)

� I 5�9 - ��1, 75 �,75 �,2�

2 II 1�1 5,�� 95, 95 �,95 �,2�

3 III 2� 5,�5 19, 5 �,98 2,35

� IV 6 3,33 �5,9 7,65 �,55

5 V � 6,� 25,� -

∑= 677 R�m = �,96

Фиг. 3. 
Fig. 3.



3�5

Във водосборния басейн на река Беленска R�I-II=5,��, R�II-III=5,�5,  
R�III-IV=3,33 и  R�IV-V=6. Обикновено бифуркационният индекс е от 2 до 5, и е по-
голям за районите, където доминира геоложки контрол (Stra��er, 1957). Сред-
ният бифуркационен индекс е R�m=�,96, което подчертава до известна степен 
влиянието на тектониката върху формирането на ерозионно-долинната мрежа.

Гъстотата на ерозионно-долинната мрежа е определена върху работна 
основа, като е използвана планквадратната мрежа на картата. Върху тази ос-
нова получените стойности са нанесени в центровете на съответните квадра-
ти, след което е извършено континуално представяне на информацията чрез 
псевдоизолинии. Най-ниските стойности на гъстотата на ерозионно-долинна-
та мрежа (под �,5 km/km2) са характерни за Шивачевската котловина, където 
денивелацията е по-малка и склоновете са по-полегати, както и за заравнени-
те била. Големите стойности (над �,� km/km2) са привързани към районите, в 
които преобладават потоци от ниските рангове, което е свързано предимно с 
климатичните условия и скалния субстрат. 

Честотата (Fs) на потоците във водосборния басейн на река Беленска е 1,8 
и е сравнително малка. Коефициентът на концентричност (R��) е �,61 и до-
казва сравнително овалната форма на водосборния басейн. Коефициентът на 
удължение (Re) е �, 38 и е индикатор за тектонските особености на водосбор-
ния басейн. Вертикалното разчленение на релефа е определено върху работна 
основа като е използвана планквадратната на картата. Най-ниските стойности 
на вертикалното разчленение (под 5� m/km2) преобладават в котловината и в 
местата с малки наклони на склоновете, а най-високите (над ��� m/km2) – в 
районите с дълбоко всечени долини, планински релеф и големи наклони на 
склоновете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статията са анализирани само някои от морфометричните параметри на 
водосборния басейн на река Беленска.  Получените статистически показатели 
поставят основата за количествено описание на неговата морфология. 

Проученият водосборен басейн попада в тектонски възел на големи ге-
оложки структури. Определените морфометрични параметри отразяват нео-
тектониката, геоложкия строеж, релефа, съвременните екзогенни процеси и 
други фактори. 

По-подробен морфометричен анализ на водосборния басейн на река Бе-
ленска следва да се извърши с помощта на по-едромащабни карти – например 
с М 1: 25 ��� и М 1: 5� ���.
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Mao Yancheng. SPATIAL-TEMPORAL ANALYSIS AND STATISTIC ON PRECIPITA-
TION VARIA�ILITY IN HEIHE RIVER �ASIN FROM 197�’S TO 2��5

St�d�� on �re��i�itation �attern is one o�� main t�emes in t�e fie�d o�� resear���ing g�o�a� 
���ange, it is a�so t�e vita� im�ortan��e o�� e��o�og�� and so��iet�� in arid area. T�e st�d�� is �ased 
on t�e �ong �eriod �eat�er data, o�served ��� 13 nationa� �eat�er s�rve�� stations in Hei�e 
River �asin, �sing s�atia�-tem�ora� ana���sis, Kriging inter�o�ation and statisti�� met�ods to 
i���strate t�e �ong term s�atia�-tem�ora� �re��i�itation �attern and demonstrate t�e tenden���� in 
�re��i�itation in t�e st�d�� area. Res��ts indi��ate t�at �re��i�itation in mo�ntain regions is m���� 
stronger t�an ��ain regions; ann�a� d��nami�� o�� �re��i�itation in mo�ntain regions �as no ���ear 
os��i��ation, ��t t�ere are ann�a� fl���t�ations �it� sma�� q�antit�� amo�nt in ��ain region. 

Key words: Pre��i�itation, s�atia�-tem�ora� ana���sis, inter�o�ation, arid area, Hei�e River 
�asin

Мао Йънчен. ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА ВАРИАБИЛНОСТ С ГИС МЕ-
ТОДИ НА ВАЛЕЖ В БАСЕЙНА НА Р. ХЕЙХЕ В ПЕРИОДА 1978–2��5 Г.

Изследването на характера на разпределението на валежите е една от главните теми 
в областта на глобалните промени. Проучването се основава на данни от дългосрочни 
наблюдения в 13 станции от Националната метеорологична мрежа на Китай, попадащи в 
обхвата на басейна на р. Хейхе. Използвани са пространствено-времеви анализ, Кригинг-
интерполация и статистически методи за илюстриране на тенденцията в разпределението 
на валежите в пространството и времето в изследваната територия. Резултатите показват, 
че количеството на валежите е повече в планинските, отколкото в равнинните части; в 
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планинските райони не се установавят ясни колебания в динамиката на годишните вале-
жи, докато за равнинните части съществуват такива флуктуации, но с малки количества. 

Ключови думи: валежи, пространствено-времеви анализ, интерполация, аридни об-
ласти, басейн на река Хейхе

INTRODUCTION

One o�� t�e most im�ortant im�a��ts on so��iet�� o�� ���t�re ���imati�� ���anges �i�� �e 
���anges in regiona� �ater avai�a�i�it��(Linderson, 2��3). IPCC ��ontends t�at g�o�a� 
�arming is res�onsi��e ��or ��a�sing greater varia�i�it�� in �re��i�itation, �eading more 
dro�g�ts and floods. Pre��i�itation is t�e main reso�r��es o�� agri����t�re in arid area, and 
infl�en��es t�e d��nami�� o�� nat�ra� e��os��stem t�ro�g� d��nami�� o�� �iomass and soi� �ater 
distri��tion(Li�, X�, Z�ang, Tian, Gao) (La�orte, D����esne, �et�e�, 2��2; �e�t�in, 
et a�., 2��3). Rain��a�� is a�so a major ��a��tor in agri����t�re and e��o�og��, and in re��ent��� 
��ears interests �as in��reased in �earning a�o�t �re��i�itation varia�i�it��(Rodrig�e�-
P�e��a, 1998). P�ent�� o�� resear���es ��ond���ted in di����erent fie�ds, H�ang(Y�-Li H�ang, 
2���) ��ond���ted a series o�� st�dies on e����e��t o�� �re��i�itation varia�i�it�� in soi� and 
risk assessment. Ak�tar st�died t�e re�ations�i� �et�een rain��a�� and ma�aria in �est 
Rajast�an(Ak�tar, M��Mi���ae�, 1996). Harvard �niversit�� resear��� team st�dies s�o� 
rain��a�� varia�i�it�� a�ong �it� s�n varia�i�it�� a�so a����e��t ��orest ��ar�on ��take. Land 
�se and �and ��over ���ange are a�so infl�en��ed ��� rain��a�� varia�i�it��, es�e��ia���� in arid 
area, ��ere t�e vegetation gro�t� most��� is determined ��� t�e amo�nt o�� �re��i�itation. 
Pre��i�itation varia�i�it��, in t�rn, �otentia���� a����e��ted ��� �and �se and �and ��over 
���ange(H�qiang Z�ang, 2��9). T�e st�d�� is aim to i���strate and demonstrate t�e 
�re��i�itation varia�i�it�� over t�e �ast ��o���e o�� de��ades in Hei�e River �asin, as �e�� 
as to make ���ear t�e tenden���� o�� rain��a�� s�atia���� and tem�ora����. 

STUDY AREA 

T�e Hei�e River �asin (98º–1�1º3�’E, and 38º–�2ºN), t�e se��ond �igger 
in�and river �asin in t�e arid �one o�� nort��estern C�ina (Fig. 1), is �o��ated in 
t�e midd�e se��tion o�� t�e Hexi Corridor Region�, Gans� Provin��e, �it� an area o�� 
a��roximate��� 1.3 x 1�5 km2. Its ���er rea���es so�r��e ��rom t�e �o�ndar�� distri��t 
o�� Gans� and Qing�ai, and its �o�er rea���es end at t�e desert in t�e �estern �art o�� 
Inner Mongo�ia. Administrative���, t�e �asin in����des a ��o�nt�� o�� Qing�ai Provin��e 
�o��ated in t�e ���er rea���es o�� t�e Hei�e River �asin; a ��it�� and ��o�nties o�� Gans� 
Provin��e, a�� o�� ��i��� �ie in t�e midd�e rea���es; and a ��o�nt�� (�it�in t�e Ejina 
Oasis �o��ated in t�e �o�er rea���es o�� t�e �asin) in Inner Mongo�ia (GAO, 1991). 
Geogra��i��a����, t�ere are t�ree major di����erentia� geomor��o�ogi�� �nits. From 
so�t� to nort�, t�e�� are as ��o��o�s (Fig. 2). 

� Hexi Corridor, He Xi Zo� Lang in C�inese is a�ias o�� Hei�e river �asin.
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Fig. 1. Lo��ation o�� st�d�� area

T�e so�t�ern Qi�ian Mo�ntains region – t�e ���er rea���es o�� Hei�e River 
�asin, a ��a��e o�� �ater reso�r��e ��ormation, strong drainage, and �ater retention 
�ones ��ere s�r��a��e �ater and gro�nd�ater are trans��ormed. T�e midd�e Hexi 
Corridor  ��om�osed o�� t�e a���via�-di��via� ��an �one o�� strong gro�nd�ater see�age 
and t�e fine, eart��� ��ain ��om�rising t�e gro�nd�ater over-flo� �one, is main��� 
�o��ated in t�e midd�e rea���es. T�e nort�ern A�xa ��atea�2 is t�e gro�nd�ater 
drainage or eva�oration �one and �e�ongs to t�e �o�er rea���es o�� t�e �asin. T�e 
�ater so�r��e area main��� ��ormat on its ���er and midd�e �ones, �it� an e�evation 
ranging ��rom 2��� to 55�� m a�ove sea �eve� and a mean ann�a� �re��i�itation 
in��reasing ��rom a�o�t 25� mm in t�e �o�-mo�ntaino�s �ones to a�o�t 5�� mm in 
t�e �ig�-mo�ntain �one. T�e midd�e se��tion o�� t�e Hexi Corridor Region, �o��ated 
�et�een in t�e Qi�ian Mo�ntains and t�e �eis�an Mo�ntains, �as an e�evation 
��rom 2��� to 1��� m a�ove sea �eve�; t�e mean ann�a� �re��i�itation ranges ��rom 

2A�ax P�atea�, C�inese (Pin��in) A�as�an Gao���an, ��onventiona� A�a S�an Desert, so�t�ernmost 
�ortion o�� t�e Go�i (desert), o��������ing a�o�t 1,���,��� sq�are km in nort�-��entra� C�ina. Covering t�e 
�estern �ortions o�� t�e Inner Mongo�ia A�tonomo�s Region and t�e nort�ern �art o�� Gans� �rovin��e, 
it is �o�nded ��� t�e H�ang He (Ye��o� River) and He�an Mo�ntains on t�e east and so�t�east, ��� t�e 
Qi�ian Mo�ntains on t�e so�t� and so�t��est, ��� t�e nort�ern rea���es o�� t�e Hei�e River on t�e �est 
(A�ax. P�atea�., 2�11).
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25� mm in t�e so�t� o�� t�e Hei�e River �asin to �ess t�an 1�� mm in t�e nort�. 
T�e nort�ern A�xa �ig� ��ain �as main��� ��overed ��� �are Go�i Desert, �it� a 
mean e�evation o�� a�o�t 1��� m and a mean ann�a� �re��i�itation o�� �ess t�an 5� 
mm (S�an��ong, Fang, 2��6). 

Fig. 2. dimension mode� o�� Hei�e River �asin

METHODS AND DATA RESOURCES

Dai��� �re��i�itation data ��or 13 stations ��overing Hei�e River �asin are 
�sed. T�e data set �as re��eived ��rom t�e Nationa� Meteoro�ogi��a� O��fi��e and 
��overed t�e �eriod 1978-2��5. A�� �re��i�itation amo�nts �ave �een ���e��ked and 
��a�����ated man�a����. To ex��ore ���ara��teristi��s and ��eat�re o�� t�e distri��tion 
o�� �re��i�itation, t�e ordinar�� Kriging inter�o�ation and s�atia�-tem�ora� ana���sis 
and statisti�� met�od �as �sed. Kriging is s��non��mo�s �it� o�tima� �redi��tion. 
It’s a met�od o�� inter�o�ation ��i��� �redi��ts �nkno�n va��es ��rom data o�served 
at �o��ations. T�is met�od �ses variogram to ex�ress t�e s�atia� variation, and 
it minimi�es t�e error o�� t�e �redi��ted va��es ��i��� are estimated ��� s�atia� 
distri��tion o�� t�e �redi��ted va��es.

CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 

To�g� t�e s�atia� ana���sis o�� �re��i�itation in Hei�e River �asin (Fig. 3), �e 
���ari���� t�at t�e s�atia� distri��tion ���ear��� demonstrate t�e ���ange o�� �re��i�itation 
��rom 1978 to 2��5.
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Fig. 3. Pre��i�itation S�atia�-tem�ora� varia�i�it��: From �e��t to rig�t ,��rom to� to do�n �it� ste�
o�� 5 ��ears – 1978, 1982, 1983, 1987, 1988, 1992, 1993, 1997, 1998, 2��3
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S�atia����, in mo�ntain region, t�e �re��i�itation is m���� stronger t�an ��ain 
area, t�e average �re��i�itation is aro�nd 3�� mm, �o�ever, t�e �re��i�itation in 
��ain region is aro�nd 9� mm, and t�e tenden���� ��an �e des��ri�ed as s�ar���� de���ine 
��rom mo�ntains to ��ains or ��rom so�t��est to nort�east. 

Tem�ora����, t�e ���ange o�� �re��i�itation in t�e mo�ntain region is not signifi��ant 
��rom 1978 to 2��5, in ��ain region t�ere are some ���ange �a��en �it�o�t an�� 
dis��i��ines. 

Kriging Inter�o�ation (Ordinar��) is a���ied in t�e st�d�� on �re��i�itation 
varia�i�it�� and t�eoreti��a���� demonstrates and examines t�e s�atia� distri��tion and 
d��nami�� o�� rain��a�� in Hei�e River �asin. 

A����wl���m��t�. T�e a�t�or is grate���� to asso��iate �ro��essor Anton Po�ov ��or �is �e������ 
��omments. 
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Трайче Митев. ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ
В статье дается оценка водных ресурсов Республики Македонии в период 1961–

2��5.  Были проанализированы основные принципы и особенности их пространственно-
го распределения и режима характеристики. Сделона попытка оценить влияние измене-
ния климата на водные ресурсы страны.

Ключевые слова. водные ресурсы, изменение климата, Республика Македония.

Тraiche Mitev. �ATER RESOURCES OF THE REPU�LIC OF MACEDONIA
T�e arti���e assesses t�e �ater reso�r��es o�� t�e Re����i�� o�� Ma��edonia ��or t�e �eriod 1961–

2��5. �ere ana����ed, T�e �asi�� �rin��i��es and ���ara��teristi��s in t�eir s�atia� distri��tion and 
regime ���ara��teristi��s. An attem�t to assess t�e im�a��t o�� ���imate ���ange on �ater reso�r��es 
o�� t�e ��o�ntr��.

Key words. �ater reso�r��es, ���imate ���ange, t�e Re����i�� o�� Ma��edonia.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Водните ресурси на Република Македония имат и ще имат все по-голямо 
значение за нейното икономическо развитие. Достъпът до чиста вода и не-
прекъснато водоснабдяване е от съществено значение за функционирането и 
развитието на редица стопански отрасли – енергетиката, индустрия, селското 
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и горско стопанство и др. Водните ресурси трябва да се управляват устой-
чиво за да се гарантира продължаването на икономическия просперитет на 
тези сектори. 

Един от основните въпроси е свързан именно с това – стремейки се към 
икономически растеж, разполага ли Република Македония с достатъчно во-
дни ресурси, за да го поддържа при запазване на добро състояние на нейните 
водни екосистеми?

Във връзка с това е и целта на настоящата статия, а именно – да оцени во-
дните ресурси на страната, техният режим, закономерностите и особеностите 
на тяхното разпространение.

Обект на изследване

Обект на изследване са водните ресурси на Република Македония. Те са 
представени от речни, подземни и езерни водни ресурси. Повърхностните 
води се оттичат към три отточни басейни: Егейски (р. Вардар и нейните 
притоци, р. Струмица и р. Циронска река и р. Левница – десни притоци на р. 
Струма), Адриатически (р. Черни Дрим) и Черноморски (Биначка Морава, 
която извира близо до северната граница с Република Сърбия). Разпростра-
нени са всички видове подземни води – грунтови, артезиански, карстови и 
минерални. Страната не е богата на езера, но са представени всички видо-
ве. От особено голямо значение за страната са Охридското, Преспанското и 
Дойранското езеро.

Използвана информация

Оценката на водните ресурси и характеристиката на речния режим на Ре-
публика Македония и на отделните водостопански райони е направена въз 
основа на данните за средномесечните и годишни  водните количества от 12 
ХМС за период 196�–2��5 г. на основните речни поречия – реките Вардар, 
Струмица и Черни Дрим.

В таблица 1. са представени основните хидрографски характеристики на 
ХМС.

Методи на изследване 

За коректното определяне на водните ресурси на Република Македо-
ния се прилагат следните групи методи: методи за анализ на изходната 
информация (еднородност и случайност на хидроложките съвкупности), 
методи за изследване на многогодишните изменения на речния отток (ме-
тод на пълзящите n- годишни периоди и тренд анализ) и методи за ислед-
ване на речния режим. 
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Таблица 1
Хидрографски характеристики на ХМС на основните поречия

Ta��e 1 
H��drogra��i�� ��eat�res o�� HMS o�� t�e main river

Река ХМС
Площ

Котa на 
извора 

Котa на 
влива-
нето Должина Ср. висина Ср. наклон

(km2) (mnm) (mnm) (km) (mnm) �%
Вардар ГЕВГЕЛИЯ 223�1,�� 683,5� �5,1� 299,3 813,�� �,127
Треска Св. Богородица 1886,�� 172�,�� 262,�� 132,3 1���,�� �,2�8
Пчина К. БАНА 279�,�� 16��,�� 227,�� 121,� 76�,�� �,155
Брегалница Убого �286�.� 169�,�� 138,�� 225 722 �.13

Црна река Р. Мост �526.�� 117�,�� 129,�� 228,� 863,�� �,1�9
р. Струмица НОВО СЕЛО 1363,�� 15��,�� 2��,�� 66,3 6�7,�� �,156
р. Црн Дрим ШПИЛЕ �225,�� / / / / /
р. Лепенец ВЛИВ 77�,�� 186�,�� 253,�� 7�,7 955,1 �,198
р. Елешка С. БРОД 866,3� 176�,�� 573,5� ��,9 98�,�� �,1��

Резултати

Видове природни води

Главните речни системи протичащи през територията на страната са тези на 
р. Вардар и нейните притоци, р. Черни Дрим и р. Струмица (Милевски, 2��9).

Река Вардар е най-дългата река (299,3 km на територията на страната) и 
с най-голям водосборен басейн (обхваща 8�% от територията на страната). 
Извира от карстов извор „Вруток“ в подножието на Шар планина. На тери-
торията на Македония приема редица притоци – десни са р. Треска, Тополка, 
Бабуна, Черна река, Бошава, и Конска река; леви са – Пена, Лепенец, Пчина, 
Брегалница и Анска река.

Река Брегалница е най-дългият приток на р. Вардар – 225 km. Извира от 
падините на Малашевските планини, а в р. Вардар се влива  под местността 
„Градско“. 

Река Пчина извира на територията на р. Македония в подножието на пла-
нината Билино. В северозападна посока навлиза на територията на р. Сърбия 
и отново навлиза на територията на Република Македония.

Река Черна река е най-дългия десен приток на р. Вардар – 2�6 km, а р. 
Треска (дълга 138 km) има красива каньоновидна долина.  

Река Черни Дрим (дълга 6� km) извира от Охридското езеро. Нейният 
по-голям десен приток е р. Радика, която се характеризира с една от най-жи-
вописните речни долини в Македония. Обхваща площ от 38�� km2 (включи-
телно Преспанско и Охридско езера). Водосборният басейн се характеризира 
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със ср. н. в. от 11�� m. На територията на Македония са построени два големи 
язовира (G�o�o���i��a and S�i�je), а на територията на Албания са построени 3 
язовира (Fier�e, Koman and Zadeje) – всички те се използват за производство 
на електроенергия (осигурява над 9�% от електроенергията на Албания)/.

Река Струмица (75 km) извира от най-южните падини на планината Плач-
ковица. Води началото си от сливането на реките Радовишка, Ораовица и Пла-
ваиа. Десен приток е р. Водочница, а ляв е р. Туриа. Водосборната £ площ е 
16�9 km2, или 6,� % от територията на страната. Непосредствено в р. Вардар 
се вливат малки реки – от Шар планина извират реките Лепенец, от масива 
Солунска Глава – Маркова Река, Кадина, Тополска и р. Бабуна. В долното те-
чение по-големи реки с директен отток в р. Вардар са рекие, които извират от 
планината Кожух – р. Бошова, р. Дошница, Петрова река, Серменска, Кованска 
и Конска река.

Река Клучка (Биначка Морава) е единствената река която извира на терито-
рията на Република Македония, близо до границата със Сърбия. Тя е приток на 
р. Морава, която чрез р. Дунав се влива в Черно море. От общата водосборна 
площ на реката (1�6 km2) на територията на страната попадат едва 19,5 км2. 

Поради факта, че територията на страната се характеризира с относител-
но голяма надморска височина, всички главни речни системи протичат и през 
съседните страни. Трансгранични речни басейни са: р. Черни Дрим, включи-
телно Охридското и Преспанското езеро (Македония, Албания и Гърция), р. 
Вардар (малка част от реките Лепенец и Пчина се вливат от територията на 
Сърбия Македония, Сърбия), р. Струмица (България и Гърция) и водосбор-
ния басейн на Дойранското езеро.

Подземните води са формирани в няколко типа водоносни скали – седи-
ментни, карстови и порово-пукнатини води (Stavi��, Рo�ovska, 2��9).

Подземни води формирани в седиментните скали са разпространени в 
района Пелагония, в алувиалните отложения на долното течение на р. Вардар 
и Гевгелийската долина, кватернерните и неогенските седименти на Доран-
ското езеро и в алувиалните отложения на р. Струмица. 

Водоносният хоризонт, формиран в кватернерните седименти на Пелаго-
нийският басейн, е изграден от глина, чакъл, пясък, пръст и други материали, с 
дебелина (�,5–3�) m и е разположен над неогенският езерен комплекс. Нивото 
на подземните води е разположено на дълбочина (�,8–3,�) m в централната част 
на басейна и на (5–1�) m при границите на басейна. Водоносността на пласта 
е (2–5) �/s. Напорният седиментен водоносен хоризонт, образуван от плиоцен-
ските отложения на Пелагонийския басейн, е изграден от глина, чакъл, пясък, 
пръст, въглерод, въглеродена глина и т. н. Дълбочината му е между (3��–16�) m 
и дебелина (5–3�) m. Водоносността му е между 2 and 1� �/s.

Седиментните безнапорни и напорни водоносни хоризонти са разположе-
ни и в алувиалните отложения в долното течение на р. Вардар, и в кватернер-
ните отложения на  Гевгелийската долина. Безнапорните водоносни пластове в 
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алувиалните отложения на р. Вардар са изградени от пясък и дребен чакъл, с 
дебелина около 12 m, стеснявайки се в тази част на долината, чийто склонове 
са изградени от слабо пропускливи диабаз-филитоидни формации. Кватернер-
ните седименти в Гевгелийската долина са изградени от пясък, дребнозърнест 
чакълести седименти с дебелина над 6� m с висока водопропускливост (коефи-
циент на филтрация 1–2 ��m/s). Нивото на подземните води е разположено близо 
до земната повърхност (2–3) m. Според досегашните проучвания водоносност-
та на пласта е (��–5�) �/s. Напорният водоносен седиментен пласт, формиран в 
плиоценските седименти, е напълно покрит с кватернерни отложения. Те са из-
градени от редуващи се глина, чакъл, пясък и други материали, в които преоб-
ладава глинестата компонента. Тези седименти са с малка водопропускливост 
и съответно незначителни запаси на подземни води.

Седиментните водоносни пластове, формирани в кватернерните и неоген-
ските седименти, разположени в района на Дойранското езеро, са напорни и 
безнапорни. Ненапорните пластове в кватернерните отложения са формирани 
от няколко водопропускливи и водонепропускливи пласта от пясъчни чакъли. 
Напорните пластове в кватернерните и неогенските седименти са разположе-
ни в района на (Aсанли, Кърничани, Фурка и др.). Това са плитко залягащи 
подземни води с водоносност повече от 2� �/s.

Седиментните водоносни пластове, формирани в алувиалните отложения 
на р. Срумица и в кватернерните седименти в източната част на долината, са 
няколко на брой и са изградени от пясък и чакъл, с водоносност 1� �/s.

Карстовите подземни води са разпространени в мраморите в района на 
Дойранското езеро, в карстовите скали на планините Нидже и Koжув, карсто-
вите скали в района на Делчево, в планината Галиция и др.

Карстовите води в района на Дойранското езеро са разположени между 
селата Aсанли и Владая, както и между Tатарли и Meсциста, формирани в 
силно окарстени скали, които завършват към слабо пропускливите старопале-
озойски шисти. Карстовите басейни се дренират от кладенци с дълбочина 1�� 
m, с изключително променлив дебит – от няколко до няколко десетки �/s.

В палеозойските шисти и доломити на планините Нидже и Koжув са фор-
мирани карстови води, които се дренират чрез извори с вариращ дебит от 
няколко до 1�� �/s.

Карстови басейни са формирани и в изолирани водопропускливи мезо-
зойски варовици, разположени североизточно от Делчево. Дренират се от из-
вори с много променлив дебит – от няколко до 1�� �/s.

Карстови води са формирани и в планината Галиция – в триаски окар-
стени варовици, разположени върху палеозойски метаморфити. Планински-
ят масив е разположен между Охридското и Преспанското езеро. Карстовите 
басейни съдържат значителни количества карстови води и чрез тях се осъ-
ществява  директната хидравлична връзка между двете езера. Дренирането се 
осъществява чрез повърхностни и подземни карстови извори.  
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Порово-пукнатинните води са разпространени в планинските масиви Се-
лецка и �a�a и в източната част на планината Koзяк. Формирани са в плит-
ките пукнатини на палеозойските гранити, шисти, гнайси и др. видове скали. 
Подхранват се от валежите или от други водоносни пластове и се дренират 
чрез малки извори с дебит, по-малък от 1 �/s.

Пукнатинни води са формирани и в планините Oгражден, Maлешево, Го-
лак и Oсогово в плитки пукнатини на палеозойските гнайси, шисти, гранити и 
др. видове скали. Подхранват се от валежите и от други водоносни хоризонти 
и се дренират от извори с малък дебит.

Пукнатинни води се формират и в напуканите палеозойски скали на Гер-
ман, Koзяк, Скопска Черна гора, представени от гнайси, шисти и др., с дебит 
по-малък от 1 � /s. 

В източната част на планината Зеден в плитките пукнатини, образувани 
в серпентините, се образуват пукнатинни води, които се дренират от извори с 
дебит по-голям от 1 �/s.

Подземните води са разпространени предимно в речните долини и кар-
стовите райони в източната част на страната. 

Общите статични, експлоатационни запаси на ненапорните води и статич-
ните запаси на артезианските води в основните речни долини са представени 
в табл. 2. Трябва да се отбележи, че след 1975 г. хидрогеоложките изследвания 
са локални и свързани с експлоатационни нужди. Поради това представените 
експлоатационни запаси на ненапорните води са ориентировъчни. 

Таблица 2
Статични запаси на подземните води в главни речни долини

Ta��e 2
 Stati�� gro�nd�ater s����ies in major river va��e��s

Река Общи
статични запаси,

106 mm3

Експлоатационни
ресурси, l/sec* 

/грунтови води/

Статични запаси, 
106 mm3,

/артезиански води/
Полог – горен Вардар 193 317
Скопие - Вардар 925 1.75�-2.��� 311
Куманово- Пчина 675 8�-1��
Крива Паланка- Пчина 11� 75
Берово-Печево-Брегалница 36� 12�
Овче поле-Брегалница 256 35�
Струмица-Струмица 85� 85�
Гевгелиа-Валандово – Вардар 3�2 52�
Пелагония-Черна река 6 1�5 18�
Охрид-Струга-Сатеска 161 72
Кисево-Треска 158
Прилепско поле 75
Битолско поле 96

* Тези резерви са изчислени на база на капацитета на съществуващите структури за добив 
и пиезометри, използвани за местни изследвания.
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Карстовите подземни води са разположени в източната част на странаната. 
Те са основен източник за водоснабдяване. Основните райони с карстови води 
и техните запаси са представени в табл. 3.

                                                               Таблица 3
Динамични запаси на карстови води

                                                          Ta��e 3
D��nami�� re�erves o�� karst �ater

Район Динамични запаси
1�6, m3/��ear

Зеден 53,2

Сувогорски 93,7

Студенчица 52,8

В басейна на р. Треска 665,6

Козов (Хума и др.) 5

Козов (Лукар) 25

Валандово -Дойран 2�

Галиция 5��

Република Македония не е богата на езера, но са представени всички ви-
дове езера. С особено голямо значение за страната са трите тектонски езера 
– Охридско, Преспанско и Дойранско.

Основните хидрографски характеристики на трите езера са представени 
в табл.�.

Таблица �
Основни хидрографски характеристики на езерата

Ta��e �
Main ���drogra��i�� ��eat�res o�� t�e �akes

Езеро Водосборен 
басейн

km2

Площ
km2

Ср.н.в
m

Дължина
km

Ширина
km

Ср.
дълбочина

m

Максимална 
дълбочина,

m
Охридско 2 3�� 3�8,8 693 29,5 11,2–1�,7 16� 285
Преспанско 1 ��6 27�,� 85� 52,�
Дойранско 271,8 �3,� 1�8 8,9 7,1 1�

Охридското езеро е най-голямо и е разположено в западната част на страната. 
Същевременно то е и най-старото езеро в света (2–3 млн. години). Оттича се от р. 
Черни Дрим (регулиран отток при гр. Струга е 22 m3/s в зависимост от нужждите 
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на ВЕЦ). Голяма част от неговия растителен и животински представители са ен-
демични видове (напр. 1� от 17 вида риби). Редица малки реки се вливат в езерото 
(Козелска, Сатеска, и др.), с общо водно количество 1�,�7 m3/s. Значителен е и 
подземния приток – около 1�,26 m3/s, като голяма част от общия приток в езерото 
се формира от изворите, разположени в южната част на езерото.

Преспанското езеро е олиготрофно планинско езеро, съставено от Голя-
мо и Малко Преспа езеро, които са отделени чрез провлак. Оттича се в Охрид-
ското езеро чрез силно карстифицирани планини.

Дойранското езеро е разположено в югоизточната част на страната, само 
на 1�� km от гр. Солун. То се оттича чрез р. Вардар.

И трите езера са трансгранични, като разпределението на тяхната площ 
по държави е представено в табл.5.

Таблица 5
Площ на езерата  и разпределението й по държави

Ta��е 5
Area t�e �akes and its distri��tion ��� ��o�ntr��

Езеро Обща площ
Разпределение по държави

Р. Македония Р. Албания Р. Гърция

Охридско 3�8,8 229,9 118,9

Преспанско 27�,� 176,8 �9,� �7,8

Дойранско �3,� 27,� 15,6

Водни ресурси

Коректната оценка на водните ресурси е в основата на доброто им упра-
вление и съответно ефективно използване. В тази връзка от особено значение 
е оценката на представителността на използваните хидроложки съвкупности. 
Тази оценка включва изследване на еднородност и случайност на хидролож-
ките съвкупности и избор на изчислителен период.

Еднородност на хидроложките редици

Анализът на кумулативните криви на водните количества / показва, че 
при всички изследвани ХМС след 1981 г. се наблюдава отклонение в посоката 
на кумулативните кривите. Съгласно методите на изследване, отклонението 
от равномерното нарастване на водните количества във времето е указание за 
нарушение на еднородността на изследваните хидроложки редове. За оценка 
степента на изменение на водните количества след 1987 г. се налага статис-
тическа оценка на еднородността на използваните хидроложки съвкупности. 
Резултатите от прилагането на непараметричните статистически критерии са 
представени в табл.6.1, 6.2, 6.3 и те са както следва:  
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Таблица 6.1
Еднородност на максималния  многогодишен отток

Река

Стан-
ция Тест

Ниво на значимост Статистика Оценка
�.�5 �.�1 �.�5 �.�1

Вардар

Радуш
а

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,7928 Не не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,828 Не Не
Fis�er F test F<2,13 F<2,96 3,163 Не Не

Скопие

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,867 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,9 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 9,5�1 Не

Д
емир 

Капия

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,32 Не да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2.371 Не да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 3,�9 не не

Треска

М
акедон-

ски брод

� test -1,96<�<1.96 -2,576<�<2,576 1,�37� Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,��1 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,189 Не

П
чина

Катла-
новска 
баня

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 3,159 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 3,167 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,199 Не

Брегал-
ница

О
чи 

пале

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 �,531 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� �,525 Да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,378 Да

Брегал-
ница

Ш
тип

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,326 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,31 Да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,392 Да

Черна 
река

Д
оленци

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 3,�68 Не

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 3,�7 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,�75 Да
Черна 
река

Скочи 
вир

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,896 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,912 Не
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,�28 Не

Струмица

Суш
ево

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,9�3 Не

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 3,�32 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 7,588 Не

Струмица

Н
ово село

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,�98 Да

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,�57 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,172 Да

Радика

Бош
ков 

мост

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,236 Да

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,216 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,396 Да
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Таблица 6. 2
Еднородност на средномногогодишния речен отток

Река Станция Тест
Ниво на значимост Статис-

тика
Оценка

�,�5 �,�1 �,�5 �,�1

В
ардар

Радуш
а

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 �,33� Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� �,129 Не
Fis�er F test F<2,13 F<2,96 2,�8 да

С
копие

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 3,922 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 3,8� Не
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,�8 Да

Д
емир 

Капия

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,1977 Не да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,186 Не да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,726 Да да

Треска

М
аке-

донски 
брод

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,�2 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,99� Да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,3�� Да

П
чина

Катла-
новска 
баня

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 �,186 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� �,117 Не
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,222 Да

Брегалница
Брегалница

О
чи 

пале

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,977 Не да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,991 Да да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,56� Не да

Ш
тип

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,6187 Не не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,6�� Не да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,7�8 Да да

Черна река

Д
оленци

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,83� Не

St�dent T test -2.�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,82 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,578 Да
Черна река

С
кочи вир

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,1�7 Не

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,�9 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,637 Да

Струми-
ца Суш

ево

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 3,693 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 3,655 Не
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,�71 да

Струмица

Н
ово село

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,767 Да

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,76� Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,925 Да

Радика

Бош
ков мост

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,373 Не да

St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,375 Не да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 3,2�2 не не



323

Таблица 6.3
Еднородност на минималния многогодишен отток

Река

Станция

Тест
Ниво на значимост Статистика Оценка

�,�5 �,�1 �,�5 �,�1

В
ардар

Радуш
а

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,6192 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,616 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,927 Да

С
копие

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,972 Не Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,973 Да Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,�8 Да Да

Д
емир 

Капия

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,89 не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,8� не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,19� да

Треска

М
акедон-

ски брод

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,69�8 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,66� Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,257 Да

П
чина

Катланов-
ска баня

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 -�,�61 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� -�,�6 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,2 Да

Брегал-
ница

О
чи пале

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 -�,323 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� -�,313 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,229 Да

Брегал-
ница

Ш
тип

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 1,132 Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 1,137 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 2,3�5 Не
Черна 
река

Д
оленци

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 3,263 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 3,36 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 7,313 Не

Черна 
река

С
кочи 

вир � test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 -3,812 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� -3,572 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 3,856 Не

Струмица

Суш
ево

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,295 Не
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,33 Не

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 3,5�6 Не

Струмица

Н
ово 

село

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 �,2�� Да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� �,197 Да

Fis�er F test F<2,96 F<2,96 1,�33 Да

Радика

Бош
ков 

мост

� test -1,96<�<1,96 -2,576<�<2,576 2,153 Не да
St�dent T test -2,�2<t<2,�2 -2,7��<t<2,7�� 2,155 не да
Fis�er F test F<2,96 F<2,96 3.233 не не
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При ниво на значимост �,�5, статистически значими изменения за минимал-
ния, средногодишния и максимален многогодишен отток се доказват единствено 
за р. Вардар (ХМС Скопие) и р. Черна (ХМС Доленци и ХМС Скочивир). 

За ХМС Скопие на р. Вардар редицата от минималните годишни водни 
количества е еднородна, докато редиците на средногодишните и максимал-
ните годишни водни количества не са еднородни. Една от причините за не-
еднородността на хидроложките съвкупности може да бъде недостатъчната 
им дължина. Корекцията  на коритото на реката през Скопие и изграждането 
на диги за защита от наводнения може да бъде една от причините за липса-
та на хомогенност на максималните годишни водни количества. Физически 
фактори, които могат да имат влияние върху водния режим в речния басейн, 
следва да се анализират. С цел да бъдат открити причините за това наруше-
ние в еднородността на редиците от средногодишни стойности на водните 
количества, се извърши анализ на хомогенността на месечните, сезонните 
и  средногодишните валежи и температура на въздуха. Според Trajanovska, 
Kaevski и др. (2���) анализът на месечните, сезонните и годишните валежни 
суми и температури на въздуха за метеорологичната станция Скопие, за пе-
риода 1926–2��3 г. показва, че влажни години са се проявявали през периода 
193�–19�5 през 1965–198�. Намаляването на валежите се наблюдава от 1986 
г., докато нарастването им се наблюдава от 2��� г. Анализът на сезонните ва-
лежи за тази станция показва, че редиците са хомогенни. Анализът на темпе-
ратурата на въздуха показва, че се наблюдават циклични периоди. Студените 
периоди са от 193� до 19�5 г. и от 1965 до 1982 г., със най-студена година 19�� 
г., докато 199� г. е най-топлата година през ХХ в. Анализът на сезонните тем-
ператури показва, че зимните температури са хомогенни, докато останалите 
сезонни температури – пролетните, летните и есенни температури на въздуха 
не са хомогенни. Въпреки че има доказателства за нехомогеност на редиците 
на метеорологичните елементи, категоричен извод за климатични промени не 
може да бъде направен.

За да се изяснят причините за нарушаване на еднородността на хидро-
ложките редове, на ХМС Скочивир и Доленци на река Черна се анализира 
хомогенността на сериите на валежите и температурите на метеорологична 
станция Битоля (Trajanovska и др., 2���). Според това изследване колебани-
ята на валежите на станция Битоля са идентични с колебанията на станция 
Скопие. Редиците на сезонните валежи са хомогенни с изключение на есенни-
те валежи. Колебанията на температурата на въздуха са идентични с тези на 
станция Скопие, със хомогенни серии през зимата и пролетта и нехомогенни 
през лятото и есента.

Влиянието на антропогенната дейност върху речния отток в басейна на 
р. Черна е изследвано от Атанас Угрински (2�1�). Според него основната 
причина за намаляване на водните количества в ХМС Новаци, Скочивир и 
Расимбегов мост е влиянието на ХМС „Стрежево“. Това е една от най-добре 
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организираните водостопански системи в Република Македония, изградена 
през 198� г. Водите на системата са предназначени за напояване / на около 
2� 2�� проектирани �a, но реално напояваните площи са около 8��� �a, и то 
само през вегетационният период. Нормата за напояване е около 3,5 �/s/�a или 
5 5�� m3/�a. Това означава, че загубите на вода за напояване се изчисляват на 
около 1,� m3/s/ до ��,1�6 m3. Но освен за напояване водите на системата се из-
ползват за водоснабдяване и за технологични нужди за РЕК „Битоля“ (12,1�6 
m3 технологична вода). За водоснабдяване на гр. Битоля и околните села се 
използват 22,1�6 m3. Или общо за напояване, питейно-битово и промишлено 
водоснабдяване се използват 79,1�6 m3. Същевременно тренд-анализа на сред-
ногодишните валежи показва, че е налице статистически незначима тенден-
ция на намаляване на валежите. Следователно причината за нарушаване на 
еднородността на хидроложките редици е влиянието на ХМС „Стрежево“.

В резултат на статистическият анализ се приема, че като изчислителен за 
определяне на водните ресурси може да бъде използван целия период с нали-
чие на хидроложка информация 1961–2��5 г. 

Избор на изчислителен период

За оценка на речните водни ресурси на Македония е избран изчислителен 
период 1961–2��5 г. Приема се, че този период е репрезентативен и може да 
даде точна оценка на водните ресурси на страната. Съображенията за избора 
на този период са свързани с цикличните колебания на речния отток (фиг.1).

Интегрална крива на разликите - р.Черна, ХМС Расимбегов 
мост
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Фиг. 1. Интегрална крива на разликите
Fig. 1. Integra� ���rve

Както се вижда от фигурата, избраният изчислителен период включва два 
пълни цикли на водност:
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І цикъл на водност: 1961–1978 г;
ІІ цикъл на водност 1978–2��5 г.
Независимо от това, че от 2��2 г. се наблюдава известно увеличение на 

годишния отток, то средната многогодишна стойност за периода 1961–2��5 г. 
се различава незначително със средната многогодишна стойност за периода 
1961–2��2 г.

Водни ресурси

Водните ресурси на страната се оценяват на 5,78.1�9 m3, като голяма част 
от тях се формират от валежите. 

Водните ресурси на основните водосборни басейни и общо на страната за 
периода 1961–2��5 г. Са представени в табл. 7.

Таблица 77
Водни ресурси на основните речни басейни за периода 1961–2005 г.

Ta��e 7
�ater reso�r��es o�� t�e main �aters�ed ��or t�e �eriod 1961–2��5

m3/s .1�9m3

Вардар-Гевгелия 132,8 4,19
Треска- Св.Богородица 23,2 �,73
Пчиньа-К.Баньа 11,� �,35
Брегалница – Убого 13,8 �,�3
Черна река – Р.Мост 2�,1 �,76
Струмица- Ново село 3,89 0,11
Черни Дрим-Шпилье 43,80 1,38
Циронска и Левница/граница с Р. България 1,13 �,�35
Козедолска, Лесничка, МалаГраница с Р. Сърбия 1,3 �,��
Биначка Морава/граница с Р.Сърбия �,275 �,��6
Общо изнесени водни количества 183,25 5,78

Притокът на речни води от съседните територии се оценява на 26,535 m3/s 
или �,837.1�9 m3. Притокът по отделни поречия е представен в табл. 8.

Съпоставката на притока на водни ресурси от съседните територии 
(�,837.1�9 m/3) и напусналите водни ресурси от територията на страната 
(5,78.1�9 m3) показва, че 85,5% от водните ресурси се формират на територи-
ята на страната. 

Подземните водни ресурси на страната се оценяват въз основа на дебита 
на � �1� извори (с общ дебит 31,�3 m3/s), които съставляват воден обем от 
991,9� .1�6 m3/год. Трябва да се отбележи, че само три големи извора са разпо-
ложени в средното течение на р. Вардар, докато всички останали са съсредо-
точени в западната част на страната. С други думи източната част на страната, 
където са районите с активно развито земеделие, са бедни на водни ресурси.
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                                                                                        Таблица 8
Приток на речни води от съседни територии

                                                                                             Ta��e 8
Inflo� o�� river �aters ��rom neig��oring territories

Река-пункт m3/s .1�9m3

Лепенец - устие 7,99 �,2�9
Елешка- С.Брод �,�1 �,138
Пчина -с.Пелинце �,39 �,135
регион Преспа - извори на Черни Дрим 6,65 �,2�8
регион Преспа - Тушемиште 3,13 �,�97
Общо 26,535 0,837

Езерните водни ресурси се формират предимно от трите големи езера 
– Охридско, Преспанско и Дойранско, които формират общ воден обем от 
55,8.1�9 m3 (табл. 9).

                                            Таблица 9
Езерни водни ресурси

                                                 Ta��e 9
Lake �ater reso�r��es

Езеро Обем, 1�6 mm3

Охридско 5� 683 �3�
Преспанско � 775 ���
Дойранско �27 ���

На територията на страната са изградени и 19 големи и над 1�� малки 
язовири, които имат общ обем 1, 85� млн. m3.

На основата на трите  водосборни басейни (Вардар, Черни Дрим и Стру-
мица), територията на страната е разделена на 15 водостопански района. На 
табл. 6� са представени водните ресурси на отделните водостопански райони 
за средна (5�% обезпеченост), суха (75% обезпеченост) и много суха година 
(98% обезпеченост) години. (Табл. 1�).

Анализът на водните ресурси на страната по водостопански райони и раз-
лични по водност години показва, че водните ресурси са изключително не-
равномерно разпределени по територията на страната. В източната и югоиз-
точната част, където е разположено земеделското производство (в границите 
на водостопанските райони Пчина, Средна и Долна Брегалница и Струмица) 
водните ресурси са най-малки. При сухи и много сухи години те намаляват 
повече от два пъти в сравнение със средни по водност години. И като се вземе 
предвид факта, че това са райони на земеделско производство с експортна на-
соченост, може да се направи извода, че водните ресурси могат да се окажат 
лимитиращ фактор за неговото развитие, както и големите нужди от напоява-
не и развитие на мелиоративната инфраструктура в тази част на страната.
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Таблица 1� 1�
Водни ресурси по водостопански райони, 1961–2005

Ta��e 1�
�ater reso�r��es in �ater management regions, 1961–2��5

Река Водостопански
район

5�% 
обезпече-
ност

5�%
обезпече-
ност

75% 75% 98% 98%

m3/s ,1�6 
m3/год. m3/s ,1�6 

m3/год. m3/s ,1�6 
m3/год.

Вардар Полог 25,23 795 21,� 675 8,8 277
Скопие 65,33 2 �6�,�� 55,2 1 7�1 23,5 7�1

Треска Г.Треска 27,35 862 18,3 577 9,1 287
Пчина Пчина 12,56 396 1�,1 318 5,1 161
Вардар Средно Повардие 13�,5 � 2�2,�� 1�1 3 185 �3,6 1 375
Брегалница Горна Брегалница 6,7� 212 �,85 153 2,68 85

Средна и Долна 
Брегалница

13,7 �32 9,33 29� 3,9 123

Черна Пелагония 21,61 682 15,8 �98 5,13 162
Средна и Долна 
Черна река

29,3 92� 21,�5 676 7,75 2��

Вардар Долен Вардар 1��,9 � 57�,�� 1�6 3 3�3 ��,9 1 �16
Дойран Дойран

Струмица Струмица �,2 132 1,7 5� �,�8 15
Преспа

Черен Дрим Охрид-Стпруга
Дебарско 52 1 6��,�� 26,3 829 12,6 937

Общ отток от 
територията

201,1 5788 134 4 226 58,77 1 853

Режим на водните ресурси

Месечно разпределение

Като цяло средномесечните максимални водни количества се проявяват 
през пролетта в резултат на снеготопенето и през есента в резултат на макси-
мума на валежите. Повишени средномесечни водни количества са характерни 
и за летните месеци в резултат на интензивните валежи. Обикновено средно-
месечните минимуми се проявяват през летния период, когато се проявява и 
средномесечните минимуми на валежите.

Разбира се, териториалната проява на средномесечните максимуми и ми-
нимуми е във връзка с режима на валежите,  надморската височина и географ-
ското положение на речните басейни, което определя различните климатични 
влияния (табл. 11 и фиг. 2). 
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Фиг. 2.  Месечно разпределение на речния отток
Fig. 2. Mont���� distri��tion o�� river flo�
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Водосборен басейн на р.Пчиньа
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Водосборен басейн на р. Черни Дрим
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Най-рано средномесечните максимуми се проявяват в югоизточната част 
на страната в басейна на р. Струмица поради преобладаващото преходно сре-
диземноморско климатично влияние. Средномесечният максимум се проявява 
през м. февруари, но с почти изравнени стойности на водните количества през 
м. март. Стремително намаляват водните количества в следващите месеци и 
достигат на средномесечен минимум през август.

За басейна на р. Черна, разположен в централната част на страната, 
средномесечните максимуми се проявяват през м. март, средномесечни ми-
нимуми през август, но изключително малки са водните количества през 
периода юли – октомври.

Интересно месечно разпределение показва р. Брегалница, чийто басейн 
заема източната част на страната. То се характеризира с почти изравнени 
средномесечни водни количества през месеците февруари, март и април и 
средномесечни минимуми през август, но отново периода юли-октомври е с  
изключително малки водни количества.

За непосредствения водосбор на р. Вардар са характерни средномесечни 
максимуми в горното течение през м.май, а в средното и долно течение през 
м. април, докато средномесечни минимуми се отчитат през м. август.

В заключение може да се направи извода, че месечното разпределение 
на водните ресурси е изключително неблагоприятно от водостопанска глед-
на точка. Независимо от териториалната диференциация на средномесечните 
максимуми на водните количества, те се проявяват главно през пролетта, а 
вторичните максимуми – през есента. През летния период, когато водопотреб-
лението нараства при всички основни водопотребители и особено при земе-
делието в районите на изток от р. Вардар, водните ресурси във всички части 
на страната са най-малки.  

Сезонно разпределение

За анализ на сезонното разпределение на речния отток е приета схемата 
от четири сезона, съответно зима (І–ІІІ), пролет (ІV–VІ), лято (VІІ–ІХ) и есен 
(Х–ХІІ. Тази схема е в съответствие със схемата, приета за анализ на сезонно-
то разпределение на температурата на въздуха и валежите. (фиг. 3).

Зимата е сезон с максимален отток в речните басейни на р.Черна, Бре-
галница, Струмица и р. Елешка. Тогава в басейна на р. Струмица и р.Черна 
протича  между �3–��% от годишният речен отток, докато в басейна на р. 
Брегалница протичат между 38–��% от годишният речен отток. В западната 
част на страната с преобладаващо континентално влияние през този сезон 
протичат около 28% от годишният речен отток (р. Черни Дрим, ХМС-Шпи-
лье). В останалите речни басейни – р. Пчина и долното течение на р. Вардар, 
зимния отток е почти изравнен с пролетния (табл. 12).
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Фиг. 3. Сезонно разпределение на речния отток 3. Сезонно разпределение на речния отток Сезонно разпределение на речния отток
Fig. 3. Seasona� distri��tion o�� river flo�
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Таблица 12 12
Сезонно разпределение на речния отток

Ta��e 12 
Seasona� distri��tion o�� river flo�

Непосредствен водосбор на р. Вардар

Зима Пролет Лято Есен
Радуша m3/ss 26,37333 32,59333 14,18 22,69333 95,8�

% 27,5 34 14,8 23,7 100
Скопие m3/s 69,55333 85,18 28,15333 47,62 23�,5�67

% 30,2 37 12,2 20,6 100
Велес m3/s 91,26667 108,4 33,83333 60,1 293,6

% 31,1 36,9 11,5 20,5 100
Д,Капиа m3/s 168,8667 172,0333 51,66667 102,2 �9�,7667

% 34,2 34,8 10,4 20,6 100
Гевгелиа m3/s 182,4933 185,14 54,02333 109,7367 531,3933

% 34,3 34,8 10,2 20,7 100

р. Треска
Св. Богородица m3/s 30,25 36,37667 9,136667 16,88 92,6�333

% 32,6 39,3 9,9 18,2 100

р. Черна
Тополчани m3/s 13,58 10,28333 1,496667 5,79 31,15

% 43,6 33 4,8 18,6 100
Новаци m3/s 21,35 16,16333 2,35 9,1 �8,96333

% 43,6 33 4,8 18,6 100
Скочивир m3/s 33,62667 26,31667 3,92 14,37 78,23333

% 43 33,6 5 18,4 100
Р. Мост m3/s 41,67 31,99333 4,98 17,7 96,3�333

% 43,3 33,2 5,2 18,3 100

р.  Пчина
К. Бания m3/s 16,60667 17,32 3,616667 8,19 �5,73333

% 36,3 37,9 7,9 17,9 100

р. Брегалница
Очи пале m3/s 7,82 6,2 1,406667 3,69 19,11667

% 40,9 32,4 7,4 19,3 100
Влив „Калиманци“ m3/s 11,10667 8,8 2 5,243333 27,15

% 40,9 32,4 7,4 19,3 100
Штип m3/s 16,84667 13,59333 4,686667 8,256667 �3,38333

% 38,8 31,3 10,8 19,1 100
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Пролетта е сезон с максимален отток в горното и средно течение на р. 
Вардар (ХМС – Радуша, Скопие и Велес), р. Треска (ХМС – Св.Богородица) и 
р. Лепенец – устие и р. Черни Дрим (ХМС – Шпилье). Най-големи стойности 
има пролетния отток в западната част на страната (р.Черни Дрим и р. Лепе-
нец), където протичат между 35–�2% от годишния отток.

Лятото е сезон с минимален отток за цялата територия на страната. Най-
малки стойности има летния отток в югоизточна част на страната (р. Стру-
мица – ХМС Н.Село) и в басейна на р. Черна – около 5% от годишния отток. 
В басейна на р. Брегалница летния отток е малко-по-висок – между 7–1�% 
от годишния отток. В западната част на страната – около 19% от годишния 
отток. В басейна на р. Вардар заедно със засилването на средиземноморското 
климатично влияние намалява и количеството на летния отток. Т.н. в горното 
течение (ХМС Радуша) той е около 1�% от годишния отток, в средното (ХМС 
Скопие и Велес) – между 11–12% и в долното течение (ХМС Д. Капия и Гев-
гелия) – около 1�% от годишния отток. 

В съответствие с повишаването на количеството на валежите през есента 
се увеличава и количеството на речния отток – между 18–2�% от годишния 
отток. Териториалните различия в разпределението на есенния отток са не-
значителни. 

Таблица 12 (продължение) 12 (продължение)
Ta��e 12 (��ontin�ed)

Убого m3/s 21,39333 17,26 5,95 10,48333 55,�8667
% 38,8 31,3 10,8 19,1 100

р. Струмица
Н.Село m3/s 6,88 4,703333 0,756667 3,236667 15,57667

% 44,2 30,2 4,9 20,7 100

Р. Черни Дрим
Шпилье m3/s 43,11667 54,43333 29,97 28,91 156,�3

% 27,6 34,7 19,2 18,5 100

р. Лепенец
Устие m3/s 10,16333 13,24 2,516667 6,033333 31,95333

% 31,8 41,4 7,9 18,9 100

р. Елешка
Брод m3/s 7,753333 6,016667 0,686667 3,173333 17,63

% 44 34,1 3,9 18 100
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Влияние на климатичните промени върху водните ресурси 

Влиянието на климатичните промени върху водните ресурси се оценява 
чрез сравнението на водните ресурси на главните речни басейни за периода 
1961 – 199� г. и приетия изчислителен период в настоящето изследване – 1961 
– 2��5 г. (табл.13) и за периодите 1961–198� г. и 1981–2��5 г. обусловени от 
тренд – анализа. (фиг.�).

Таблица 13 133
Водни ресурси по водосборни басейни

Ta��e 13
�ater reso�r��es in ��at���ments

Река - ХМС Период Намаление

1961–2��5 1961–199�

m3/s m3/s m3/s %
Вардар-Гевгелия 132,8 144,9 12,1 8,35
Треска – Св.Богородица 23,2 2�,2� 1,�� �,13
Пчиньа – К.Баньа 11,� 12,56 1,16 9,23
Брегалница – Убого 13,8 15,28 1,�8 9,68
Черна река  – Р.Мост 2�,1 26,35 2,25 8,53
Струмица – Ново село 3,89 4,18 0,29 6,93
Черни Дрим – Шпилье 39,11 47,7 8,59 18,00
Циронска и Левница/граница с Р. България 1,13 1,8 �,67 37,22
Козедолска, Лесничка, Мала/граница с Р. Сърбия/граница с Р. Сърбияграница с Р. Сърбия 1,3 1,6 �,3� 18,75
Биначка Морава/граница с Р. Сърбия �,275 �,7 �,�2 6�,71
Общо изнесени водни количества 183,25 200,88 17,63 8,80

Приток от съседни територии
Лепенец –  устие 7,99 8,7 �,71 8,1616
Елешка – С.Брод �,�1 �,9 �,�9 1�,���,��
Пчина – с. Пелинце �,39 �,85 �,�6 9,�8
регион Преспа – извори на Черни Дрим 6,65 7 �,35 5,����
регион преспа – Тушемиште 3,13 3,3 �,17 5,1515
Общ приток от съседни територии 26,535 28,75 2,18 7,58
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Фиг. �. Тренд –анализ на средногодишния отток 1961–2��5 г.
Fig. �. Trend-ana���sis o�� average ann�a� r�no���� ��or 1961–2��5
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р.Пчиньа-К.Баня y = -0.1742x + 15.442
R2 = 0.3137
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Водните ресурси на страната за периода 1961–199� г съгласно „Територи-
ален план за развитие, 2���“ се оценяват на 2��,88 m3/s (6,33.1�9 m3). В срав-
нение с водните ресурси за приетия изчислителен периода (1961–2��5), които 
се оценяват на 183,25 m3/s, или 5,78 m3, те са с 17,63 m3/s , или с �,55.1�9 m3/s 
по-големи. Разпределението на водните ресурси за двата периода по отделни 
главни поречия е представено в табл.13. 

Анализът на данните показва, че се регистрира намаление на водните ре-
сурси във всички изследвани поречия. В басейна на р. Вардар намалението е 
между � и 1�%, в басейна на р. Струмица – около 7% и най-голямо е намале-
нието на водните ресурси на р. Черни Дрим – 18%.

р.Черна - Р.мост y = -0.305x + 31.099
R2 = 0.1126
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Тенденции в изменението на средногодишните водни количества

Тренд-анализът показва, че за всички главни поречия, за периода 1961–
2��5 г. е налице низходяща тенденция в многогодишния ход на средногодиш-
ните водни количества. (фиг. �). Освен това за всички главни поречия трендът 
е значим, което се доказва от коефициентът R2. Подобни изводи за преоблада-
ваща низходяща тенденция по цялата територия на страната са направени в 
Re�ort on se��ond ��omm�ni��ation on ���imate and ���imate ���anges and ada�tation in 
t�e Re����i�� o�� Ma��edonia. Se��tion: V��nera�i�it�� Assessment and Ada�tation ��or 
�ater Reso�r��es Se��tor за периода 1961–2��3 г.

Изчислените разлики между средните годишни водни количества за двата 
периода 1961–198� и 1981–2��5 г. са представени в табл.1�. Установено е,че 
в цялата територия на страната средногодишните водни количества намаляват 

Таблица 13 133
Водни ресурси по водосборни басейни

Ta��e 13
�ater reso�r��es in ��at���ments

Река - ХМС

Период
Намаление

1961-2��5 1961-199�

m3/s m3/s m3/s %
Вардар-Гевгелия 132,8 144,9 12,1 8,35
Треска- Св.Богородица 23,2 2�,2� 1,�� �,13
Пчиньа-К.Баньа 11,� 12,56 1,16 9,23
Брегалница - Убого 13,8 15,28 1,�8 9,68
Черна река - Р.Мост 2�,1 26,35 2,25 8,53
Струмица- Ново село 3,89 4,18 0,29 6,93
Черни Дрим-Шпилье 39,11 47,7 8,59 18,00
Циронска и Левница/граница с Р.България 1,13 1,8 �,67 37,22
Козедолска, Лесничка, Мала/граница с Р.Сърбия/граница с Р.Сърбияграница с Р.Сърбия 1,3 1,6 �,3� 18,75
Биначка Морава/граница с Р.Сърбия �,275 �,7 �,�2 6�,71
Общо изнесени водни количества 183,25 200,88 17,63 8,80

Приток от съседни територии
Лепенец - устие 7,99 8,7 �,71 8,1616
Елешка- С.Брод �,�1 �,9 �,�9 1�,���,��
Пчина -с.Пелинце �,39 �,85 �,�6 9,�8
регион Преспа - извори на Черни Дрим 6,65 7 �,35 5,����
регион преспа - Тушемиште 3,13 3,3 �,17 5,1515
Общ приток от съседни територии 26,535 28,75 2,18 7,58
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през втория период. Най-голямо е намалението обаче в Централна и Югоиз-
точна Македония. Това са и районите, които са най-уязвими на климатичните 
промени (т.е. отчетено е и най-голямото намаление на валежите). 

Тенденции в измененията нивото на езерата

На фиг. 5 са представени годишните нива на водата на Дойранското, 
Преспанското и Охридското езеро. Многогодишните колебания на Охрид-
ското езеро са с малка амплитуда и тенденция на намаление. Негативният 
тренд обаче е статистически незначим. Ето защо не може да се твърди, че 
констатираните изменения са в резултат на климатичните промени. По-скоро 
те са резултат на контролирано изтичане на река Черни Дрин от езерото.

За Дойранското и Преспанското езеро обаче колебанията на нивото 
на водата са с много по-голяма амплитуда. Тенденцията на намаление за-
почва през 1986 г. и продължава до 2��2 г. От 2��3 г. тенденцията е към 
увеличаване на нивото на водата. И при двете езера може да се твърди, че 
промените в нивото на водата са  в резултат на антропогенното въздейст-
вие и изменението на климата.

До 1986 г. колебанията на нивото на водата на Дойранското езеро са от-
носително балансирани. Драстичното намаление на нивото след тази година 
реално причинява екологична катастрофа. Причините за това намаление на 
водата са с антропогенен характер (интензивно използване на вода от езерото 
за напояване на територии в съседна Гърция ) и климатичните промени (пери-
ода на засушаване през 8�те години на миналия век, обхванал целия Балкански 
полуостров, включително и република Гърция).

Изграждането на ВЕЦ „Дойранско Езеро“ през 2��2 г., в съчетание с 
подобрената хидрологична ситуация (увеличение количеството на валежите 
и по-ниските температури на въздуха), са факторите, които са в основата на 
промяна на тенденцията и постепенното увеличаване на нивото на водата 
на езерото.

Специфичното за Преспанското езеро е, че то се оттича в Охридско-
то езеро посредством подземна канална мрежа. Подобно на Дойранското 
езеро, до 1986 г. колебанията на нивото на водата са в съответствие с хро-
нологичните колебания на валежите, след 1986 г. се отбелязва тенденция 
на интензивно намаление на нивото на водата. Абсолюният минимум на 
нивото от -��5 ��m, се отчита през 2��2. Тази статистически значима тен-
денция на намаление е резултат като на антропогенната дейност, така и на 
климатичните промени. 
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Фигура 5. Тренд-анализ на средногодишните нива 1961–2��5 г. 5. Тренд-анализ на средногодишните нива 1961–2��5 г. Тренд-анализ на средногодишните нива 1961–2��5 г.
Fig. 5. Trend-ana���sis o�� average �ake �eve�s 1961–2��5 г

Охридско езеро y = -0.3152x + 35.597
R2 = 0.0921

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005

см Linear

Преспанско езеро y = -17.922x + 436.33
R2 = 0.8629

-500
-400
-300
-200
-100

0
100
200
300
400
500

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005

м
м

Linear

Дойранско езеро y = -12.509x + 304.28
R2 = 0.8126

-400.00

-200.00

0.00

200.00

400.00

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005

см Linear



3�6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общо за страната водните ресурси за периода 1961–2��5 г. в сравнение с 
периода 1961 – 199� г. са намалели приблизително с 8,8%. Съответно прито-
кът от съседните територии е намалял с около 7.5%. 

Тренд-анализът показва, че за всички главни поречия, за периода 1961 
– 2��5 г. е налице низходяща тенденция в многогодишния ход на средного-
дишните водни количества.

Месечното разпределение на водните ресурси е изключително неблаго-
приятно от водостопанска гледна точка. Независимо от териториалната ди-
ференциация на средномесечните максимуми на водните количества, те се 
проявяват основно през пролетта, вторичните максимуми през есента. През 
летния период когато водопотреблението нараства при всички основни во-
допотребители и особено при земеделието в районите на изток от р. Вардар, 
водните ресурси във всички части на страната са най-малки. 

Лятото е сезон с минимален отток за цялата територия на страната. Най-
малки стойности има летния отток в  югоизточна част на страната 
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